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BIJLAGE 1: Financiële bijlage 
 
In deze financiële bijlage wordt dieper ingegaan op de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 
2018. Allereerst wordt een totaalbeeld geschetst van de financiële uitgangspositie. Als basis hiervoor zijn de 
Programmabegroting 2017 en de Kadernota 2018 (inclusief de aangenomen amendementen) gehanteerd. Ook wordt 
aandacht besteed aan de financiële ontwikkelingen, die zich sinds het verschijnen van de Kadernota 2017 hebben 
voorgedaan (o.a. septembercirculaire).  
Als de financiële uitgangspositie bekend is, wordt uiteengezet welke voorstellen het college doet met betrekking tot de 
dekking of aanwending van dit saldo.   
Aan het eind van deze financiële bijlage wordt de uitgangspositie afgezet tegen de voorstellen van het college om tot 
een meerjarig sluitende begroting te komen.  

 
1 Financiële uitgangspositie Gemeente Roosendaal   
In onderstaande tabel is de financiële uitgangspositie van onze gemeente weergegeven. Na de tabel wordt ieder 
onderdeel van de uitgangspositie nader toegelicht.  

Financiële uitgangspositie 2018 2019 2020 2021 

1. Uitkomsten beheersbegroting 92.000 N 1.667.000 V 1.491.000 V 2.447.000 V 

2a. Correctie op de uitgangspositie i.v.m. nieuwe 
CAO 

575.000 N 583.000 N 591.000 N 608.000 N 

2b. Gewijzigde gemeentelijke bijdrage aan Veilig-
heidsregio i.v.m. akkoord FLO-overgangsrecht 

141.000 N 24.000 V 143.000 V 55.000 V 

3a. Gevolgen septembercirculaire 2017: algemene 
uitkering 

18.000 N 379.000 N 510.000 N 602.000 N 

3b. Gevolgen septembercirculaire 2017: integratie-
uitkering sociaal domein 

260.000 N 232.000 N 212.000 N 317.000 N 

4. Oormerkingen o.b.v. septembercirculaire 2017 28.000 V 28.000 V 28.000 V 29.000 V 

5. Sociaal Domein: werken binnen rijksbijdrage 260.000 V 232.000 V 212.000 V 317.000 V 

 TOTAAL Uitgangspositie 798.000 N 757.000 V 561.000 V 1.321.000 V 

NB.  V = voordeel ten opzichte van de stand van de Programmabegroting 2017 / Kadernota 2018;  
N = nadeel ten opzichte van de stand van de Programmabegroting 2017 / Kadernota 2018 

 
1.1 Uitkomsten beheersbegroting 
De start van de financiële uitgangspositie wordt gevormd door de vastgestelde Programmabegroting 2017, met de 
daarin opgenomen meerjarenraming 2017-2020. De meerjarenraming uit de begroting 2017 is geactualiseerd ten 
behoeve van de Programmabegroting 2018. Dit houdt in dat de richtlijnen voor de begroting 2018 en het 
meerjarenperspectief 2018-2021, zoals deze opgenomen zijn in het Spoorboekje 2017, zijn verwerkt. 
Voorts zijn de wijzigingen die zijn voortgekomen uit de Kadernota 2018 (inclusief de gevolgen van de meicirculaire 2017 
en de aangenomen amendementen), meegenomen bij het opstellen van de beheersbegroting.  
Tot slot zijn de structurele effecten die uit de bestuursrapportage 2017 zijn gebleken doorgerekend in de 
beheersbegroting. 
 
Per programma ontstaan dan de volgende uitkomsten:  
 

Uitkomsten beheersbegroting per programma 2018 2019 2020 2021 

Exploitatiesaldi Progr. 1: Besturen & Samenwerken 30.577.000 N  30.698.000 N 30.752.000 N 31.037.000 N 

Exploitatiesaldi Progr. 2: Leren & Ontwikkelen 15.270.000 N  14.900.000 N 14.787.000 N 14.700.000 N 

Exploitatiesaldi Progr. 3: Werken & Ondernemen 30.536.000 N 28.669.000 N 27.850.000 N 27.548.000 N 

Exploitatiesaldi Progr. 4: Wonen & Verblijven 15.629.000 N 15.306.000 N 16.353.000 N 15.716.000 N 

Exploitatiesaldi Progr. 5: Zorgen & Stimuleren 43.860.000 N 43.097.000 N 43.291.000 N 43.430.000 N 

Exploitatiesaldi Progr. 6: Betalen & Financieren 135.780.000 V 134.337.000 V 134.524.000 V 134.878.000 V 

Totaal saldi beheersbegroting 92.000 N 1.667.000 V 1.491.000 V 2.447.000 V 

 
In bijlage 4 van dit bijlagenboek is een uitgebreide analyse opgenomen van de grootste verschillen tussen de oude 
meerjarenbegroting 2017 en de nieuwe meerjarenbegroting 2018.  
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1.2a Correctie op de uitgangspositie wegens een nieuwe CAO 
De VNG en de vakbonden hebben onlangs een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor 
gemeenteambtenaren. Deze nieuwe CAO betekent onder meer dat: 
-  in augustus 2017 de salarissen structureel met 1% stijgen; 
-  per 1 december 2017 het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5% stijgt; 
-  in januari 2018 een salarisstijging volgt van 1,5%;  
-  per 1 juli 2018 het IKB stijgt met 0,25%. 
De nieuwe CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Naast loonafspraken zijn er in het nieuwe akkoord ook 
afspraken gemaakt over flexibiliteit, harmonisatie van verlof en bewust belonen. 
 
Het akkoord wordt definitief na instemming door de VNG-achterban. De ledenraadpleging loopt van 12 juli tot en met 
27 september 2017. Na de ledenraadpleging kan het bestuur op 5 oktober 2017 het akkoord bekrachtigen. 
 
1.2b Gewijzigde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanwege het principeakkoord FLO- 
          overgangsrecht 2017 
Het bereikte principeakkoord gaat over de reparatie van het FLO-overgangsrecht (FLO = functioneel leeftijdsontslag). 
Het FLO-overgangsrecht voorziet in een regeling om eerder te stoppen met werken voor brandweerpersoneel. De 
regeling geldt voor medewerkers, die op 31 december 2005 een functie hadden die recht gaf op FLO en die sindsdien 
een bezwarende functie gehouden hebben. Het FLO-overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2006 en bevat afspraken over 
eerder stoppen met werken en een inkomensvoorziening tot aan de ingangsdatum van het pensioen. Vanwege 
verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving was dit overgangsrecht onder druk komen te staan (denk bijvoorbeeld 
aan de stijging van de pensioenleeftijd). Hierdoor was het nodig om het oude akkoord uit 2006 te herzien. 
Vanwege het nieuwe principeakkoord stijgen in 2018 de lasten van de Veiligheidsregio. Hierdoor stijgt ook de bijdrage 
van de gemeente Roosendaal aan de Veiligheidsregio. Voor de jaren vanaf 2019 is er juist sprake van voordelige 
financiële effecten.  

 
1.3a Gevolgen septembercirculaire gemeentefonds 2017: algemene uitkering 
Via de septembercirculaire 2017 worden gemeenten geïnformeerd over de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de 
jaren 2018 en verder worden de gevolgen van deze circulaire meegenomen bij de begroting 2018. 
De totale uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie delen: 
1. De algemene uitkering. 
2. De integratie-uitkering Sociaal Domein. 
3. De decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen. 
 
In deze paragraaf worden de mutaties in de algemene uitkering ten opzichte van de meicirculaire 2017, die in de 
Kadernota 2018 is verwerkt, uiteengezet. In paragraaf 1.3b worden de mutaties in de integratie-uitkering sociaal 
domein behandeld. De decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen (oftewel de oormerkingen) vormen het 
onderwerp van 1.4.  
In bijlage 2 van dit Bijlagenboek is een uitgebreidere analyse opgenomen van de septembercirculaire 2017. 
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering laat een nadelig effect zien in de meerjarenraming ten opzichte van de meicirculaire. In 
onderstaande tabel worden de verschillen volgens de meicirculaire 2017 en de septembercirculaire 2017 zichtbaar 
gemaakt. 

 
Algemene uitkering gemeentefonds  2018 2019 2020 2021 

Septembercirculaire 2017 / PB 2018 78.279.000 80.103.000 81.567.000 82.849.000 

Meicirculaire 2017 / Kadernota 2018 78.297.000 80.482.000 82.077.000 83.451.000 

Verschil 18.000 N 379.000 N 510.000 N 602.000 N 

 
Een toelichting op deze wijzigingen is te vinden in bijlage 2.  
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1.3b Gevolgen septembercirculaire gemeentefonds 2017: integratie-uitkering sociaal domein 
De integratie-uitkering Sociaal Domein kent drie onderdelen: AWBZ/Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. In 
onderstaande tabel wordt de totale integratie-uitkering volgens de septembercirculaire 2017 afgezet tegen de 
meerjarenraming volgens de meicirculaire 2017.  

 
Integratie-uitkering Sociaal Domein  2018 2019 2020 2021 

Septembercirculaire 2017 / PB 2018 44.138.000 43.366.000 42.835.000 42.704.000 

Meicirculaire 2017 / Kadernota 2018 44.398.000 43.598.000 43.047.000 43.021.000 

Verschil 260.000 N 232.000 N 212.000 N 317.000 N 

 
De uitsplitsing van de integratie-uitkering Sociaal Domein naar de drie genoemde onderdelen is in onderstaande tabel 
opgenomen. 

 
Uitsplitsing Integratie-uitkering Sociaal Domein  2018 2019 2020 2021 

AWBZ/Wmo     

Septembercirculaire 2017 / PB 2018 10.895.000 10.745.000 10.720.000 10.775.000 

Meicirculaire 2017 / Kadernota 2018 11.050.000 10.925.000 10.974.000 10.956.000 

Verschil 155.000 N 180.000 N 254.000 N 181.000 N 

Jeugd     

Septembercirculaire 2017 / PB 2018 16.537.000 16.591.000 16.684.000 16.788.000 

Meicirculaire 2017 / Kadernota 2018 16.642.000 16.643.000 16.753.000 16.839.000 

Verschil 105.000 N 52.000 N 69.000 N 51.000 N 

Participatie     

Septembercirculaire 2017 / PB 2018 16.706.000 16.030.000 15.431.000 15.141.000 

Meicirculaire 2017 / Kadernota 2018 16.706.000 16.030.000 15.320.000 15.226.000 

Verschil - - 111.000 V 85.000 N 

Totaal verschil 260.000 N 232.000 N 212.000 N 317.000 N 

 
In de Bestuursovereenkomst is opgenomen dat de taken met betrekking tot het sociale domein worden uitgevoerd 
binnen de beschikbare Rijksbudgetten. In lijn met dit principe wordt het uitgavenkader aangepast aan de toe- of 
afnamen van de integratie-uitkering Sociaal Domein.  

 
1.4 Oormerkingen op basis van de septembercirculaire 2017 
Oormerkingen uit de septembercirculaire zijn middelen die via een decentralisatie-uitkering (DU) of overige integratie-
uitkering (IU) tijdelijk worden toegekend aan een gemeente. Deze middelen zijn benoemd in de septembercirculaire van 
het gemeentefonds en kunnen worden geoormerkt voor het door het Rijk beoogde doel. In dat geval worden ze 
verrekend met de algemene uitkering en komen ze ten laste of ten gunste van het begrotingssaldo.  
In de septembercirculaire 2017 zijn geen nieuwe decentralisatie-uitkeringen toegevoegd aan het gemeentefonds, die 
voor de gemeente Roosendaal van belang zijn. Wel is de integratie uitkering WMO naar beneden bijgesteld, als gevolg 
van het gebruik van actuelere maatstafaantallen:  

 
Oormerkingen volgens septembercirculaire 2017  2018 2019 2020 2021 

IU WMO 28.000 V 28.000 V 28.000 V 29.000 V 

Totaal 28.000 V 28.000 V 28.000 V 29.000 V 

NB. Een “V” betekent dat het gemeentelijk budget kan worden afgeraamd; een “N” betekent dat het gemeentelijke budget moet 
worden bijgeraamd. 

 
  



6 

 

1.5 Sociaal domein: werken binnen rijksbijdrage 
In de Bestuursovereenkomst is vastgelegd dat de taken met betrekking tot het sociale domein in principe binnen 
rijksbudget dienen te worden uitgevoerd. Dit betekent dat voor- of nadelen in de integratie-uitkering sociaal domein 
binnen het sociaal domein ingezet respectievelijk opgevangen moeten worden. Eventuele aanvullende 
beleidsvoorstellen dienen ook gedekt te worden binnen de beschikbare middelen van het sociaal domein. 
 
Voor de komende jaren zijn de volgende punten van belang binnen het sociaal domein: 

 Hierboven is, bij de behandeling van de integratie-uitkering Sociaal Domein, aangegeven dat de middelen voor de 
onderdelen Jeugd en WMO de komende jaren zullen dalen. Deze dalingen moeten opgevangen worden binnen het 
sociale domein.  

 Ook voor het onderdeel participatie zijn de budgetten aangepast. Voor 2020 betekent dit per saldo een voordeel, 
voor 2021 een nadeel.  

 Daarnaast speelt de herstructurering van de WVS de komende jaren een belangrijke rol. In juli 2017 is de 
gemeenteraad hierover geïnformeerd met een raadsmededeling en de definitieve rapportage Ombouw WVS. Deze 
rapportage is een verdere uitwerking van de omvorming naar een leerwerkbedrijf en geeft richting aan de 
activiteiten die nodig zijn om deze omvorming in de komende jaren mogelijk te maken.  
Met deze omvorming zijn incidentele transitiekosten gemoeid. Voor Roosendaal worden deze transitiekosten voor 
de periode 2018-2022 geschat op € 850.000. Omdat de omvorming ongeveer 5 jaar in beslag zal nemen, zijn de 
transitiekosten evenredig over de komende vijf jaar verdeeld.  

 
In onderstaande tabel is aangegeven voor welk bedrag dekking gevonden moet worden: 
 

Benodigde dekking Sociaal Domein  2018 2019 2020 2021 

Bijstelling integratie uitkering SD, onderdeel 
AWBZ/WMO 

155.000 N 180.000 N 254.000 N 181.000 N 

Bijstelling integratie uitkering SD, onderdeel Jeugd 105.000 N 52.000 N 69.000 N 51.000 N 

Bijstelling integratie uitkering SD, onderdeel 
Participatie 

- - 111.000 V 85.000 N 

Transitiekosten Herstructurering WVS 170.000 N 170.000 N 170.000 N 170.000 N 

Totaal 430.000 N 402.000 N 382.000 N 487.000 N 

 
Met het bovenstaande in het achterhoofd is binnen het sociaal domein gekeken welke ruimte er nog is om de 
geschetste ontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit heeft geleid tot het volgende overzicht: 
 

Beschikbare ruimte ter dekking van lagere 
uitkering / transitiekosten WVS 

2018 2019 2020 2021 

Inzetten stelpost Sociaal Domein (zie PB 2017) 260.000 V 232.000 V 323.000 V 232.000 V 

Hogere overheveling van participatiebudgetten 
naar WVS 

  
111.000 N 111.000 N 

Lagere overheveling van participatiebudgetten 
naar Werkplein 

  
 196.000 V 

Risicoreserve sociaal domein 170.000 V 170.000 V 170.000 V 170.000 V 

Totaal beschikbare ruimte 430.000 V 402.000 V 382.000 V 487.000 V 

 
Toelichting: 

 Voor de neerwaartse bijstelling van de rijksbudgetten voor WMO en Jeugd wordt de stelpost die bij de 
programmabegroting 2017 is gecreëerd binnen het sociaal domein, ingezet. Bij de PB 2017 waren er namelijk meer 
dekkingsmiddelen gevonden dan er op dat moment nodig waren. Deze middelen zijn vervolgens op een stelpost 
geboekt. De stelpost wordt nu aangewend om de tekorten bij WMO en Jeugd te dekken. 

 Het participatiebudget dat de gemeente vanuit de integratie uitkering sociaal domein ontvangt, bestaat uit vier 
onderdelen: (1.) re-integratie t.b.v. de doelgroep Wwb klassiek, (2.) re-integratie t.b.v. de doelgroep Nieuw Wajong, 
(3.) re-integratie t.b.v. de doelgroep begeleid werken, en (4.) het WSW-budget ‘oude stijl’. De aanpassingen in de 
septembercirculaire 2017 houden in dat de re-integratiebudgetten t.b.v. Wajong en begeleid werken naar beneden 
zijn bijgesteld, terwijl het WSW-budget juist naar boven is bijgesteld. De re-integratiebudgetten voor Wajong en 
begeleid werken worden met ingang van 2018 volledig overgeheveld naar het Werkplein. Dit betekent dat een 
verlaging van het rijksbudget tot gevolg heeft dat de gemeente minder geld overhevelt naar het Werkplein. 
Voor het WSW-budget geldt dat dit in zijn geheel naar de WVS wordt overgeheveld. Een stijging van deze budgetten 
betekent dat een hoger bedrag naar de WVS wordt overgeheveld.   
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 Voor de incidentele transitiekosten van de Herstructurering WVS wordt voorgesteld om de risicoreserve sociaal 
domein als dekking aan te wenden. 

 
2 Bestuurlijke afwegingen 
In dit deel van de financiële bijlage wordt weergegeven welke voorstellen ons college in de begroting wil verwerken. 
Hieronder wordt eerst een samenvattend overzicht weergegeven. Onder de tabel wordt iedere regel uit het overzicht 
nader uitgewerkt en toegelicht. 

 
Bestuurlijke afwegingen 2018 2019 2020 2021 

1. Bestuurlijke keuzes 356.500 N 56.700 N 56.700 N 56.700 N 

2. 
Financiële consequenties moties bij jaarrek. 2016 
en Kadernota 2018 

PM PM PM PM 

3. Inzet reserves  1.154.500 V 265.000 N 364.000 N - 

 TOTAAL bestuurlijke afwegingen 798.000 V 321.700 N 420.700 N 56.700 N 

 
2.1  Bestuurlijke keuzes 
De bestuurlijke keuzes betreffen de volgende: 

 
 Bestuurlijke keuzes 2018 2019 2020 2021 

A. 750-jarig bestaan Roosendaal 300.000 N    

B. Aframen stelpost opbrengsten APV-leges 50.000 N 50.000 N 50.000 N 50.000 N 

C. Kapitaallasten investering nieuwe landmeetapparatuur 6.500 N 6.700 N 6.700 N 6.700 N 

 TOTAAL Bestuurlijke keuzes 356.500 N 56.700 N 56.700 N 56.700 N 

 
Toelichting: 
A. 750-jarig bestaan Roosendaal:  

In 2018 bestaat Roosendaal 750 jaar. Met tal van activiteiten zal hier aandacht aan besteed worden. De activiteiten 
zijn voortgekomen uit de samenleving, waardoor het een feest door en voor de inwoners van Roosendaal zal zijn. 
Voor dit feest is een bedrag benodigd van € 500.000. Hiervan is reeds € 200.000 beschikbaar gesteld via de 
Bestemmingsreserve 750-jarig bestaan Roosendaal. Er is dus een aanvullend budget nodig van € 300.000.  
Daarnaast wordt de gemeente ook gevraagd om garant te staan voor een bedrag van € 250.000. Voor dit bedrag 
geldt een inspanningsverplichting voor de Stichting Roosendaal 750 jaar. Afgesproken is dat de Stichting deze 
inkomsten tracht te werven uit andere bronnen, zoals sponsoring en subsidies. Dit garantiebedrag is niet 
opgenomen in de gemeentebegroting. 
   

B. Aframen stelpost opbrengsten APV-leges: 
In de begroting 2015 is met betrekking tot vergunningen een stelpost van € 50.000 opgenomen voor de verhoging 
van de kostendekkendheid van APV-leges. 
In de programmabegroting 2017 is deze stelpost voor het jaar 2017 afgeraamd ten laste van de algemene middelen. 
De reden daarvoor was dat het, gezien de geringe omvang van de kosten en opbrengsten van APV-leges, niet 
realistisch was om hier een taakstelling op te leggen. Voor 2018 en verder is de stelpost wel blijven staan, met de 
opmerking dat in 2017 onderzoek gedaan wordt naar de kostendekkendheid. Bij dit onderzoek wordt ook de motie 
Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precario, die bij de behandeling van de Kadernota 2017 is aangenomen, 
betrokken.  
Inmiddels heeft dit onderzoek plaatsgevonden en is de raad hierover geïnformeerd middels een raadsmededeling. 
De resultaten van het onderzoek houden onder andere in dat er geen wijzigingen plaats zullen vinden in de 
legesverordening. Hierdoor kunnen de huidige opbrengstramingen van de APV-vergunningen niet verhoogd worden. 
De stelpost wordt daarom afgeraamd. 

 
C. Kapitaallasten investering nieuwe landmeetapparatuur: 

Bij de Kadernota 2018 is het Investeringsplan 2018-2022 geactualiseerd. Hierop ontbreekt echter de vervanging van 
de landmeetapparatuur. Deze apparatuur is geheel afgeschreven en dient daarom in 2018 vervangen te worden. 
Hiermee is een investering gemoeid van € 50.000, die in 8 jaar zal worden afgeschreven. De kapitaallasten bedragen 
in 2018 € 6.500 en in de jaren daarna € 6.700.  

 
2.2  Financiële consequenties aangenomen moties bij jaarrekening 2016 en kadernota 2018 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 is door de gemeenteraad een aantal moties 
aangenomen: 
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 Arbeidsmarktagenda 
 Sporten voor volwassenen met een krappe beurs 
 Harmonieën en orkesten 
 Onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten 
 Onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten  
 Meer Werk op Maat-banen 
 Kwartiermakers permanente hoorcommissie gemeenschappelijke regelingen 
 Regenboogzebra 
 Tiny Houses op Stadsoevers 
 Sterke preventieve jeugdhulp door sterke verbinding onderwijs 
 
Op dit moment zijn alleen de financiële consequenties van de motie Harmonieën en orkesten in beeld. Met deze motie 
wordt ons college opgedragen een subsidieregel op te nemen ten behoeve van harmonieën en orkesten binnen de 
gemeente Roosendaal. 
Hiertoe wordt jaarlijks vanuit de subsidie voor maatschappelijke initiatieven € 30.000 beschikbaar gesteld voor 
opleidingskosten ten behoeve van de jeugd en voor het organiseren van workshops en oriëntatiecursussen ten behoeve 
van het werven van nieuwe leden. 
De dekking van de kosten wordt dus gevormd door de subsidie voor maatschappelijke initiatieven. 
 

Aangenomen moties: Harmonieën en orkesten 2018 2019 2020 2021 

Jaarlijks budget harmonieën en orkesten 30.000 N 30.000 N 30.000 N 30.000 N 

Budget maatschappelijke initiatieven 30.000 V 30.000 V 30.000 V 30.000 V 

TOTAAL  - - - - 

 
2.3 Inzet reserves en voorzieningen 
Ter dekking van de bestuurlijke keuzes en de aangenomen moties kunnen reserves worden ingezet. Het inzetten van 
een saldo van een reserve kan alleen voor incidentele zaken. 
Het aanpassen van een storting in een reserve kan wel als dekking voor structurele zaken dienen.   
Hieronder is duidelijk gemaakt op welke wijze ons college de reserves aanwendt als dekking. 
 
Bestemmingsreserve Nog te bestemmen bedragen 
In deze reserve zijn de begrotingsoverschotten uit de programmabegroting 2017 gestort. Bij de Kadernota 2018 is een 
aantal voorstellen gedekt uit deze storting in de reserve.  
In de programmabegroting 2018 wordt voorgesteld om het incidentele bedrag voor het 750-jarig bestaan van 
Roosendaal (€ 300.000) te dekken uit deze bestemmingsreserve.  
Er resteert dan nog een bedrag van € 659.000 in de bestemmingsreserve. Deze reserve had als doel om de overschotten 
uit de begroting 2017 tijdelijk te kunnen ‘parkeren’, zodat college en raad de tijd konden nemen om samen tot goede 
bestedingsvoorstellen te komen. Dit proces heeft inmiddels plaatsgevonden, waardoor er geen nut of noodzaak meer is 
om deze reserve in stand te houden. Het college stelt daarom voor om deze reserve op te heffen. Het resterende saldo, 
€ 659.000, zal dan vrijvallen. 

 
BR Nog te bestemmen bedragen 2018 2019 2020 2021 

Dekking aanvullend budget 750-jarig bestaan 
Roosendaal 

300.000 V    

Vrijval saldo en vervolgens opheffen reserve  659.000 V    

Totaal 959.000 V    

 
Algemene Saldireserve 
De saldireserve wordt gebruikt om schommelingen in het begrotingssaldo over de jaren heen op te vangen. Bij de 
programmabegrotingen 2015 en 2016 en de kadernota 2016 zijn stortingen en onttrekkingen geraamd in deze reserve. 
Omdat de komende jaren sprake is van overschotten, zijn deze stortingen en onttrekkingen niet meer nodig. Deze 
mutaties worden daarom teruggedraaid.  
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van het terugdraaien van deze mutaties weergegeven. 
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 Algemene Saldireserve 2018 2019 2020 2021 

Terugdraaien stortingen in saldireserve (a.g.v. PB 
2015 en KN 2016) 

618.000 V    

Terugdraaien onttrekkingen uit saldireserve (a.g.v. 
KN 2016 en PB 2016) 

394.000 N 265.000 N 364.000 N  

Resterend saldo overhevelen naar Algemene 
Reserve 

715.000 V    

Totaal 939.000 V 265.000 N 364.000 N  

 
Bij de programmabegroting 2015 en de Kadernota 2016 was een totale storting in de saldireserve van € 618.000 in het 
jaar 2018 voorzien. Bij deze begroting blijkt echter dat deze storting voor het jaar 2018 niet meer nodig is. De storting 
voor 2018 van € 618.000 wordt daarom teruggedraaid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 618.000.   
Bij de Kadernota 2016 en de programmabegroting 2016 zijn voor de jaren 2018, 2019 en 2020 onttrekkingen aan de 
saldireserve geraamd vanwege de tekorten die voor die jaren begroot waren. Inmiddels zijn deze tekorten niet meer 
aan de orde en kunnen de onttrekkingen teruggedraaid worden. Het gevolg hiervan is dat de begrotingssaldi voor deze 
jaren verslechteren met respectievelijk € 394.000, € 265.000 en € 364.000.   
Na het terugdraaien van de bovenstaande mutaties heeft de saldireserve nog een saldo van € 715.000. Het voorstel is 
om dit saldo over te hevelen naar de Algemene Reserve.  
 
Algemene reserve 
Voorgesteld wordt om het resterende saldo van de Algemene Saldireserve over te hevelen naar de Algemene Reserve. 
Op deze manier blijft de stand van de Algemene Reserve boven de ondergrens van € 8 miljoen. 
Voorts wordt voorgesteld om een bedrag van € 60.500 te storten in de Algemene Reserve. Dit is het bedrag dat als 
overschot overblijft op de begroting voor de jaarschijf 2018. Op deze manier komt het saldo van de begroting 2018 uit 
op 0. 

 
Algemene Reserve 2018 2019 2020 2021 

Storting begrotingssaldo 2018 (overschot) 60.500 N    

Storting resterend saldo Algemene Saldireserve 715.000 N    

Totaal 775.500 N    

 
Voorziening cursisten Centrum voor de Kunsten 
Deze voorziening is in het leven geroepen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van 
cursisten muziek en beeldend. Voor de komende jaren zijn geen stortingen en onttrekkingen gepland; de voorziening is 
niet meer nodig en kan worden opgeheven. 
Het saldo van de voorziening, € 32.000, kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. 

 
Voorziening cursisten CvK 2018 2019 2020 2021 

Vrijval saldo voorziening cursisten CvK 32.000 V    

Totaal 32.000 V    

 
Totaaloverzicht inzet reserves en voorzieningen 
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de inzet van reserves en voorzieningen, zoals hierboven 
beschreven. 

 
Inzet reserves en voorzieningen  2018 2019 2020 2021 

BR Nog te bestemmen bedragen  959.000 V    

Algemene Saldireserve  939.000 V 265.000 N 364.000 N  

Algemene Reserve  775.500 N    

Voorziening cursisten CvK 32.000 V    

Totaal 1.154.500 V 265.000 N 364.000 N - 

 
3 Confrontatie tussen de financiële uitgangspositie en de bestuurlijke afwegingen 
Wanneer de financiële uitgangspositie wordt afgezet tegen de bestuurlijke afwegingen ontstaat het onderstaande 
beeld. Hieruit blijkt dat de begroting voor alle jaren sluitend is. Voor de jaren 2019 en verder is sprake van een 
begrotingsoverschot.  
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 2018 2019 2020 2021 

Financiële uitgangspositie 798.000 N 757.000 V 561.000 V 1.321.000 V 

Bestuurlijke afwegingen  798.000 V 321.700 N 420.700 N 56.700 N 

Overschot (V) / tekort (N) - 435.300 V 140.300 V 1.264.300 V 

 
Het college stelt de gemeenteraad voor om het jaar 2018 structureel te sluiten conform het toezichtkader van de 
provincie. Dat betekent dat alle structurele lasten moeten zijn gedekt door structurele baten.  
Uit de analyse van de begroting 2018 blijkt dat na eliminatie van incidentele baten en lasten het saldo  
€ 872.000 positief is.  
 
4 Structureel dekkende begroting 2018 
De begroting 2018 dient na eliminatie van incidentele baten en lasten sluitend te zijn. Daarmee is de begroting 2018 
structureel sluitend volgens het financieel toezichtkader van de Provincie. 
Hieronder is de analyse van de structureel dekkende begroting voor 2018 opgesteld: 

 
4.1  Begroting 2018 

 
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming 1.043.000 N 

Saldo resultaatbestemming 951.000 V 

Saldo na resultaatbestemming 92.000 N 

 
Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld: 
 

Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming 1.043.000 N 

Eliminatie incidentele lasten 5.072.000 V 

Eliminatie incidentele baten 2.258.000 N 

Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming, na eliminatie van incidentele 
lasten en baten 

1.771.000 V 

 
Vervolgens moeten uit het saldo van de resultaatbestemming de incidentele stortingen in  
en onttrekkingen aan de reserves geëlimineerd worden:  

 
Saldo resultaatbestemming  951.000 V 

Eliminatie incidentele stortingen in reserves 7.659.000 V 

Eliminatie incidentele onttrekkingen uit reserves 9.509.000 N 

Saldo resultaatbestemming na eliminatie van incidentele stortingen en onttrekkingen 
899.000 N 

(meer stortingen dan 
onttrekkingen) 

 
Nu kan het begrotingssaldo bepaald worden na resultaatbestemming en na eliminatie van  
alle incidentele posten: 

 
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming, na eliminatie van incidentele 
lasten en baten 

1.771.000 V 

Saldo resultaatbestemming na eliminatie van incidentele stortingen en onttrekkingen  899.000 N 

Saldo begroting na resultaatbestemming en na eliminatie incidentele posten 872.000 V 

 
Een overzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in de financiële begroting. 
 
4.2   Na verwerking van de aanbiedingsnota (vóór saldoregulatie) 
Nu het structurele saldo van de begroting is bepaald, kunnen de structurele mutaties van de aanbiedingsnota hierin 
verwerkt worden: 
 

Begroting 2018 vóór verwerking aanbiedingsnota 872.000 V 

Structurele mutaties aanbiedingsnota (uitgangspositie en bestuurlijke afwegingen) 772.500 N 

Structureel saldo begroting 2018 na mutaties aanbiedingsnota  99.500 V 
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BIJLAGE 2: Analyse septembercirculaire 2017 
 
Inleiding  
Op 19 september 2017, Prinsjesdag, is de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds gepubliceerd. In deze 
bijlage zijn de resultaten daarvan voor de gemeente Roosendaal uiteengezet.  
 
Analyse uitkomsten Septembercirculaire 2017 
 
Algemeen 
De financiële consequenties van de septembercirculaire 2017 voor de gemeente Roosendaal zijn in onderstaande 
tabellen inzichtelijk gemaakt.  
Voor alle uitkeringsjaren wordt een vergelijking gemaakt met de meicirculaire 2017. De gevolgen van de meicirculaire 
2017 zijn verwerkt in de Kadernota 2018.  
 
Totale uitkering uit het Gemeentefonds 
Voor alle jaren is de totale uitkering uit het Gemeentefonds, ten opzichte van de meicirculaire, afgenomen: 

 
Totale uitkering 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirc. 2017 120.713 122.417 123.470 124.403 125.553 126.375 

Meicirculaire 2017 121.406 122.695 124.080 125.123 126.472 126.942 

Verschil -/- 693 -/- 279 -/- 610 -/- 720 -/- 919 -/- 568 

 
Een uitsplitsing van de verschillen naar de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein is in 
onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt: 

 
Verschil  
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering -661 -17 -379 -509 -602 -229 

IU Sociaal Domein -32 -260 -232 -212 -317 -338 

Totaal -/- 693 -/- 279 -/- 610 -/- 720 -/- 919 -/- 568 

 
Algemene uitkering 
Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene uitkering zien voor de gemeente Roosendaal. Hierbij zijn ook de 
mogelijkheden tot oormerkingen volgens de septembercirculaire meegenomen: 

 
Algemene uitkering 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirc. 2017 74.059 78.279 80.103 81.567 82.849 83.935 

Meicirculaire 2017 74.721 78.297 80.482 82.077 83.451 84.164 

Verschil -/- 661 -/- 17 -/- 379 -/- 509 -/- 602 -/- 229 

Mogelijke oormerkingen -96 28 28 28 29 29 

Totale mutatie -/- 757 11 -/- 351 -/- 481 -/- 573 -/- 200 

 
Toelichting op de mutaties in de algemene uitkering: 

 De belangrijkste oorzaak voor de daling van de algemene uitkering is de stijging van de belastingcapaciteit van de 
gemeente. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een 
gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is.  

 De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 
rijksuitgaven. Volgens het systeem ‘samen de trap op, samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven 
direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van de algemene uitkering, 
voortvloeiend uit deze normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. 
Voor 2017 is dit accres nadeliger bij de septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire. Er zijn namelijk op de 
rijksbegroting meevallers bij de ministeries van SZW en I&M, waardoor de rijksuitgaven lager zullen uitkomen dan bij 
de meicirculaire werd verwacht. De daling in het uitkeringsjaar 2017 werkt in het systeem van het gemeentefonds 
structureel door. 
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 Voor de uitkeringsjaren 2018, 2020 en 2021 is het accres wel positief. Dit vanwege de extra rijksuitgaven voor 
salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel- en Warenautoriteit en veiligheid. 
Echter, het nadelige effect van de gestegen belastingcapaciteit is groter dan het voordelige effect van het accres. 

 Voor 2019 is het accres eveneens negatief. De reden daarvan wordt niet verder toegelicht in de septembercirculaire. 

 
Oormerkingen 
Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking naar aanleiding van de 
septembercirculaire 2017: 

 
Mogelijke oormerkingen 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DU Verhoogde Asielinstroom 
partieel effect 

-/- 80      

DU Verhoogde Asielinstroom 
participatie en integratie 

-/- 44      

IU WMO 28 28 28 28 29 29 

Totaal -/- 96 28 28 28 29 29 

 
Toelichting: 

 DU Verhoogde Asielinstroom: Het Rijk heeft als gevolg van de verhoogde asielinstroom voor de jaren 2016 en 2017 
jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 190,5 miljoen. Verdeling van deze bedragen over de gemeenten vindt 
achteraf plaats op basis van realisatiecijfers. Bij de septembercirculaire en decembercirculaire 2016 en bij de 
meicirculaire 2017 heeft de gemeente Roosendaal al een bedrag toegekend gekregen voor de periode t/m april 
2017. De bedragen die betrekking hebben op de maanden mei t/m augustus 2017 zijn bij de septembercirculaire 
2017 toegekend.  

 IU WMO: De omvang van de integratie-uitkering WMO wordt vanaf 2017 structureel verlaagd vanwege het gebruik 
van actuelere maatstafaantallen.  

 
Integratie-uitkering Sociaal domein 
Het verloop van de totale integratie-uitkering sociaal domein ziet er als volgt uit: 

 
Totale IU Sociaal Domein 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2017 46.654 44.138 43.366 42.835 42.704 42.440 

Meicirculaire 2017 46.686 44.398 43.598 43.047 43.021 42.778 

Verschil -/- 32 -/- 260 -/- 232 -/- 212 -/- 317 -/- 338 

 
Hieronder is de uitsplitsing gemaakt naar de verschillende onderdelen:  
 

 WMO: 

 

IU SD: WMO 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2017 10.803 10.895 10.745 10.720 10.775 10.758 

Meicirculaire 2017 10.825 11.050 10.925 10.974 10.956 10.938 

Verschil -/- 22 -/- 156 -/- 180 -/- 254 -/- 180 -/- 180 

 
De uitkering voor het onderdeel WMO laat een forse daling zien. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
uitname uit het gemeentefonds vanwege de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-
trekkingsrechten.  
Daarnaast zal vanaf 2018 een tweetal voorzieningen ten behoeve van gemeenten vanuit het ministerie van VWS 
gefinancierd worden. Het gaat om de doventolkvoorziening en de anonieme hulplijn (in de WMO wordt dit vaak ‘het 
anoniem luisterend oor’ genoemd). Deze taken werden t/m 2017 gefinancierd vanuit de VNG via een rechtstreekse 
uitname uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 is deze constructie niet meer mogelijk. Daarom is dit nu belegd 
bij het ministerie van VWS; het daarbij behorende budget wordt dan ook overgeheveld naar VWS.  
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 Jeugd: 

 

IU SD: Jeugd 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2017 18.272 16.537 16.591 16.684 16.788 16.788 

Meicirculaire 2017 18.282 16.642 16.643 16.753 16.839 16.839 

Verschil -/- 10 -/- 106 -/- 51 -/- 69 -/- 51 -/- 51 

 
Ook de uitkering voor Jeugd laat een daling zien. Ook hier geldt dat deze daling voornamelijk wordt veroorzaakt door 
een uitname uit het gemeentefonds vanwege de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de PGB-
trekkingsrechten.  
Voorts geldt ook hier dat vanaf 2018 een tweetal voorzieningen ten behoeve van gemeenten vanuit het ministerie van 
VWS gefinancierd worden. Het gaat om de kindertelefoon en het vertrouwenswerk jeugd. Deze taken werden t/m 2017 
gefinancierd vanuit de VNG via een rechtstreekse uitname uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 is deze 
constructie niet meer mogelijk. Daarom is dit nu belegd bij het ministerie van VWS; het daarbij behorende budget wordt 
dan ook overgeheveld naar VWS.  

 
 Participatie: 

 

IU SD: Participatie 
Bedragen * € 1.000 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Septembercirculaire 2017 17.579 16.706 16.030 15.431 15.141 14.894 

Meicirculaire 2017 17.579 16.706 16.030 15.320 15.226 15.000 

Verschil - - - + 112 -/- 85 -/- 107 

 
Voor de jaren 2017 t/m 2019 blijft het budget voor participatie ongewijzigd. 
Met ingang van 2020 is het budget voor de uitvoering van de Wsw naar boven bijgesteld. Het betreft een technische 
correctie vanwege een eerdere onjuistheid in de extrapolatie van het budget vanaf 2020. 
Hier staat echter een verlaging van het participatiebudget tegenover vanwege de verschuiving van de 
verantwoordelijkheid voor de no risk-polis voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en voor beschut werk vanaf 
1 januari 2021. Met de wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet is de al bestaande, tijdelijke no risk-polis 
voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en beschut werk structureel gemaakt m.i.v. 1 januari 2021. De 
verantwoordelijkheid verschuift van gemeenten naar Rijk. Het budget verschuift eveneens van gemeenten naar Rijk.   
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BIJLAGE 3: Maatschappelijke effecten en indicatoren 
 
In onderstaande tabellen zijn voor de overige maatschappelijke effecten per indicator streefniveaus voor 2018 
geformuleerd. Ook hebben metingen per indicator plaatsgevonden. De resultaten van die metingen vindt u hieronder. 
Voor een aantal indicatoren geldt dat de in 2014 gestelde doelstelling (voor de programmabegroting 2015) is behaald, 
deze zijn groen gemarkeerd. 
 
Volwassenen nemen, binnen hun eigen mogelijkheden, deel aan het arbeidsproces. 
 
Indicator Meting 

2014 
Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Percentage huishoudens met bijzondere bijstand 
(incidenteel en periodiek) 
Bron: Werkplein Hart van  West-Brabant (tot en met 
2014: Sociale Zaken gemeente Roosendaal) 
Meetfrequentie: jaarlijks  

8,6% 3,9%  4,4% nog niet 
beschik-

baar 

6% 

Percentage doelgroep Participatiewet dat actief is in 
een participatieplaats (tegenprestatie, vrijwilligerswerk, 
re-integratietraject)   
Bron: Werkplein Hart van  West-Brabant (tot en met 
2014: Sociale Zaken gemeente Roosendaal) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

62% 48% Volgt 
later 

(nieuwe 
definitie) 

nog niet 
beschik-

baar 

75 % 

 
NB. De forse stijging van het aandeel huishoudens met bijzondere bijstand in 2014  hangt samen met de in 2014 geïntroduceerde  
kostensoorten ‘Studiekosten’ en ‘Cer-vergoedingen’ (Compensatie Eigen Risico; een tegemoetkoming voor chronisch zieken).  
 
NB. De werkzaamheden in het kader van de indicator ‘Percentage doelgroep Participatiewet dat actief is in een participatieplaats’ 
worden vanaf 2016 anders ingevuld en geregistreerd. Hierdoor is het niet mogelijk om de cijfers van 2013, 2014 en 2015 te 
vergelijken met de cijfers van 2016 en verder. Het cijfer van 2016 wordt gelijktijdig met het cijfer van 2017 gepresenteerd (in de 
jaarstukken 2017).  
 

De gemeente Roosendaal heeft een aantrekkelijk ondernemers -en vestigingsklimaat. 

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Aantal (fulltime) banen bij nieuwe bedrijven 
(oprichtingen en vestigingen afkomstig van buiten de 
gemeente Roosendaal, inclusief correcties) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks  

+994 
banen 

(2013/20
14) 

+1.097 
banen 

(2014/20
15) 

+1.036 
banen 

(2015/20
16) 

nog niet 
beschik-

baar 

+ 1.000 

Aantal (fulltime) banen bij opgeheven bedrijven 
(opheffingen en verhuizers naar buiten de gemeente 
Roosendaal, inclusief correcties) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks 

-1.071 
banen 

(2013/20
14) 

-957 
banen 

(2014/20
15) 

-1.318 
banen 

(2015/20
16) 

nog niet 
beschik-

baar 

-500 

Ontwikkeling aantal (fulltime) banen bij bestaande 
bedrijven  
(bestaande vestigingen binnen de gemeente 
Roosendaal) 
Bron: Vestigingenregister West-Brabant  
Meetfrequentie: jaarlijks 

-824 
banen 

(2013/20
14) 

-59 
banen 

(2014/20
15) 

-285 
banen 

(2015/20
16) 

nog niet 
beschik-

baar 

0 
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De Roosendaalse jeugd groeit gezond en veilig op en neemt naar eigen tevredenheid deel aan de 
samenleving. 
 
Indicator Meting 

2014 
Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Aantal leerplichtigen met schoolverzuim (te laat komen, 
spijbelen) door de school gemeld aan de 
leerplichtambtenaar (relatief verzuim / per schooljaar) 
Bron: Regionaal Bureau Leerplicht  
Meetfrequentie: jaarlijks 

500 
(2013/ 
2014) 

482 
(2014/ 
2015) 

474 
(2015/ 
2016) 

393 
(2016 / 

2017) 

290 

Aantal actuele thuiszitters (een thuiszitter is een 
leerplichtige jongere die een schoolinschrijving heeft, 
maar zonder geldige reden meer dan vier weken 
verzuimt) 
Bron: Regionaal Bureau Leerplicht  
Meetfrequentie: jaarlijks 

4 (2013/ 
2014) 

4 (2014/ 
2015) 

5 (2015/ 
2016) 

9 (2016 / 
2017) 

20 

Aantal jeugdigen waarvoor een onderzoek naar een 
(vermoeden van) kindermishandeling is gestart  
Bron: Veilig Thuis (nieuwe bron) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

Niet 
bekend 

(nieuwe 
bron) 

100 63 nog niet 
beschik-

baar 

174 

Aantal huishoudens met kinderen dat gebruik maakt 
van schuldhulpverlening (het gaat om huishoudens die 
vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn 
doorverwezen naar Traverse) (exclusief huishoudens 
die zijn doorverwezen naar MEE, GGZ of die reeds 
onder bewindvoering staan) 
Bron: WijZijn Traverse 
Meetfrequentie: jaarlijks 

109 92 84 nog niet 
beschik-

baar 

110 

NB. De indicator ‘Aantal leerplichtigen met schoolverzuim’ laat in de tijd een forse verschuiving zien. Dit wordt veroorzaakt door een 
wijziging in de manier van registreren en een nieuwe berekeningsmethodiek. Deze nieuwe berekeningsmethodiek is landelijk 
opgesteld.   

 
NB. De bron van de indicator ‘Aantal jeugdigen waarvoor een onderzoek naar een (vermoeden van) kindermishandeling is gestart’ is 
gewijzigd. Vanaf 2015 worden de gegevens aangeleverd door Veiligheid Thuis en niet meer door Bureau Jeugdzorg. Vanwege een 
andere werkwijze en een andere manier van registreren is het niet mogelijk om de gegevens van 2015 te vergelijken met de 
gegevens van 2013 en 2014. De daling in 2016 wordt veroorzaakt doordat VeiligThuis heeft ingezet op het verbeteren van de 
kwaliteit van de weging van de situatie. Onderzoek wordt enkel ingezet bij vermoedens van ernstig huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Na verrijking van meldingen met informatie vanuit politie, Raad voor de Kinderbescherming en het lokale veld, 
wordt beoordeeld wat er met een casus moet gebeuren. Bij acute onveiligheid komt Veilig Thuis direct in actie. 
 
NB. De indicator ‘Het aantal huishoudens met kinderen dat gebruikmaakt van schuldhulpverlening’ laat in 2016 wederom een lichte 
daling zien. Dit wordt veroorzaakt door: 

 Een daling van de aantallen aanvragen schuldhulpverlening. De eisen om aan een traject te kunnen deelnemen worden 
alsmaar strenger. Daarnaast is WijZijn steeds langer bezig om klanten “intake klaar” te maken. 

 WijZijn heeft meer dan voorgaande jaren doorverwezen naar MEE, GGZ en bewindvoerders. Dit omdat klanten steeds 
vaker gespecialiseerde hulpverlening nodig hebben.  

 De gemeente heeft in 2016 gedurende een aantal maanden problemen met het registratiesysteem gehad. Veel zaken zijn 
in die tijd met een soort noodprocedure afgewerkt en daardoor niet of nauwelijks geregistreerd. 

 

Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid deel aan de 
samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

33% geen 
meting 

33% 40% 

Aandeel inwoners dat lid is van een club of vereniging 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

50%* geen 
meting 

51% 63 % 

Aandeel inwoners dat zich thuis wel eens onveilig voelt 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

11% geen 
meting 

6% 9% 
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*In 2015 is een foutief percentage inwoners dat lid is van een club of vereniging gepresenteerd: 63%. Tijdens de analyse is een groep 
inwoners die had aangegeven geen lid te zijn van een club of vereniging per ongeluk niet meegenomen. Daarnaast is in 2015 ten 
onrechte gepercenteerd op alle respondenten, ook op de respondenten die de betreffende vraag niet hadden beantwoord. Het juiste 
percentage is 50%.  

 

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van de 
verhardingen 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

5,4 geen 
meting 

5,4 6,0 

Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van het 
openbaar groen  
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

5,5 geen 
meting 

5,6 6,0 

Rapportcijfer van inwoners voor voorzieningen in de 
buurt. Dit is een gemiddeld rapportcijfer voor elf 
voorzieningen in de buurt: basisscholen, 
peuterspeelzalen, speelgelegenheden, 
groenvoorzieningen, voorzieningen voor jongeren, 
voorzieningen voor ouderen, gezondheids-
/welzijnsvoorzieningen, parkeergelegenheid, 
straatverlichting, openbaar vervoer en winkels voor de 
dagelijkse boodschappen.  
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,0 geen 
meting 

7,0 7,0 

Aandeel inwoners dat zich het afgelopen jaar actief 
heeft ingezet voor de buurt 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

27% geen 
meting 

30% 35% 

Aandeel inwoners dat vindt dat de buurt het afgelopen 
jaar vooruit is gegaan 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

8% geen 
meting 

8% 10% 

Aandeel inwoners dat verwacht dat de buurt de 
komende jaren vooruit zal gaan 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7% geen 
meting 

7% 10% 

Rapportcijfer van inwoners over de kwaliteit van de 
eigen woning 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,7 geen 
meting 

7,8 7,7 

Rapportcijfer van inwoners voor uitgaansgelegenheden  
(bijvoorbeeld disco’s, cafés, terrassen) 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,1 geen 
meting 

7,3 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor terugkerende 
evenementen: kermis  
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,7 geen 
meting 

7,7 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor terugkerende 
evenementen (bijvoorbeeld Draai van de Kaai, 
Roosendaal zingt) 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,7 geen 
meting 

7,7 7,5 

Rapportcijfer van inwoners voor 
onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

8,1 geen 
meting 

8,0 7,9 

Rapportcijfer van inwoners voor 
onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs 
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

7,7 geen 
meting 

7,8 8,0 
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De woon- werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en 
ondernemers.  
 

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Rapportcijfer van inwoners voor parkeervoorzieningen 
in de eigen buurt  
Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: tweejaarlijks 

geen 
meting 

6,7 geen 
meting 

6,5 7,0 

Rapportcijfer van bezoekers voor parkeervoorzieningen 
binnenstad (auto - fiets)  
Bron: Passantenenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

7,4 
(auto) 

8,1 (fiets) 

7,2 
(auto) 

8,2 (fiets) 

7,3 
(auto) 

8,2 (fiets) 

nog niet 
beschik-

baar 

7,5 
(auto) 

8,1 (fiets) 

 
De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van huidige en (potentieel) 

toekomstige inwoners. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Percentage leegstaande woningen  
Bron: Team Informatie gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

3,0% 2,8% 2,9% nog niet 
beschik-

baar 

2,5% 

Aantal personen dat zich in de gemeente Roosendaal 
heeft gevestigd van buiten de gemeente 
Bron: BRP Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

2.949 3.196 3.426 nog niet 
beschik-

baar 

2.900 

Aantal personen dat is verhuisd naar een woonplaats 
buiten de gemeente Roosendaal 
Bron: BRP Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

3.069 3.058 3.223 nog niet 
beschik-

baar 

2.800 

Aantal personen dat is verhuisd binnen de gemeente 
Roosendaal 
Bron: BRP Gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

4.269 4.599 4.634 nog niet 
beschik-

baar 

3.600 

Indicator Meting 
2014 

Meting 
2015 

Meting 
2016 

Meting 
2017 

Doelstel-
ling 2018 

Aantal bezoekers per week in binnenstad (geschat) 
Bron: Passantentellingen Locatus (najaar) 
Meetfrequentie: jaarlijks 

118.200 103.200 105.500 nog niet 
beschik-

baar 

135.000 

Aandeel bezoekers dat 3 uur of langer in de binnenstad 
verblijft 
Bron: Passantenenquête gemeente Roosendaal 
Meetfrequentie: jaarlijks 

16% 17% 14% nog niet 
beschik-

baar 

30% 
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BIJLAGE 4: Financiële begroting 
 

1 Overzicht lasten en baten met toelichting per programma 
 

Programma 1 Besturen & Samenwerken 
     Lasten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

                

101 Bestuur en organisatie             

  Raad 946.560 815.494 881.151 860.741 870.169 880.511 

  College B en W 1.262.550 1.054.056 1.030.075 1.041.397 1.052.878 1.064.520 

  Raadscommissies 109.213 64.083 69.096 69.847 70.608 71.380 

  Bestuurlijke samenwerking 532.836 541.876 635.551 651.234 656.925 661.625 

  Ondersteuning Raad en Rekenkamer 864.396 584.590 650.919 657.675 664.527 650.264 

  Totaal 3.715.555 3.060.099 3.266.792 3.280.894 3.315.107 3.328.300 

    
     

 

102 Integrale veiligheid 
     

 

  Beleid integrale veiligheid 1.162.088 1.068.767 1.083.535 1.095.629 1.086.499 1.073.859 

  Veilige woon- en leefomgeving 1.994.767 1.291.211 1.223.493 1.238.822 1.254.367 1.270.127 

  Bedrijvigheid en veiligheid 37.185 33.945 33.945 33.945 33.945 33.945 

  Jeugd en veiligheid 23.654 23.654 23.654 23.654 23.654 23.654 

  Fysieke veiligheid 4.782.693 4.562.536 4.748.457 4.965.945 5.082.745 5.192.657 

 
Spoorzone MHR 418.488 3.826.394 0 0 0 0 

  Opsporen conventionele explosieven 22.897 250.000 320.218 0 0 0 

  Totaal 8.441.772 11.056.507 7.433.302 7.357.995 7.481.210 7.594.242 

          

103 Dienstverlening       

  Basisregistratie personen 492.502 242.878 243.221 246.460 248.838 252.182 

  Dienstverlening burgerzaken 1.529.172 801.514 803.702 814.139 824.723 835.454 

  Verkiezingen 73.667 141.766 145.807 306.168 26.535 146.906 

  Kadaster 28.106 80.038 57.579 58.351 59.135 59.929 

  Afdrachten rijk leges burgerzaken 655.585 650.158 558.717 516.574 528.438 536.288 

  Totaal 2.779.032 1.916.354 1.809.026 1.941.692 1.687.669 1.830.759 
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Programma 1 Besturen & Samenwerken 

      Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      101 Bestuur en organisatie 
        Raad 0 0 0 0 0 0 

  College B en W 685 0 0 0 0 0 

  Raadscommissies 7.683 0 0 0 0 0 

  Bestuurlijke samenwerking 150.371 111.783 82.400 82.400 82.400 82.400 

  Ondersteuning Raad en Rekenkamer 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 158.739 111.783 82.400 82.400 82.400 82.400 

          

102 Integrale veiligheid 
        Beleid integrale veiligheid 177.539 182.500 0 0 0 0 

  Veilige woon- en leefomgeving 80.625 93.044 93.602 94.164 94.729 95.297 

  Bedrijvigheid en veiligheid 0 0 0 0 0 0 

  Jeugd en veiligheid 0 0 0 0 0 0 

  Fysieke veiligheid 14.314 0 0 0 0 0 

 
Spoorzone MHR 0 0 0 0 0 0 

  Opsporen conventionele explosieven 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 272.478 275.544 93.602 94.164 94.729 95.297 

    
      103 Dienstverlening 
        Basisregistratie personen 3.178 0 0 0 0 0 

  Dienstverlening burgerzaken 0 0 0 0 0 0 

  Verkiezingen 0 0 0 0 0 0 

  Kadaster 47.512 42.405 0 0 0 0 

  Afdrachten rijk leges burgerzaken 1.572.294 1.660.072 1.413.612 1.258.341 1.276.516 1.293.270 

  Totaal 1.622.984 1.702.477 1.413.612 1.258.341 1.276.516 1.293.270 
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Programma1 Besturen & Samenwerken 
Lasten 

Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

        105 Ondersteuning organisatie 
      

 
Ondernemingsraad 152.864 133.699 128.883 129.044 129.867 131.361 

 
Directie en ondersteuning 0 1.360.324 1.280.838 1.298.770 1.316.953 1.335.390 

 
Overige bedrijfsvoeringskosten 13.231.200 12.852.688 12.477.804 12.451.854 12.510.980 12.580.528 

 
Beleid bestuur 1.958.497 1.441.605 1.430.958 1.442.825 1.462.524 1.482.499 

 
Algemene bestuursondersteuning 625.192 343.077 307.180 209.207 211.263 213.347 

 
Faciliteiten bestuur 394.796 316.444 315.817 319.721 323.679 327.693 

 
Beleid dienstverlening/bedrijfsvoering 3.361.315 2.259.721 2.139.418 2.093.563 2.109.958 2.128.673 

 
Commissie bezwaar en beroep 513.062 237.548 234.984 225.376 228.165 230.992 

 Beleid wijkgericht werken 219.752 0 0 0 0 0 

 
Wijkgericht werken 948.959 799.089 465.036 466.431 468.218 470.037 

 
Communicatie 214.644 129.728 161.228 129.728 161.228 129.728 

 
Huisvesting 1.390.967 748.234 1.578.257 1.602.346 1.585.445 1.514.240 

 
Teamkosten 27.392.842 302.122 227.737 227.801 227.815 227.829 

 
Totaal 50.404.090 20.924.279 20.748.140 20.596.666 20.736.095 20.772.317 

  
      

  Totaal lasten programma 1 65.340.449 36.957.239 33.257.260 33.177.247 33.220.081 33.525.618 

  
      

 
Exploitatie saldi programma 1 11.894.983 33.140.990 30.576.680 30.698.421 30.752.187 31.037.373 

 
 
 
Programma 1 Besturen & Samenwerken 

      Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

        105 Ondersteuning organisatie       

 
Ondernemingsraad 0 0 0 0 0 0 

 
Directie en ondersteuning 0 0 0 0 0 0 

 
Overige bedrijfsvoeringskosten 13.384.062 1.317.446 805.886 756.432 756.982 757.535 

 
Beleid bestuur 5.000 5.000 0 0 0 0 

 
Algemene bestuursondersteuning 3.201 0 0 0 0 0 

 
Faciliteiten bestuur 0 0 0 0 0 0 

 
Beleid dienstverlening/bedrijfsvoering 38.994 32.856 0 0 0 0 

 
Commissie bezwaar en beroep 0 25.208 0 0 0 0 

 Beleid wijkgericht werken 0 0 0 0 0 0 

 
Wijkgericht werken 7.165 0 0 0 0 0 

 
Communicatie 0 640 644 648 652 656 

 
Huisvesting 10.560.001 112.665 112.665 112.665 80.000 80.000 

 
Teamkosten 27.392.842 232.630 171.771 174.176 176.615 179.087 

 
Totaal 51.391.265 1.726.445 1.090.966 1.043.921 1.014.249 1.017.278 

  
      

  Totaal baten programma 1 53.445.466 3.816.249 2.680.580 2.478.826 2.467.894 2.488.245 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 - Programma 1 Besturen & Samenwerken 
 
Het budget voor programma 1 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Bestuur en organisatie 
Ambtelijke inzet 59.000 N 
Door uitbreiding binnen de Griffie is de toerekening van de ambtelijke inzet voor de ondersteuning van de  
raad en rekenkamer en raadscommissies € 50.000 hoger in 2018. 
Daarnaast is er een verhoging van de salariskosten voor Raad en College (€ 9.000, zie toelichting op de  
salariskosten op pagina 50). 
 
Bestuurlijke samenwerking 89.000 N 
Er heeft een wijziging met ingang van 2018 plaatsgevonden met betrekking tot de bekostiging van  
gezamenlijke gemeentelijke activiteiten (met name lidmaatschap van VNG). Dit lidmaatschap wordt niet  
meer vergoed via het gemeentefonds. 
 
Diverse afwijkingen 88.000 N 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder hogere kapitaallasten in 2018, hoger budget in  
2018 voor dienstverlening accountant, eenmalig budget in 2018 voor opkomstbevordering verkiezingen  
(Kadernota 2018) en een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. 
    
Integrale veiligheid 
Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal: 3.826.000 V 
Dit project is gestart in 2015. De voorbereidingen zijn getroffen in 2015 en 2016. De uitvoering zal in  
2017 plaatsvinden. Deze kosten worden ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve decentralisatie- 
uitkeringen (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Veiligheidsregio 188.000 N 
Door de raad is ingestemd met de begroting 2018 van de veiligheidsregio. Op basis hiervan wordt de  
gemeentelijke begroting aangepast.  
 
Integrale veiligheid 167.000 N 
Om de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten is in de Kadernota 2018 met ingang van 2018 een  
jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 150.000 ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, 
inbraakpreventie en buurtpreventie. Daarnaast is de bijdrage uit de Bestemmingsreserve  
Courage voor ondermijning criminaliteit in 2018 € 17.000 hoger dan in 2017. 
 
Bommenregeling 70.000 N 
Voor het opsporen van conventionele explosieven zal naar verwachting € 70.000 meer nodig zijn in 2018.  
Deze  middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen. 
 
Diverse afwijkingen 40.000 V 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder een lager budget in 2018 voor de districtelijke  
samenwerking De Markiezaten (Kadernota 2017) en een lagere toerekening van de ambtelijke inzet.  
 
Dienstverlening 
Rijbewijzen 95.000 N 
De bijstelling voor 2018 wordt in 2018 verwerkt nadat de prognoses van RDW en rijksleges bekend zijn. 
 
Reisdocumenten 60.000 N 
De gewijzigde rijksleges voor paspoorten en identiteitskaarten hebben vanaf 2018 een structureel nadelig  
effect. 
 
Diverse afwijkingen 27.000 N 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder hogere salariskosten voor inzet Bijzonder  
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en hogere kosten voor kadaster door de overgang van de Grootschalige  
Basis Kaart Nederland naar Basiskaart Grootschalige Topografie. 
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Ondersteuning organisatie 
Ambtelijke inzet en inhuur 67.000 V 
Door minder gebruik te maken van inhuur derden zijn de kosten voor inhuur € 350.000 lager. Hiertegenover  
staan hogere loonkosten (€ 183.000; zie toelichting op de salarissen op pagina 50) en lagere opbrengsten van 
detacheringen  
(€ 100.000). 
 
Kapitaallasten 841.000 N 
In verband met de vertraging van de renovatie van het Stadskantoor zijn de begrote kapitaallasten in 2017  
verlaagd (Bestuursrapportage 2017). 
 
Kredieten 364.000 V 
Uitvoering van het krediet Organisatieontwikkeling en de kredieten in het kader van Vitale Wijken en  
Dorpen vindt in 2017 plaats.  
 
ICT-West Brabant West (ICT-WBW) 301.000 N 
De bijdrage aan ICT-WBW  is in 2018 hoger, conform de door de raad vastgestelde begroting 2018 van deze 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Organisatieontwikkeling 175.000 V 
Bij de aanbiedingsnota bij de begroting 2017 is voor 2017 een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor 
organisatieontwikkeling. 
 
Premie WA-verzekering 120.000 V 
Omdat het aantal claims en de toegekende schadebedragen landelijk fors zijn gestegen, is de prolongatie- 
premie WA-verzekering voor 2017 verhoogd (Bestuursrapportage 2017). De begroting 2018 is hierop nog niet 

aangepast. Dit zal, nadat de aanbesteding is afgerond, bij de Bestuursrapportage 2018 plaatsvinden. 
 
Diverse afwijkingen 43.000 N 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder verlaging lease- en verbruikskosten printers,  
verhoging presentiegelden commissies, wijziging 2-jaarlijkse cyclus Roosendaals Treffen, hogere kosten  
fiscale advisering en ondersteuning en overheveling budget Wijkgericht werken naar Speelvoorzieningen  
ten behoeve van subsidieverstrekking speeltuin Kade. De door te berekenen ondersteuning organisatie  
aan de grondexploitatie en kapitaalwerken is in 2018 € 44.000 hoger dan in 2017. 
 
 
Totaal voordelig verschil 2.564.000 V 
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Programma 2 Leren & Ontwikkelen 
      Lasten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      201 Onderwijs 
        Leerplicht 814.016 411.964 404.371 408.524 412.734 417.004 

  Onderwijsachterstanden 2.827.398 2.608.771 2.418.891 2.069.073 2.069.262 2.069.459 

  Openbaar Basisonderwijs 172.090 154.381 153.062 147.708 147.439 147.170 

  Bijzonder Basisonderwijs 619.467 450.139 421.316 417.297 414.681 413.711 

  Bijzonder Speciaal Onderwijs 1.259.172 1.215.617 1.205.417 1.204.895 1.204.132 1.204.468 

  Huisvesting Openbaar Onderwijs 1.421.780 659.392 598.502 595.611 581.743 572.923 

  Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs 3.415.720 1.797.765 1.356.947 1.319.332 1.261.341 1.241.830 

  Huisvesting Bijz. Speciaal Onderwijs 1.295.356 544.491 670.223 687.996 678.480 672.535 

  
Huisvesting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs 1.845.101 734.216 654.582 649.492 633.674 628.998 

  
Huisvesting Bijzonder Voortgezet 
Onderwijs 3.701.910 1.298.222 1.135.156 1.124.226 1.115.709 1.100.217 

  Onderwijs algemeen 234.427 327.820 315.458 315.954 315.457 274.968 

  Kinderopvang 192.747 162.325 164.326 164.011 163.698 163.385 

  Totaal 17.799.184 10.365.103 9.498.251 9.104.119 8.998.350 8.906.668 

          

202 Sport en recreatie 
        Beleid sport en recreatie 35.620 0 0 0 0 0 

  
Exploitatie 
buitensportaccommodaties groen 1.540.351 3.168.062 1.099.389 1.111.203 1.090.173 1.080.124 

  Expl.binnensportaccommodaties  2.519.570 1.109.502 1.085.405 1.087.734 1.090.128 1.092.586 

  Zwembad de Stok 1.449.830 724.482 766.186 763.947 761.710 759.473 

  Kinderboerderij Minnebeek 79.424 59.547 59.422 59.396 59.370 59.344 

  Gezonde leefstijl 88.244 89.638 128.644 129.885 131.143 132.419 

  Actieve leefstijl sportsubsidies 625.814 924.864 799.615 799.615 799.615 799.615 

  Totaal 6.338.853 6.076.095 3.938.661 3.951.780 3.932.139 3.923.561 

          

203 Cultuur       

  Bibliotheekwerk 1.368.501 1.379.451 1.390.487 1.401.611 1.412.823 1.424.126 

  Media 45.544 45.190 45.461 45.734 46.008 46.284 

  Cultuureducatie 1.311.936 924.151 807.430 809.919 814.840 819.340 

  Podiumkunsten 1.586.662 1.582.631 1.591.108 1.598.321 1.599.923 1.601.673 

  Archiefbeheer-en toezicht 932.798 668.239 653.125 655.188 660.087 664.048 

  Monumenten 375.611 672.052 276.305 275.421 269.423 270.752 

  Erfgoed 578.611 511.016 438.861 439.983 440.889 441.814 

  Volksfeesten 150.768 156.428 130.789 130.089 130.378 131.669 

  Actieve leefstijl cultuursubsidies 343.033 390.802 197.436 199.422 201.435 203.477 

  Totaal 6.693.464 6.329.960 5.531.002 5.555.688 5.575.806 5.603.183 

          

  Totaal lasten Programma 2 30.831.501 22.771.158 18.967.914 18.611.587 18.506.295 18.433.412 

  
      

 

Exploitatie saldi programma 2 26.004.047 17.222.121 15.270.066 14.900.037 14.787.034 14.700.000 
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Programma 2 Leren & Ontwikkelen 

      Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      201 Onderwijs 
        Leerplicht 154.509 153.341 155.334 157.353 159.399 161.471 

  Onderwijsachterstanden 2.745.948 2.106.216 2.004.508 2.004.508 2.004.508 2.004.508 

  Openbaar Basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 

  Bijzonder Basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 

  Bijzonder Speciaal Onderwijs 22.246 28.196 22.321 22.522 22.725 22.930 

  Huisvesting Openbaar Onderwijs 62.371 71.678 73.303 74.965 76.666 78.405 

  Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs -2.047 360.014 89.526 91.584 93.690 95.844 

  Huisvesting Bijz. Speciaal Onderwijs 29.319 49.890 45.159 45.430 45.703 45.978 

  
Huisvesting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs 620 0 0 0 0 0 

  
Huisvesting Bijzonder Voortgezet 
Onderwijs -431.929 0 0 0 0 0 

  Onderwijs algemeen 66.156 66.156 66.156 66.156 66.156 66.156 

  Kinderopvang 87.479 74.610 75.580 76.563 77.558 78.567 

  Totaal 2.734.672 2.910.101 2.531.887 2.539.081 2.546.405 2.553.859 

    
      202 Sport en recreatie 
        Beleid sport en recreatie 0 0 0 0 0 0 

  
Exploitatie 
buitensportaccommodaties groen 293.386 445.935 99.974 101.331 102.712 104.123 

  
Exploitatie 
binnensportaccommodaties  911.047 487.481 492.102 496.783 501.525 506.329 

  Zwembad de Stok 390.586 390.586 390.586 390.586 390.586 390.586 

  Kinderboerderij Minnebeek 13.818 13.998 14.180 14.364 14.551 14.740 

  Gezonde leefstijl 0 0 0 0 0 0 

  Actieve leefstijl sportsubsidies 6.891 161.000 0 0 0 0 

  Totaal 1.615.728 1.499.000 996.842 1.003.064 1.009.374 1.015.778 

          

203 Cultuur       

  Bibliotheekwerk 0 0 0 0 0 0 

  Media 0 0 0 0 0 0 

  Cultuureducatie 69.401 948.123 98.388 98.656 98.928 99.203 

  Podiumkunsten 0 0 0 0 0 0 

  Archiefbeheer-en toezicht 325.108 72.500 60.000 60.000 60.000 60.000 

  Monumenten 62.913 114.813 6.213 6.213 0 0 

  Erfgoed 13.963 0 0 0 0 0 

  Volksfeesten 5.669 4.500 4.518 4.536 4.554 4.572 

  Actieve leefstijl cultuursubsidies 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 477.054 1.139.936 169.119 169.405 163.482 163.775 

          

  Totaal baten Programma 2 4.827.454 5.549.037 3.697.848 3.711.550 3.719.261 3.733.412 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 - Programma 2 Leren & Ontwikkelen 
 
Het budget voor programma 2 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Onderwijs 
Kapitaallasten 424.000 V 
Dit voordeel op kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere rentetoerekening.  
In 2017 is met een rentepercentage van 2% gerekend. In de begroting van 2018 is met een  
rentepercentage 1,5% gerekend. Hiernaast heeft in 2017 extra afschrijving plaatsgevonden op de  
Theresiaschool in verband met verkoop school (€ 95.000) en Cortendijkschool in verband met het  
verwijderen van noodlokalen (€ 68.000).  
 
Kredieten 190.000 V 
In 2017 zijn de investeringen van het Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) 2017 plus enkele  
doorlopende kredieten opgenomen. De kosten van deze kredieten komen ten laste van de Bestemmings- 
reserve Onderwijshuisvesting (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Huisvesting bijzonder basis onderwijs 256.000 N 
De verkoop van de Theresiaschool leverde in 2017 een opbrengst op (€ 273.000). Tevens is in 2017  
eenmalig budget (€ 14.000) opgenomen voor het aanpassen van het plafond van Berkenveld.  
 
Onderwijsachterstanden beleid 100.000 V 
In 2017 is eenmalig extra budget beschikbaar gekomen voor onderwijsachterstanden vanuit Asscher-gelden,  
het voorliggend veld en de verhoogde asielinstroom (Bestuursrapportage 2017 / € 450.000). 
Hiertegenover staat dat in 2018 eenmalig budget beschikbaar is gesteld voor vroegschoolse educatie  
(Kadernota 2018 / € 350.000). 
 
Diverse afwijkingen 31.000 V 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder een lagere toerekening van ambtelijke inzet,  
een lagere bijdrage 2018 in kosten leerlingenvervoer bijzonder speciaal onderwijs door afname aantal 
 leerlingen, een eenmalig budget 2017 voor inhuur externe adviezen voor onderwijs, een subsidie aan  
peuterspeelzalen in het kader van wet Oké die met ingang van 2018 is vervallen en het eenmalig beschik- 
baar stellen Asscher-gelden in 2017 voor onderwijsachterstanden. 
 
Sport en recreatie 
Ambtelijke inzet 55.000 N 
In 2018 is de toerekening van ambtelijke inzet voor sportbeleid hoger dan in 2017. 
 
Kapitaallasten 816.000 V 
Dit voordeel op kapitaallasten wordt onder andere veroorzaakt door de lagere rentetoerekening.  
In 2017 is met een rentepercentage van 2% gerekend. In de begroting van 2018 is met een  
rentepercentage 1,5% gerekend (€ 100.000). 
Hiertegenover staan hogere extra afschrijvingskosten in 2017, die worden veroorzaakt door de verkoop  
van een aantal panden op sportpark Vierhoeven en Hulsdonk (€ 869.000). Tevens is de afschrijvingstermijn  
van zwembad De Stok aangepast, waardoor de afschrijving in 2018 € 67.000 hoger is. 
In de Kadernota 2018 is via het investeringsplan budget beschikbaar gesteld voor vernieuwingen sport- 
accommodaties. De kapitaallasten hiervan bedragen € 86.000. 
 
Duurzaamheidsfonds 1.000.000 V 
Het college heeft op 7 februari 2017 een investeringsplan goedgekeurd om het duurzaamheidsfonds te  
gebruiken en daarmee sportaccommodaties te verduurzamen. Deze kosten komen ten laste van de 
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sport (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Buitensportaccommodaties 85.000 N 
Er wordt met ingang van 2018 in de voorziening onderhoud sportaccommodaties gestort ten behoeve van  
de vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden, zoals opgenomen in het InvesteringsPlan 2018-2022  
(Kadernota 2018 / € 97.000). Door de overdracht van diverse sportaccommodaties in 2017 zijn de exploitatie- 
lasten 2018 voor sportpark Vierhoeven € 20.000 lager geworden. De verkoopopbrengst in 2017 bedroeg  
€ 320.000. Voordat deze overdracht in 2017 plaats kon vinden moest het  achterstallig veldonderhoud  
weggewerkt worden. Hiervoor was € 312.000 beschikbaar gesteld. 
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Diverse afwijkingen 41.000 N 
In de Bestuursrapportage 2017 is voor 2017 eenmalig het budget voor sportstimulering op basis van co- 
financiering verhoogd en heeft een herschikking van het subsidiebudget voor sport plaatsgevonden naar  
onder andere volksfeesten en cultuur. 
De kosten voor kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten en de compensatie voor OZB zijn met ingang van  
2018 opgenomen in de begroting (Kadernota 2018). 
Hiernaast zijn de onderhoudskosten voor de turnhal hoger dan in 2017. 
 
Cultuur 
Centrum van de Kunsten Beeldend 734.000 N 
Het pand Nieuwstraat 37 is in 2017 verkocht. Per saldo levert dit in 2017 een voordeel van  
€ 734.000 (verkoopprijs minus exploitatielasten). Deze opbrengsten zijn gestort in de Bestemmingsreserve  
vastgoed (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Monumenten 239.000 V 
Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Hier vloeit de nieuwe Erfgoedverordening uit 
 voort, met wettelijke taken. Hiervoor is in 2017 budget opgenomen (Bestuursrapportage 2017 / € 72.000).  
In 2017 is de schoorsteen van Philips verplaatst wat extra kosten met zich mee heeft gebracht (€ 276.000)  
en waaraan Philips € 109.000 heeft bijgedragen (Bestuursrapportage 2017). 
 
Actieve leefstijl cultuursubsidies 200.000 V 
In 2017 is eenmalig budget voor subsidie voor het cultuurnetwerk beschikbaar gekomen (€ 130.000).  
In 2017 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het schoonmaken en herstellen van diverse kunst- 
objecten en reparatie van de armaturen van de Trommelaeren (Bestuursrapportage 2017 / € 70.000).  
 
Cultuurcluster 100.000 V 
Er is besloten om bij de vorming van het cultuurcluster voor het Tongerlohuys een impulsbudget voor 2017  
beschikbaar te stellen (Bestuursrapportage 2017 / € 100.000). 
 
Subsidies 63.000 V 
In 2017 zijn subsidies voor volksfeesten, cultuur en overige evenementen beschikbaar gesteld. Hiervoor 
 heeft een eenmalige herschikking van het subsidiebudget vanuit het beleidsveld Sport plaatsgevonden. 
(Bestuursrapportage 2017/ € 63.000). 
 
Diverse afwijkingen 40.000 N 
Dit betreft onder andere een hoger subsidiebudget voor bibliotheekwerk en podiumkunsten door  
indexering, lagere rentetoerekening aan investeringen (2017 2%; 2018 1,5%), restant budget na herschik- 
king erfgoedcentrum en eenmalige verlaging budget 2017 voor archeologische werkzaamheden.  
 
 
Totaal voordelig verschil 1.952.000 V 
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Programma 3 Werken & Ondernemen 
      Lasten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   Rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      301 Economie 
        Beleid economie 98.280 0 0 0 0 0 

 Bedrijventerreinen/kantoren 12.844 0 0 0 0 0 

  Accountmanagement bedrijven 675.820 591.765 591.683 586.473 586.216 587.455 

  Markten 143.646 80.321 81.009 80.490 80.462 80.934 

  Economische ontwikkeling 4.300.146 2.225.088 1.359.566 1.364.144 1.369.440 1.378.344 

  Marktgelden 0 0 0 0 0 0 

  Kermissen 213.942 248.658 220.015 220.061 220.606 221.656 

  Toeristisch recreatieve ontwikkeling 232.261 139.362 140.624 140.684 141.241 142.302 

  Citymarketing 84.306 187.429 288.046 87.456 87.357 87.757 

  Totaal 5.761.245 3.472.623 2.680.943 2.479.308 2.485.322 2.498.448 

    
      302  Werk en inkomen 
        Arbeidsmarkt 7.709 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

  Sociale werkvoorziening 17.346.537 16.476.853 15.776.357 15.142.828 14.658.331 14.120.842 

  
Uitvoering uitkeringsregeling 
participatiewet 31.110.217 31.742.966 31.714.746 30.572.615 30.144.453 30.145.305 

  
Uitvoering uitkeringsreg.  
(BBZ/IAOW/IAOZ) 42.849 0 0 0 0 0 

  Participatievoorzieningen 3.281.813 3.915.471 3.174.017 3.286.747 3.377.515 3.602.323 

  Uitvoering wet op de lijkbezorging 8.488 12.095 12.095 12.095 12.095 12.095 

  Voorzieningen minima 5.412.781 5.846.857 6.339.947 6.341.684 6.343.446 6.345.232 

  Totaal 57.210.394 58.004.242 57.027.162 55.365.969 54.545.840 54.235.797 

          

  Totaal lasten programma 3  62.971.639 61.476.865 59.708.105 57.845.277 57.031.162 56.734.245 

  
      

 
Exploitatie saldi programma 3 34.599.806 33.396.357 30.536.466 28.668.875 27.849.964 27.548.216 
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Programma 3 Werken & Ondernemen 

      Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      301 Economie 
        Beleid economie 0 0 0 0 0 0 

 Bedrijventerreinen/kantoren 0 0 0 0 0 0 

  Accountmanagement bedrijven 83.085 48.617 48.617 48.617 48.617 48.617 

  Markten 5.343 6.820 6.861 6.902 6.943 6.984 

  Economische ontwikkeling 260.692 300.577 271.691 273.683 275.692 277.720 

  Marktgelden 103.589 110.000 110.660 111.324 111.992 112.664 

  Kermissen 230.505 246.314 344.300 346.366 348.444 350.534 

 
Toeristisch recreatieve ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 

  Citymarketing 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 683.214 712.328 782.129 786.892 791.688 796.519 

          

302 Werk en inkomen       

  Arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 

  Sociale werkvoorziening 479.181 0 0 0 0 0 

  
Uitvoering uitkeringsregeling 
participatiewet 26.386.592 27.315.612 28.389.510 28.389.510 28.389.510 28.389.510 

  
Uitvoering uitkeringsreg.  
(BBZ/IAOW/IAOZ) 263.197 0 0 0 0 0 

  Participatievoorzieningen 554.686 52.568 0 0 0 0 

  Uitvoering wet op de lijkbezorging 4.963 0 0 0 0 0 

  Voorzieningen minima 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 27.688.619 27.368.180 28.389.510 28.389.510 28.389.510 28.389.510 

          

 
Totaal baten programma 3  28.371.833 28.080.508 29.171.639 29.176.402 29.181.198 29.186.029 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 - Programma 3 Werken & Ondernemen  
 
Het budget voor programma 3 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Economie 
Ambtelijke inzet 81.000 N 
Voornamelijk veroorzaakt door extra ambtelijke inzet in 2018 voor economische ontwikkeling. 
 
Kredieten 1.196.000 V 
In 2017 is voor onderstaande kredieten eenmalig budget beschikbaar gesteld:  

 Economisch Actieplan  € 477.000 

 Binnenstadsorganisatie  € 220.000 

 Planvoorbereiding smart city  €   50.000 

 Ontwikkeling citymarketingstrategie € 100.000 
Tevens is de niet benutte-kredietruimte van 2016 wederom beschikbaar gekomen voor het krediet  
Economisch ActiePlan (€ 349.000).  
Deze kosten worden ten laste van de Algemene Reserve en Bestemmingsreserve Investeringsimpulsen  
Economie gebracht (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Citymarketing 200.000 N 
In de Kadernota 2018 is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nieuwe 
citymarketingstrategie.  
 
Economische ontwikkeling 192.000 N 
In 2017 is eenmalig het budget voor het binnenstadsfonds verhoogd met € 118.000, omdat ook de verwachte 
belastingopbrengsten 2017 die hieraan ten grondslag liggen zijn verhoogd (Bestuursrapportage 2017). 
Daarnaast is in de Kadernota 2018 budget voor 2018 beschikbaar gesteld voor: 

 Ondernemersfonds  € 150.000 

 Starterscentrum  €   80.000 

 Voortzetten diverse acties economisch actieplan  €   80.000 
 
Kermis 128.000 V 
Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige verlaging van de opbrengsten van stand- 
plaatsen in 2017 met € 98.000 vanwege het lagere aantal attracties en de lagere biedingen in 2017  
(Bestuursrapportage 2017). Daarnaast is in 2017 eenmalig budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor  
aanpassingen in de openbare ruimte vanwege wegvallen van de Wipwei en de Turfberg als beschikbaar  
kermisterrein (Aanbiedingsnota begroting 2017). 
 
Diverse afwijkingen 11.000 V 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder een lagere rentetoerekening aan investeringen.  
In 2017 is met een rentepercentage van 2% gerekend. In de begroting van 2018 is met een rentepercentage  
van 1,5% gerekend. 
 
Werk en inkomen 
Kredieten 200.000 V 
In 2017 is de niet-benutte kredietruimte van 2016 beschikbaar gekomen voor het krediet Integratie status- 
houders. Deze post komt ten laste van de Specifieke risicoreserve sociaal domein (zie ook onttrekking aan  
deze reserve op Programma 6 Betalen & Financieren) 
 
Voorzieningen minima 436.000 N 
In 2017 zijn de niet-bestede middelen uit de decentralisatie-uitkering voor koopkrachttegemoetkoming  
opnieuw beschikbaar gekomen (€ 59.000). In de Kadernota 2018 is structureel € 245.000 beschikbaar gesteld  
ten behoeve van de hogere bijdrage aan het werkplein met betrekking tot bijzondere bijstand. De toename 
van de bijdrage vloeit voort uit de doorgroei van het gebruik van de bijzondere bijstand en de aansturing op  
het gebruik daarvan. Dit is het resultaat van het beleid hieromtrent van 2015 en verdere jaren. 
In 2017 is eenmalig het budget voor kwijtscheldingen belastingen en heffingen verhoogd met € 135.000 
(Bestuursrapportage 2017). Vanaf 2018 is het budget structureel extra verhoogd met € 250.000. Deze  
hogere kosten worden volledig gedekt via de gesloten financiering afvalinzameling en riolering  
(zie programma 4 Wonen & Verblijven). 
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Uitvoering uitkeringsregeling participatie 1.104.000 V 
De uitvoeringskosten voor het Werkplein zijn in 2018 € 75.000 lager. In de begroting 2018 van het  
Werkplein is de rekenregel voor personeel nog niet verwerkt, omdat er wordt uitgegaan van een lichte  
daling van het uitkeringenbestand. De reguliere salariskosten zijn wel verhoogd op basis van  
CAO-afspraken. Per saldo resteert een lagere claim. 
Het budget voor uitkeringen is in 2018 € 76.000 lager, voornamelijk doordat in 2017 de kosten voor de  
taakstelling baanafspraken op basis van sociaal akkoord (€ 70.000) incidenteel uit andere middelen zijn  
gefinancierd. De rijksbijdrage voor uitkeringen aan thuiswonenden is voor 2018 € 1.074.000 hoger als  
gevolg van het niet langer toepassen van de overgangsregeling in het objectief verdeelmodel van het rijk.  
Door de lobby die wordt uitgevoerd door de grote gemeenten bestaat het risico dat het objectief verdeel- 
model vanaf 2018 in het nadeel van de gemeente Roosendaal wordt aangepast. 
In 2017 is in de bestuursrapportage eenmalig een budget van € 121.000 ingezet voor de pilot WerkOpMaat- 
trajecten. Middels een aangenomen motie is aangedrongen op voortzetting van de pilot in 2018, maar  
hiervoor moet nog budget beschikbaar gesteld worden. 
 
Sociale werkvoorziening 703.000 V 
In 2018 is de rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorziening verlaagd met € 1.187.000 als gevolg van wetgeving.  
Deze rijksbijdrage wordt één-op-één doorgezet naar de WVS, als uitvoeringspartner van deze regeling.  
Hiertegenover staat een hogere gemeentelijke bijdrage in het verwacht exploitatietekort (€ 484.000). 
 
Participatie 402.000 V 
In 2017 zijn de niet-bestede middelen uit de decentralisatie-uitkering voor uitvoeringskosten inburgering  
weer beschikbaar gekomen (Bestuursrapportage 2017 / € 97.000). Deze post komt ten laste van de 
Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen (zie ook onttrekking aan deze reserve op Programma 6  
Betalen & Financieren). 
In 2017 was vanuit een decentralisatie-uitkering € 853.000 beschikbaar voor verhoogde asielinstroom 
(Resultaatbestemming 2016 en Bestuursrapportage 2017). 
Het budget van 2018 voor re-integratie is gebaseerd op een hogere rijksbijdrage van € 321.000.  
Hiernaast zijn in 2017 eenmalige opbrengsten gerealiseerd vanwege een subsidie voor ESF-J over de  
periode 2014 tot en met oktober 2015 (€ 53.000) en vrijval van het gereserveerde budget vanwege  
opheffing WIW (€ 174.000) (Bestuursrapportage 2017). 
 
Diverse afwijkingen 25.000 V 
Hiernaast zijn er enkele (kleinere) afwijkingen, waaronder een lagere toegerekende ambtelijke inzet in 2018. 
 
 
Totaal voordelig verschil 2.860.000 V 
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Programma 4 Wonen & Verblijven 
      Lasten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   Rekening Begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      401 Openbare ruimte en reiniging 
      

  
Wegen, straten, pleinen en 
verkeersmaatregelen 10.967.148 13.456.724 10.291.489 9.841.568 10.365.177 10.366.546 

  Schouw sloten en wegbermen 119.758 154.473 154.918 155.257 155.602 155.951 

  Waterkering en afwatering 424.908 698.795 469.122 467.999 466.889 465.791 

  Bossen en natuurterreinen 320.196 209.336 209.077 210.823 212.592 214.384 

  Openbaar groen 6.197.294 5.203.035 5.016.267 5.137.983 5.146.161 5.147.621 

  Speelvoorzieningen 460.409 414.769 428.448 431.747 435.103 438.516 

  Speeltuinen 938 0 0 0 0 0 

  Riolering algemeen 8.358.643 5.379.911 5.288.738 5.276.200 5.266.786 5.312.673 

  VGRP/basisrioleringsplan 420.310 415.716 457.340 498.035 449.239 450.960 

  Rioleringsbeheer 1.826.496 1.498.456 1.503.763 1.507.800 1.511.447 1.515.923 

  Pompgemalen en persleidingen 1.045.498 768.052 770.726 772.545 774.383 776.240 

  Kosten heffingen rioleringen 133.761 138.328 138.284 138.284 138.284 138.284 

  Kolken en lijngoten 510.814 481.663 436.336 438.141 439.971 441.827 

  Grondwater beheerplan 113.716 85.964 86.641 87.007 87.379 87.756 

  Baten rioleringen 0 0 0 0 0 0 

  Oude en nieuwe haven 730.007 498.110 233.369 230.525 227.681 224.836 

  Begraafplaatsen 54.700 56.244 56.689 57.028 57.373 57.722 

  Landschappen van allure 196.423 135.268 212.143 173.792 172.244 171.694 

  Vrouwenhof / Volkstuinen overig 32.113 21.702 20.381 20.369 20.358 20.346 

  Totaal 31.913.132 29.616.546 25.773.731 25.445.103 25.926.669 25.987.070 

          

402 Bereikbaarheid en mobiliteit       

  Verkeer en Vervoer 317.687 368.738 451.531 400.112 399.676 400.237 

  Betaald parkeren 1.931.790 1.702.201 1.680.264 1.676.201 1.671.201 1.666.201 

  Parkeerbeheer 29.723 15.519 12.441 12.441 12.441 12.441 

  Opbrengst betaald parkeren 76 0 0 0 0 0 

  Totaal 2.279.276 2.086.458 2.144.236 2.088.754 2.083.318 2.078.879 

    
      403 Ruimte en wonen 
        Beleid ruimte & wonen 99.216 0 0 0 0 0 

  Investeringen stedelijke vernieuwing 407.304 247.852 235.641 239.015 242.294 241.395 

 
Strategisch bezit 3.584.611 1.284.667 619.715 607.490 597.645 599.463 

  Grondexploitaties 11.484.527 23.178.861 11.679.376 10.342.979 8.847.894 8.152.630 

  Programma spoorhaven 302.996 166.044 169.745 167.122 166.962 169.299 

 Stadsoevers Oost 0 200.000 0 0 0 0 

  Ruimtelijke ordening 1.813.012 1.730.299 1.307.461 1.285.124 1.281.467 1.296.728 

  Woningexploitatie  292.376 129.280 104.129 104.177 104.226 104.274 

  Omgevingsvergunning 1.730.205 890.531 857.736 851.856 854.312 865.222 

  
Omgevingsvergunning  
niet gerelateerd deel 5.531 0 0 0 0 0 

  Wonen 628.427 447.406 1.057.187 374.059 373.390 375.214 

  Subsidieregelingen volkshuisvesting 57.486 57.294 58.528 57.348 57.151 57.951 

  Woonwagenzaken 338.408 339.939 281.305 220.205 0 0 

  Huisnummering / straatnaamgeving 21.671 0 0 0 0 0 

  Totaal 20.765.770 28.672.173 16.370.823 14.249.375 12.525.341 11.862.176 
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Programma 4 Wonen & Verblijven 

Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   Rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      401 Openbare ruimte en reiniging 
      

  
Wegen,straten,pleinen en 
verkeersmaatregelen 1.626.351 666.739 277.953 278.271 278.592 278.914 

  Schouw sloten en wegbermen 0 0 0 0 0 0 

  Waterkering en afwatering 58.500 0 0 0 0 0 

  Bossen en natuurterreinen 450.250 70.407 70.407 70.407 70.407 70.407 

  Openbaar groen 1.291.768 169.749 39.740 40.089 40.442 40.800 

  Speelvoorzieningen 2.588 0 0 0 0 0 

  Speeltuinen 4.400 4.000 4.400 4.400 4.400 4.400 

  Riolering algemeen 846.301 402.703 291.833 196.412 0 0 

  VGRP/basisrioleringsplan 0 0 0 0 0 0 

  Rioleringsbeheer 7.271 26.503 26.662 26.822 26.983 27.145 

  Pompgemalen en persleidingen 59.525 0 0 0 0 0 

  Kosten heffingen rioleringen 0 0 0 0 0 0 

  Kolken en lijngoten 0 0 0 0 0 0 

  Grondwater beheerplan 0 0 0 0 0 0 

  Baten rioleringen 11.496.141 11.175.228 11.471.000 11.608.652 11.747.956 11.888.931 

  Oude en nieuwe haven 12.975 0 0 0 0 0 

  Begraafplaatsen 59.248 60.252 61.031 61.820 62.619 63.429 

  Landschappen van allure 0 0 0 0 0 0 

  Vrouwenhof / Volkstuinen overig 13.131 13.341 13.514 13.690 13.868 14.048 

  Totaal 15.928.449 12.588.922 12.256.540 12.300.563 12.245.267 12.388.074 

    
  

    

402 Bereikbaarheid en mobiliteit 
        Verkeer en Vervoer 4.400 0 0 0 0 0 

  Betaald parkeren 0 0 0 0 0 0 

  Parkeerbeheer 64.590 65.494 65.887 66.282 66.680 67.080 

  Opbrengst betaald parkeren 1.818.110 1.980.000 1.981.175 1.981.240 1.981.306 1.981.372 

  Totaal 1.887.100 2.045.494 2.047.062 2.047.522 2.047.986 2.048.452 

          

403 Ruimte en wonen       

  Beleid ruimte & wonen 0 0 0 0 0 0 

  Investeringen stedelijke vernieuwing 104.119 0 0 0 0 0 

 
Strategisch bezit 1.697.861 1.306.424 1.022.398 112.575 112.753 112.933 

  Grondexploitaties 11.216.920 22.924.775 11.070.465 9.732.094 7.473.644 7.347.469 

  Programma spoorhaven 0 0 0 0 0 0 

 Stadsoevers Oost 0 0 0 0 0 0 

  Ruimtelijke ordening 119.720 121.251 8.252 8.302 8.352 8.402 

  Woningexploitatie  54.663 53.672 52.110 52.280 52.453 52.628 

  Omgevingsvergunning 1.031.344 1.400.107 1.408.508 1.416.959 1.425.460 1.434.013 

  
Omgevingsvergunning  
niet gerelateerd deel 41.822 31.448 31.637 31.827 32.018 32.210 

  Wonen 179.029 147.729 91.835 91.876 91.918 91.959 

  Subsidieregelingen volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 

  Woonwagenzaken 909 0 0 0 0 0 

  Huisnummering / straatnaamgeving 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 14.446.387 25.985.406 13.685.205 11.445.913 9.196.598 9.079.614 
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Lasten 

Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   Rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

404 Afvalinzameling en milieu 
        Huisvuilinzameling/-verwijdering 10.512.665 7.147.460 7.105.838 7.148.157 7.190.747 7.233.608 

  Opruiming klandestiene stortplaatsen 69.905 64.502 74.419 75.015 75.621 76.234 

  Kosten heffingen reiniging 220.812 169.484 173.553 173.810 174.071 174.335 

  Baten reiniging 0 0 0 0 0 0 

  Bestrijding dierenoverlast 35.963 40.543 40.543 40.543 40.543 40.543 

  Milieubeheer 1.185.780 1.301.001 1.205.489 1.204.899 1.204.800 1.205.200 

  Milieuhandhaving 3.285 0 0 0 0 0 

  Totaal 12.028.410 8.722.990 8.599.842 8.642.424 8.685.782 8.729.920 

          

405 Vergunningverlening 
        Leges openbare orde & veiligheid 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

  Orde & veiligheid op de weg 74.987 41.272 44.351 43.701 43.677 44.288 

  Evenementen 271.279 237.145 133.052 131.102 131.031 132.865 

  Openbare inrichtingen 88.319 60.130 108.329 106.866 106.813 108.189 

  Reclame 821 0 0 0 0 0 

  Handel  40.141 20.636 11.088 10.925 10.919 11.072 

  Kansspelen 10.331 10.318 0 0 0 0 

  Totaal 485.878 369.501 246.820 242.594 242.440 246.414 

          

  Totaal lasten Programma 4 67.472.466 69.467.668 53.135.452 50.668.250 49.463.550 48.904.459 

  
      

 
Exploitatie saldi programma 4 24.275.075 19.272.323 15.628.655 15.306.138 16.352.936 15.715.666 
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Baten 

Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

404 Afvalinzameling en milieu 
        Huisvuilinzameling/-verwijdering 2.054.446 1.920.813 1.742.120 1.745.588 1.751.302 1.755.973 

  Opruiming Klandestiene stortplaatsen 0 0 0 0 0 0 

  Kosten heffingen reiniging 0 0 0 0 0 0 

  Baten reiniging 8.748.937 7.597.812 7.728.420 7.774.791 7.821.440 7.868.369 

  Bestrijding dierenoverlast 0 0 0 0 0 0 

  Milieubeheer 95.666 3.238 3.257 3.277 3.297 3.317 

  Milieuhandhaving 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 10.899.049 9.521.863 9.473.797 9.523.656 9.576.039 9.627.659 

          

405 Vergunningverlening       

  Leges openbare orde & veiligheid 45.114 53.660 44.193 44.458 44.724 44.994 

  Orde & veiligheid op de weg -8.708 0 0 0 0 0 

  Evenementen 0 0 0 0 0 0 

  Openbare inrichtingen 0 0 0 0 0 0 

  Reclame 0 0 0 0 0 0 

  Handel  0 0 0 0 0 0 

  Kansspelen 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 36.406 53.660 44.193 44.458 44.724 44.994 

          

  Totaal baten Programma 4 43.197.391 50.195.345 37.506.797 35.362.112 33.110.614 33.188.793 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 - Programma 4 Wonen & Verblijven 
 
Het budget voor programma 4 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Openbare ruimte en reiniging 
Ambtelijke inzet (exclusief gesloten financiering riolering) 27.000 V 
Er is sprake van een hogere ambtelijke inzet (€ 94.000) voor onder andere Landschappen van Allure en  
Openbaar Groen.  
In 2017 was een eenmalig budget van € 166.000 beschikbaar voor de inzet van kantonniers tot eind 2017 
(Bestuursrapportage 2017). Hiertegenover staat een bijdrage vanuit het EAP in 2017 van € 45.000.  
 
Kapitaallasten (exclusief gesloten financiering riolering) 431.000 N 
Dit nadeel op kapitaallasten bestaat uit 2 componenten, namelijk een rente nadeel (€ 111.000) en  
hogere afschrijvingen (€ 320.000). 
Het rentenadeel bestaat uit twee componenten: 

 een rentevoordeel veroorzaakt door het hanteren van een lager rentepercentage (2017 2%; 2018 1,5%) 

 hogere rentelasten vanwege de nieuwe grote investeringen die gepland staan voor 2018. 
Het nadeel op de afschrijvingen wordt voornamelijk veroorzaakt door reconstructies van wegen, aanleg  
van de Centrumring en investeringen in civieltechnische kunstwerken. De afschrijvingskosten van de wegen  
en Centrumring komen ten laste van bestemmingsreserves (zie programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Kredieten  3.728.000 V 
Voor de gevoteerde kredieten van 2017 was € 3.618.000 in de begroting opgenomen, waaronder: 

 De uitvoering van het krediet Ontvangstplicht baggerspecie Waterschap (€ 212.000). 

 De uitvoering van het krediet Centrumring (€ 3.084.000)  

 De uitvoering van het krediet voor speelvoorzieningen (€ 322.000). 
Onderstaande eenmalige aanpassingen zijn in 2017 gedaan (totaal € 3.643.000): 

 Op het krediet Centrumring wordt met ingang van 2017 afgeschreven. De afschrijvingskosten worden  
ten laste van de Bestemmingsreserve kapitaallasten gebracht. De uitvoeringskosten van dit krediet  
voor 2017 komen niet meer ten laste van de Bestemmingsreserve Investeringsimpuls (€ 3.084.000). 

 Vanuit het OOR zijn er diverse kredieten gevoteerd voor 2017 (€ 3.194.000).  

 Voor de beheerkalender zijn er diverse kredieten gevoteerd voor 2017 (€ 21.000). 

 Er heeft een herprogrammering van een aantal kredieten plaatsgevonden. Voor 2017 bedraagt dit  
een verhoging van de lasten van € 721.000.  

 Tevens loopt de uitvoering van een aantal kredieten die gepland waren voor 2016 door in 2017  
(Bestuursrapportage 2017 / € 2.674.000). 

 De uitvoering van het krediet Ecologische verbindingszone Spuitendonksebeek in 2017 (€ 117.000). 
Voor 2018 was € 1.039.000 opgenomen, waaronder: 

 De uitvoering van het krediet Centrumring (€ 715.000)  

 De uitvoering van het krediet voor speelvoorzieningen (€ 324.000). 
Onderstaande eenmalige aanpassingen zijn in 2018 gedaan (totaal € 2.494.000): 

 Op het krediet Centrumring wordt met ingang van 2017 afgeschreven. De afschrijvingskosten worden  
ten laste van de Bestemmingsreserve kapitaallasten gebracht. De uitvoeringskosten van dit krediet voor  
2018 komen niet meer ten laste van de Bestemmingsreserve Investeringsimpuls (€ 715.000). 

 Vanuit het OOR zijn er diverse kredieten gevoteerd voor 2018 (€ 3.007.000). 

 Voor de beheerkalender zijn er diverse kredieten gevoteerd voor 2018 (€ 417.000). 

 Er heeft een herprogrammering van een aantal kredieten plaatsgevonden. Voor 2018 bedraagt dit een  
verlaging van de lasten van € 215.000. 

Al deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan een reserve (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Riolering 271.000 V 
De begroting van 2018 is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), dat voor  
vier jaar is vastgesteld en op de tussentijdse kostenevaluatie in 2016. In 2018 zal wederom een evaluatie  
van het vGRP plaatsvinden. 
Dit voordeel wordt veroorzaakt door onder andere: 

 Lagere kapitaallasten van € 63.000, voornamelijk veroorzaakt door een lagere rentetoerekening aan  
investeringen in 2018 (in 2017 2% rente; in 2018 1,5% rente).  

 In 2017 was extra budget beschikbaar gesteld voor de inzet van Saver ten behoeve van extra  
kolkenrondes (Bestuursrapportage 2017 / € 48.000) 
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 Hiernaast zijn er nog een aantal kleine verschillen zoals hogere toerekening ambtelijke inzet (€ 15.000),  
lagere kosten tractie € 5.000 en extra adviesbudget 2018 voor de evaluatie van het vGRP (€ 10.000). 

 De opbrengsten van de rioolheffingen zijn in 2018 € 296.000 hoger. Deze opbrengsten zijn gebaseerd op  
de verwachte opbrengsten 2017 plus een indexatie van 1,2%. 

Bij de bepaling van het tarief voor rioolheffing wordt rekening gehouden met de ambtelijke inzet, aandeel in  
kosten voor overhead, compensabele BTW en kwijtscheldingen.  
Dit alles resulteert in een lagere onttrekking aan de Voorziening rioleringsexploitatie van € 111.000. 
 
Wegen  76.000 V 
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

 In 2017 zijn provinciale subsidies ontvangen voor de aanleg van fietspaden aan Christiaan  
Huijgenstraat, Borchwerf Noord, Borchwerf Zuid, Willem Dreesweg en Zundertseweg  
(Bestuursrapportage 2017/€ 267.000).  

 Er is in 2017 een subsidie ontvangen voor onder andere bevordering verkeersveiligheid scholieren  
(€ 77.000). 

 In 2017 was eenmalig € 137.000 beschikbaar vanuit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en  
Dorpen voor maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid van openbare ruimten voor 
mindervaliden(Bestuursrapportage 2017).  

 Voor de afkoop van het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte CPO Nispen is er in  
2017 een eenmalig bedrag opgenomen van € 40.000. 

 Als gevolg van het nieuwe leasecontract voor tractiemiddelen dat medio 2017 is ingegaan, zijn de  
kosten voor tractie in 2018 lager dan in 2017. Tractie wordt ingezet voor Wegen, Riolering en Openbaar  
groen, waardoor een gedeelte van dit voordeel wordt doorberekend aan die producten. Voor Wegen  
betekent dit een voordeel van € 46.000. 

 Naar aanleiding van het opstellen van de jaarrekening over 2016 is de bijdrage aan Spoorhaven vervallen.  
Hiermee is ook de onttrekking aan de Bestemmingsreserve OOR  vervallen (€ 197.000). 
 

Openbaar groen 76.000 N 
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

 Er is in 2017 eenmalig een budget beschikbaar gesteld vanuit Participatie ten behoeve van kantonniers 
(Bestuursrapportage 2017 / € 28.000).  

 Als gevolg van het nieuwe leasecontract voor tractiemiddelen dat medio 2017 is ingegaan, zijn de  
kosten voor lease, onderhoud voertuigen, brandstof voertuigen, onderhoud inventaris en motorrijtuig- 
verzekering in 2018 lager dan in 2017. Tractie wordt ingezet voor Wegen, Riolering en Openbaar groen,  
waardoor een gedeelte van dit voordeel wordt doorberekend aan die producten. Voor openbaar groen  
resteert een voordeel van € 32.000. 

 In 2017 is er een verkoopopbrengst in verband met verkoop van grond van De Stok geboekt  
(€ 136.000, gestort in Bestemmingsreserve Groenfonds). 
 

Landschappen van Allure 50.000 N 
In de Kadernota 2018 is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2018 ten behoeve van Verbindend  
Blauw.  
 
Diverse afwijkingen 35.000 N 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder extra structureel subsidiebudget voor speeltuin Kade. 
 
Bereikbaarheid en mobiliteit 
Fietsenstallingen 60.000 N 
In de Kadernota 2018 is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2018 voor een opfrisbeurt van de  
fietsenstalling in de Roselaar. Tevens is in de Kadernota 2018 structureel € 10.000 beschikbaar gesteld voor  
de verruiming van de openingstijden van de fietsenstalling aan de Markt.  
 
Betaald parkeren 16.000 V 
In de Kadernota 2018 is besloten om in de parkeergarages met ingang van 2018 af te rekenen in tijdseen- 
heden van 20 minuten (was 30 minuten). Hiervoor is met ingang van 2018 € 140.000 beschikbaar gesteld.  
In 2017 was eenmalig € 156.000 beschikbaar gesteld voor de compensatie van ParkeerBeheer in het lagere 
parkeertarief voor de koopzondagen.  
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Diverse afwijkingen 12.000 N 
Hiernaast zijn er diverse kleine afwijkingen waaronder hogere kapitaallasten in 2018 door afschrijving op  
het krediet voor het scootervrij maken van de binnenstad en een lagere bijdrage aan ParkeerBeheer in de  
kosten van de truckparking. 
 
Ruimte en wonen 
Ambtelijke inzet inclusief inhuur (exclusief grondexploitaties) 220.000 V 
In 2018 is sprake van minder ambtelijke inzet en inhuur ten behoeve van onder andere ruimtelijke  
ordening, strategisch bezit en omgevingsvergunningen. 
 
Kapitaallasten (exclusief grondexploitaties) 91.000 V 
Dit voordeel op kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere rentetoerekening (€ 109.000).  
In 2017 is met een rentepercentage van 2% gerekend. In de begroting van 2018 is met een rente- 
percentage 1,5% gerekend. De afschrijvingskosten in 2018 zijn € 18.000 hoger vanwege de annuïtaire  
afschrijving op een aantal strategische panden. 
 
Wonen 720.000 N 
Voor 2018 is eenmalig € 300.000 beschikbaar gekomen voor de deelname aan Woonconnect, een landelijk  
project om woningen te digitaliseren en € 365.000 voor het project tijdelijke goedkope huurwoningen  
(Kadernota 2018). 
Hiernaast zijn de renteopbrengsten van de diverse leningen bij SVn eenmalig verhoogd in 2017  
(Bestuursrapportage 2017/€ 55.000). 
 
Grondexploitatie 355.000 N 
De grondexploitaties voor 2018 en verder zijn gebaseerd op de cijfers zoals opgenomen bij de jaarrekening  
2016. Hierin zijn plankostenramingen opgenomen die niet toereikend zijn voor de dekking van de toe- 
gerekende loonkosten en overhead. Het verschil wordt sinds 2016 ten laste gebracht van de Bestemmings- 
reserve grondexploitatie voor zover deze reserve toereikend is. Indien deze reserve niet toereikend is wordt  
het resterende nadeel ten laste van de Algemene reserve gebracht.  
De opgenomen baten en lasten betreffen uitsluitend nog grondexploitaties in exploitatie conform de  
gewijzigde BBV voorschriften. Alle niet in exploitatie genomen gronden zijn overgebracht naar de materiele  
vaste activa. In 2015 is een verliesvoorziening getroffen voor het verwachte exploitatietekort op Stadsoevers West. 
Hierdoor komen de bijdrages van de producten Oude en Nieuwe Haven (Programma 4 Wonen & Verblijven)  
en Overige algemene lasten en baten (Programma 6 Betalen & Financieren) te vervallen en geeft deze  
exploitatie nu het daadwerkelijk nadeel weer.  
De lasten in 2018 bestaan voornamelijk uit het slopen en bouwrijp maken binnen de grondexploitaties  
’t Zand, Bulkstraat en Stadsoevers West. De geraamde grondopbrengsten voor Stadsoevers West zijn  
grotendeels doorgeschoven van 2017 naar 2018 en volgende jaren. Verder is de grondbank Borchwerf II CV  
niet meer meegenomen in de begroting voor 2018, omdat de samenwerking formeel in 2017 eindigt.  
Binnen dit product zijn nog diverse verschuivingen te zien in zowel de lasten als in de baten.  
Zie ook de relatie met de mutaties op programma 6 Betalen & Financieren met betrekking tot aan de  
grondexploitatie gerelateerde stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Voor een verdere  
toelichting wordt verwezen naar Paragraaf 7 Grondbeleid. 
 
Strategisch bezit 329.000 V 
De verkoop van het voormalige LTS-pand (Laan van België 88) gebeurt in delen. Een gedeelte is in  
2017 verkocht en het resterende deel wordt in 2018 verkocht. Dit levert (rekening houdend met de door- 
lopende exploitatiekosten in 2018) een nadeel op ten opzichte van 2017 van € 270.000.  
Voor het pand Oostelijke Havendijk 12 is in 2017 eenmalig budget beschikbaar voor de sloop van dit pand 
(Bestuursrapportage 2017 / € 599.000). Deze kosten worden te zijner tijd ten laste gebracht van de grond- 
exploitatie. De opbrengsten en kosten van de strategische panden worden ten gunste cq ten laste gebracht  
van de Bestemmingsreserve Vastgoed (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Stadsoevers Oost 200.000 V 
In 2017 is een voorbereidingskrediet voor Stadsoevers Oost beschikbaar gesteld (Bestuursrapportage 2017/  
€ 200.000). 
 
Ruimtelijke ordening 138.000 V 
In de Bestuursrapportage 2017 is voor 2017 eenmalig een aantal budgetten aangepast, zoals extra  
budget voor de adviezen met betrekking tot de biomineralenfabriek (€ 50.000), eenmalige opbrengst voor  
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het kappen van bomen op het Philipsterrein van € 149.000 (gestort Bestemmingsreserve Groenfonds) en  
het afboeken van de openstaande vorderingen met betrekking tot het landgoed Wouwse Plantage (€ 36.000).  
Voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet en het opstellen van nieuw beleid met betrekking tot  
ruimtelijke kwaliteit was in 2017 eenmalig budget beschikbaar (Aanbiedingsnota begroting 2017 / € 180.000). 
Het niet benutte budget van 2016 voor het opstellen van de Welstandsnota is weer beschikbaar gesteld  
voor 2017 (Resultaatbestemming jaarrekening 2016 / € 21.000). 
 
Woonwagens 59.000 V 
De jaarlijkse bijdrage aan Stichting Woonwagenbeheer Zuid West Nederland is in 2018 € 59.000 lager dan  
in 2017. Dit is conform het overeengekomen overzicht van de jaarlijkse bijdrages. Doordat in deze bijdrage  
het onderhoud en vervanging van de woonwagens is meegenomen, wisselt de bijdrage per jaar. 
 
Diverse afwijkingen 39.000 V 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder juridische advieskosten in 2017 ten behoeve van  
de verkoop van een pand, eenmalige kosten in 2017 voor onderhoud en verhuurderheffing woningen,  
trendmatige verhoging in 2018 voor legesopbrengsten omgevingsvergunningen, lagere kosten BWB in  
2018 t.b.v. omgevingsvergunningen,  lagere opbrengsten leges leegstand in 2018, lagere beheers- 
vergoeding SVn in 2018 en hogere renteopbrengst stimuleringsregeling wooncomfort in 2018. 
 

Afvalinzameling en milieu 
Milieu 80.000 V 
Het niet benutte budget van 2016 voor de organisatie van een R100 is weer beschikbaar gesteld voor 2017 
(Resultaatbestemming jaarrekening 2016 / € 23.000). 
In de Kadernota 2018 is met ingang van 2018 € 50.000 structureel beschikbaar gesteld voor het Actieplan  
Roosendaal Futureproof, dat in nauwe samenwerking met de Roosendaalse samenleving is opgesteld. 
Tevens is er vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 € 124.000 beschikbaar gekomen  
voor 2017 ten behoeve van de mogelijk extra bijdrage in het exploitatietekort van OMWB. Het budget voor  
OWMB in 2018 is bepaald op basis van de meest recente afspraken (€ 17.000 hoger dan in 2017). 
 
Afvalinzameling 20.000 N 
Binnen dit product zijn een aantal verschillen ten opzichte van 2017 zichtbaar, waaronder: 

 De opbrengsten voor het hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal zijn in 2018 € 171.000 lager. 

 Het uitbestedingsbudget voor Saver is € 117.000 hoger door een tariefstijging voor 2018 van Saver 

 Door de contractwijziging per februari 2017 zijn de kosten voor de afvoer van GFT en restafval  
€ 150.000 lager geworden. 

 Hiernaast zijn er nog enkele kleinere afwijkingen (per saldo € 5.000) zoals lagere kosten inhuur in 2018  
maar hogere toerekening ambtelijke inzet (deze tijdelijke inhuur is omgezet in vast personeel), lagere 
kosten promoting en hogere leasekosten. 

 De opbrengsten van afvalstoffenheffingen zijn in 2018 € 131.000 hoger dan in 2017. 
Bij de bepaling van het reinigingstarief wordt rekening gehouden met de ambtelijke inzet, aandeel in kosten  
voor overhead, compensabele BTW en kwijtscheldingen.  
Dit alles resulteert in een lagere onttrekking aan de Voorziening exploitatie reinigingssector van € 8.000.  
 
Diverse afwijkingen 15.000 V 
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder een lagere toegerekende ambtelijke inzet voor 
milieubeheer. 
 
Vergunningverlening 
Vergunningverlening  113.000 V 
In 2017 was eenmalig € 65.000 beschikbaar voor inhuur personeel voor het verlenen van evenementen- 
vergunningen. In de aanbiedingsnota van de begroting 2017 is een taakstelling met ingang van 2018 van  
€ 50.000 voor de kosten en opbrengsten van APV opgenomen.  
Hiernaast zijn er kleine afwijkingen zichtbaar waaronder lagere legesopbrengsten openbare inrichting en  
lagere kosten ambtelijke inzet. 
 
 
Totaal voordelig verschil 3.644.000 V 
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Programma 5 Zorgen en Stimuleren 
      Lasten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      501 Zorg algemeen 
        Beleid zorgen en stimuleren 607.583 862.672 874.417 1.144.626 1.195.920 1.200.296 

  1e lijnsloket Wmo en jeugd 4.667.137 4.189.431 3.219.513 3.231.011 3.348.598 3.445.275 

  
Gebouwen gezondheidszorg en 
kinderopvang 60.611 43.413 16.547 16.571 16.595 16.619 

  Totaal 5.335.331 5.095.516 4.110.477 4.392.208 4.561.113 4.662.190 

          

502 Vrij toegankelijke zorg       

  Gezondheid 1.449.686 1.485.187 1.547.006 1.570.082 1.594.346 1.618.607 

  Jeugdgezondheidszorg 997.531 1.108.143 1.108.143 1.108.143 1.108.143 1.108.143 

  Jeugdzorg en Veiligheid 39.752 6.631 4.040 3.990 3.939 3.889 

  Algemene voorzieningen Wmo / jeugd 3.877.232 5.591.810 4.610.620 3.837.076 3.824.864 3.885.700 

  Totaal 6.364.201 8.191.771 7.269.809 6.519.291 6.531.292 6.616.339 

          

503 Toegang zorg       

 

Algemene voorzieningen Wmo en 
jeugd toegang 3.868.751 2.733.768 1.911.395 1.929.700 1.950.287 1.969.502 

 
1e lijnsloket Wmo en jeugd toegang -1.335 0 0 0 0 0 

  Totaal 3.867.416 2.733.768 1.911.395 1.929.700 1.950.287 1.969.502 

    
      504 Niet vrij toegankelijke zorg 
      

  
Maatwerk voorziening in natura Wmo 
(mat) 598.969 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 

  
Maatwerk voorziening in natura Wmo 
(imm) 12.391.566 11.579.393 10.419.093 10.219.569 10.380.821 10.312.076 

  Opvang en beschermd wonen Wmo 123.470 458.004 143.604 143.604 143.604 143.604 

  
Eigen bijdrage maatwerk voorziening 
Wmo 0 0 0 0 0 0 

  
Algemene voorzieningen Wmo en 
Jeugd 907.144 1.632.529 1.216.756 1.138.739 970.706 972.654 

  PGB Wmo en jeugd 2.389.663 1.818.794 3.485.094 3.485.094 3.485.094 3.485.094 

  
Individuele voorzieningen in natura 
jeugd 18.250.804 17.248.666 12.694.910 12.694.910 12.694.910 12.694.910 

 
Veiligheid, reclassering/opvang jeugd 2.109.193 1.930.942 1.539.504 1.504.504 1.504.504 1.504.504 

  Totaal 36.770.809 36.149.328 30.979.961 30.667.420 30.660.639 30.593.842 

          

  Totaal lasten programma 5 52.337.757 52.170.383 44.271.642 43.508.619 43.703.331 43.841.873 

  
      

 
Exploitatie saldi programma 5 46.047.515 48.086.448 43.860.353 43.097.004 43.291.386 43.429.594 
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Programma 5 Zorgen en Stimuleren 
      Baten 

       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      501 Zorg algemeen 
        Beleid zorgen en stimuleren 71.226 196.700 0 0 0 0 

  1e lijnsloket Wmo en jeugd 60.000 0 0 0 0 0 

  
Gebouwen gezondheidszorg en 
kinderopvang 31.007 285.570 0 0 0 0 

  Totaal 162.233 482.270 0 0 0 0 

          

502 Vrij toegankelijke zorg       

  Gezondheid 16.273 33.960 33.960 33.960 33.960 33.960 

  Jeugdgezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 

  Jeugdzorg en Veiligheid 655.148 0 0 0 0 0 

  Algemene voorzieningen Wmo / jeugd 60.492 54.247 57.329 57.655 57.985 58.319 

  Totaal 731.913 88.207 91.289 91.615 91.945 92.279 

          

503 Toegang zorg       

 

Algemene voorzieningen Wmo en 
jeugd toegang 18.477 0 0 0 0 0 

 
1e lijnsloket Wmo en jeugd toegang 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 18.477 0 0 0 0 0 

          

504 Niet vrij toegankelijke zorg       

  
Maatwerk voorziening in natura Wmo 
(mat) 0 0 0 0 0 0 

  
Maatwerk voorziening in natura Wmo 
(imm) 6.395 0 0 0 0 0 

  Opvang en beschermd wonen Wmo 0 0 0 0 0 0 

  
Eigen bijdrage maatwerk voorziening 
Wmo 1.921.696 323.053 320.000 320.000 320.000 320.000 

  
Algemene voorzieningen Wmo en 
Jeugd 0 0 0 0 0 0 

 
PGB Wmo en jeugd 0 0 0 0 0 0 

  
Individuele voorzieningen in natura 
jeugd 3.449.528 3.190.405 0 0 0 0 

  Veiligheid, reclassering/opvang jeugd 0 0 0 0 0 0 

  Totaal 5.377.619 3.513.458 320.000 320.000 320.000 320.000 

          

  Totaal baten programma 5 6.290.242 4.083.935 411.289 411.615 411.945 412.279 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 - Programma 5 Zorgen & Stimuleren 
 
Het budget voor programma 5 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Zorg algemeen 
Ambtelijke inzet  165.000 V 
Er is sprake van een lagere toerekening van ambtelijk inzet in 2018 door verschuiving in werkzaamheden. 
 
1e lijnsloket Wmo en Jeugd 973.000 V 
Het budget voor 2018 is € 824.000 lager dan in 2017 als gevolg van daling van de rijksbijdrage en een  
herschikking van deze rijksmiddelen. Tevens was er in 2017 sprake van een incidenteel budget € 149.000  
voor de nadere subsidieregel “Transformatie sociaal domein” (Bestuursrapportage 2017). 
                 
Beleid zorgen en stimuleren 423.000 N 
Bij de aanbiedingsnota begroting 2017 zijn dekkingsmiddelen aangedragen ter invulling van de stelposten  
die ontstaan zijn door de lagere integratie-uitkering en voor uitvoering van de motie “Roosendaal ook sociaal  
voor mensen met een laag inkomen”. Het overschot aan dekkingsmiddelen bedroeg (€ 643.000). Van dit  
niet gelabelde budget is € 220.000 ingezet voor individueel vervoer (Kadernota 2018).  
 
Verkoop HGD-straat 26 259.000 N  
De verkoop van het pand HGD-straat 26 leverde in 2017 per saldo een eenmalig voordeel op van € 259.000. 
Sub-regio jeugd 47.000 V  
De kosten voor de sub-regio en de bijdrages van de deelnemende gemeentes voor 2018 zijn nog niet in de  
begroting opgenomen (€ 47.000). 
 
Vrij toegankelijke zorg 
Kapitaallasten 103.000 N 
Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften per 1 januari 2017 zijn de eigendommen van derden omgezet   
naar immaterieële activa en is de afschrijving verkort (zie Kadernota 2018 / € 112.000). 
Hiernaast is er sprake van een lagere rentetoerekening op de investeringen van € 9.000, door de verlaging  
van het rentepercentage van 2% in 2017 naar 1,5% in 2018.  
 
Kredieten 700.000 V 
In 2017 is voor het krediet Investeren in voorliggend veld de jaarschijf 2017 € 900.000 beschikbaar  
gekomen.  
Tevens is de niet benutte-kredietruimte van 2016 wederom beschikbaar gekomen voor de kredieten: 
- Investeren in voorliggend veld € 400.000 
- Verbetering toegankelijkheid basisvoorzieningen € 100.000 
In 2018 is € 700.000 beschikbaar voor het krediet Investeren in voorliggend veld. 
Deze kosten worden ten laste gebracht van de Specifieke risicoreserve sociaal domein en Bestemmings- 
reserve Investeren in voorliggend veld (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
 
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 399.000 V 
In 2017 is eenmalig budget van € 190.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van groot onderhoud aan het  
pand Edisonstraat 55 zodat dit pand voor een periode van 10 jaar beschikbaar is voor maatschappelijke  
initiatieven. 
In 2017 is extra budget beschikbaar voor onder andere e-Herkenning en subsidie St. Roosendaalse Uitdaging   
voor subsidies (€ 120.000). 
In 2017 zijn de niet-bestede middelen uit de decentralisatie-uitkering voor Gezond in de stad weer beschik- 
baar gesteld (Bestemming rekeningresultaat 2016 / € 107.000). Deze post komt ten laste van de  
Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen (zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
Het budget voor subsidie aan Care Innovation Center (CIC) is in 2018 € 60.000 lager, vanwege hogere  
verwachte andere inkomsten bij het CIC. 
Bij de aanbiedingsnota van de begroting van 2017 is besloten een aantal subsidies met ingang van 2017  
te indexeren. Hiervoor was in 2018 € 200.000 beschikbaar in de begroting. Na indexering van de betref- 
fende subsidies resteerde er in 2018 nog een bedrag van € 93.000. In 2017 bedroeg deze restpost € 47.000. 
Hiernaast zijn er nog enkele afwijkingen binnen de diverse subsidiebudgetten zichtbaar, zoals een lager  
budget voor subsidies Maatschappelijke Initiatieven (€ 25.000 van het beschikbare budget is ingezet voor  
Herdenken & Vieren), het eenmalig beschikbaar stellen van € 30.000 in 2017 voor Maatwerkfonds  
ondersteuning start woningmarkt, hoger budget voor subsidies sociaal cultureel werk door indexatie (€ 15.000).  
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Gezondheid 59.000 N 
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD is in 2018 € 59.000 hoger dan in 2017. 
 
Diverse afwijkingen 12.000 N  
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen, waaronder een hogere toerekening van ambtelijke inzet  
in 2018 en hogere verwachte exploitatielasten voor het pand Edisonstraat 55.  
 
Toegang Zorg 
Uitvoering Wegwijs (was Toegang) 822.000 V 
In 2017 was er sprake van incidentele inhuur personeel voornamelijk voor HBH+ (€ 956.000). 
Hiertegenover staan hogere kosten voor ambtelijk inzet in 2018 (€ 130.000). 
Hiernaast is het beschikbare budget voor uitvoeringskosten in 2018 € 4.000 hoger dan in 2017. 
 
Niet vrij toegankelijke zorg 
Persoonsgebonden budget jeugd en Wmo 1.666.000 N 
Het budget van PGB jeugd is in 2018 € 1.266.000 hoger dan in 2017 als gevolg van een herschikking van  
de rijksmiddelen Jeugd.  
Het budget van PGB Wmo-Huishoudelijke Hulp is in 2017 eenmalig met € 400.000 verlaagd als gevolg van  
een afname van het aantal PGB-beschikkingen en een daling van het gemiddelde verstrekt Persoons- 
gebonden Budget (Bestuursrapportage 2017). 
 
Individuele voorzieningen jeugd in natura 1.364.000 V 
Het budget voor 2018 is € 1.334.000 lager dan in 2017 als gevolg van de daling van de rijksbijdrage en  
een herschikking van deze rijksmiddelen.  
 
Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel) 1.160.000 V 
In de bestuursrapportage 2017 is incidenteel extra budget beschikbaar gesteld voor verwachte nadelen  
Wmo (€ 925.000). 
In 2017 zijn de niet-bestede middelen uit de decentralisatie-uitkering voor Huishoudelijke Hulp Toelage  
weer beschikbaar gesteld (Resultaatbestemming 2016 en Bestuursrapportage 2017 / € 578.000). 
In 2017 is een eenmalig budget HBH beschikbaar gekomen voor Opvang en beschermd Wonen Licht  
Verstandelijk Beperkten (Bestuursrapportage 2017 / € 314.000). 
Het uitvoeringsbudget is in 2018 € 179.000 hoger vanwege een verwachte hogere rijksbijdrage  
(zie Programma 6 Betalen & Financieren). 
Door de nieuwe insteek HBH wordt in 2018 een verdere vermindering van de administratieve lasten  
verwacht van € 150.000.  
 
Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 420.000 V 
In 2016 is de beweging ingezet richting het voorliggend veld waardoor in toekomstige jaren de duurdere  
specialistische zorg voorkomen kan worden. Dit resulteert in een verlaging van het budget in 2018  
(Aanbiedingsnota begroting 2017 / € 400.000).  
Tevens is in 2017 eenmalig extra budget ingezet voor onderzoek respijtzorg voor mantelzorgers  
(Aanbiedingsnota begroting 2017 / € 100.000). 
In de bestuursrapportage 2017 is eenmalig € 200.000 van het budget van 2017 ingezet ter dekking van  
het verwacht nadeel op Onderwijs Achterstanden Beleid (Programma 2 Leren & Ontwikkelen). 
Tevens is er in 2018 € 120.000 ten behoeve van Care Innovation Center overgeheveld naar het product  
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (Beleidsveld vrij toegankelijke zorg) 
In 2017 is er incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld voor maatwerkfonds ondersteuning start  
woningmarkt (zie ook beleidsveld Vrij Toegankelijke zorg). 
 
Veiligheid, reclassering/opvang jeugd 391.000 V 
Het budget voor 2018 is € 426.000 lager dan in 2017 als gevolg van de daling van de rijksbijdrage en een  
herschikking van deze rijksmiddelen. Hiertegenover staat een toename van het budget in 2018 met € 35.000   
als gevolg van kostenstijging per inwoner Veilig Thuis. 
 
Opvang en beschermd wonen Wmo 314.000 V 
In 2017 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit HBH voor Opvang en Beschermd Wonen Licht  
Verstandelijk Beperkten. 
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Diverse afwijkingen 7.000 N  
Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen waaronder een hogere toerekening ambtelijke inzet in 2018. 
 
 
Totaal voordelig verschil  4.226.000 V 
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2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 
Programma 6 

Lasten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening Begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      

602 
Treasury (was beleidsveld 
nutsbedrijven en financiering) 

      

 
Energiedistributie 278.198 1.177 4.214 4.214 4.214 4.214 

 

Geldleningen e.d. korter dan 1 jaar 

      

 

Beleggingen 45.678 24.389 18.298 18.298 18.298 18.298 

  Geldleningen e.d. langer dan 1 jaar 

      

 

HKPL kapitaallasten 16.852.404 -1.818.314 -857.661 -885.882 -708.130 -663.814 

 

Totaal 17.176.281 -1.792.748 -835.149 -863.370 -685.618 -641.302 

 

 

      603 Uitkeringen gemeentefonds 
        Algemene uitkering 
      

  
Decentralisatie uitkeringen en overige 
integratie uitkeringen 

        Totaal 0 0 0 0 0 0 

    
      604 Algemene Lasten en Baten 

        Onvoorzien 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 

  Resultaat te realiseren voorzieningen 
begrotingsjaar  0 0 

      Overige algemene lasten/baten 3.768.308 2.298.003 2.711.348 2.732.848 2.778.861 2.809.629 

  Totaal 4.567.493 2.298.003 2.861.348 2.882.848 2.928.861 2.959.629 

    
      605 Belastingen 

        Uitvoering Wet WOZ 800.459 801.652 803.000 803.000 803.000 803.000 

  Lasten Onroerende Zaak Belasting 136.617 148.766 157.377 157.377 157.377 157.377 

    
        Lasten Hondenbelasting 59.117 0 

      Lasten Precariobelasting 4.637 2.968 2.640 2.640 2.640 2.640 

  Lasten Toeristenbelasting 3.687 3.754 13.764 13.764 13.764 13.764 

  Lasten Reclamebelasting 24.522 20.941 14.200 14.200 14.200 14.200 

 Belastingen - invorderingskosten 222.031 201.500 201.500 201.500 201.500 201.500 

 Vennootschapsbelasting  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

  Totaal 1.251.071 1.209.581 1.222.481 1.222.481 1.222.481 1.222.481 

    
      606 Resultaten 
        Kostenplaatsen -1.079.987 0 

      Stortingen/onttrekkingen reserves 27.567.454 25.312.461 16.460.478 10.655.778 11.638.916 11.545.199 

  Resultaat rekening lasten en baten 5.979.395 
       Totaal 32.466.861 25.312.461 16.460.478 10.655.778 11.638.916 11.545.199 

            
        Totaal lasten programma 6 54.662.520 27.027.297 19.709.158 13.897.737 15.104.640 15.086.007 
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Programma 6 Betalen & Financieren 

Baten 
       Beleids- Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

veld   rekening Begroting begroting begroting begroting begroting 

    
      

602 
Treasury (was beleidsveld 
nutsbedrijven en financiering) 

      

 
Energiedistributie 39.023 12.660 24.000 24.000 24.000 24.000 

 

Geldleningen e.d. korter dan 1 jaar 510.730 0 
    

 

Beleggingen 1.573.999 650.574 550.000 550.000 550.000 550.000 

 

Geldleningen e.d. langer dan 1 jaar 3.828.662 36.415 18.235 18.004 18.004 18.004 

 

HKPL kapitaallasten 16.852.404 
 

    

 

Totaal 22.804.818 699.649 592.235 592.004 592.004 592.004 

 

 

      603 Uitkeringen gemeentefonds 
        Algemene uitkering 74.489.940 74.721.158 78.298.000 80.483.000 82.076.000 83.451.000 

  
Decentralisatie uitkeringen en overige 
integratie uitkeringen 49.231.082 46.685.846 44.398.000 43.598.000 43.046.000 43.019.000 

  Totaal 123.721.022 121.407.004 122.696.000 124.081.000 125.122.000 126.470.000 

    
      604 Algemene Lasten en Baten 

        Onvoorzien 

        Resultaat te realiseren voorzieningen 
begrotingsjaar  

        Overige algemene lasten/baten 7.288.388 898.545 777.904 719.321 728.969 738.752 

  Totaal 7.288.388 898.545 777.904 719.321 728.969 738.752 

    
      605 Belastingen 

        Uitvoering Wet WOZ 

        Baten OZB gebruik 1.728.565 1.833.300 1.871.000 1.882.226 1.893.519 1.904.880 

  Baten OZB eigendom 10.614.476 10.975.000 11.082.850 11.149.347 11.216.243 11.283.541 

  Baten Hondenbelasting 374.327 0 
      Baten Precariobelasting 105.623 107.000 107.642 108.288 108.938 109.592 

  Baten Toeristenbelasting 217.356 151.469 177.528 178.593 179.665 180.743 

  Baten Reclamebelasting 583.333 647.800 600.000 600.000 600.000 600.000 

 Belastingen - invorderingskosten 168.377 171.500 172.529 173.564 174.605 175.653 

  Totaal 13.792.057 13.886.069 14.011.549 14.092.018 14.172.970 14.254.409 

    
      606 Resultaten 
        Kostenplaatsen 
 

0 0 0 0 0 

  Stortingen/onttrekkingen reserves 29.877.659 41.254.269 17.411.704 8.750.580 9.012.711 7.908.587 

  Result. rekening lasten en baten 
        Totaal 29.877.659 41.254.269 17.411.704 8.750.580 9.012.711 7.908.587 

    
        Totaal baten programma 6 197.483.944 178.145.536 155.489.392 148.234.923 149.628.654 149.963.752 

        

 
Exploitatie programma 6  142.821.424 151.118.239 135.780.234 134.337.186 134.524.014 134.877.745 
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Analyse grootste verschillen begroting 2018 t.o.v. 2017 – Programma 6 Betalen & Financieren 
 
Het budget voor programma 6 wijkt in 2018 ten opzichte van 2017 af op de volgende onderdelen:  
 
Treasury 1.065.000 N 
Vanuit het taakveld Treasury heeft een doorbelasting naar de andere programma’s tegen een lager 
rentepercentage van 2 % ( 2017 ) naar 1,5 % ( 2018 ) plaatsgevonden conform het vastgestelde spoorboekje.  
Deze lagere doorbelastingen zijn gebaseerd op de nieuwe staat van activa en het nieuwe investeringsplan.  
Als gevolg hiervan ontstaat hier een “nadeel” binnen dit taakveld van € 405.000 ten opzichte van 2017.   
Hiertegenover staan echter de doorbelaste rentevoordelen op de diverse andere programma’s tot een  
gelijk bedrag. Op grond van dit lagere rentepercentage heeft in 2018 ook een lagere doorbelasting plaats- 
gevonden aan de grondexplotaties wat hier een nadeel veroorzaakt van € 71.000 ( hier tegenover staat een  
voordeel bij de grondexploitaties ) De rentekosten ten opzichte van 2017 zijn € 227.000 hoger. Bij de 
bestuursrapportage 2017 is het rente budget voor call-geld verlaagd. In deze begroting 2018 is tevens rekening 
gehouden met een verlaging van dit budget voor kortgeld, hier is echter veiligheidshalve in de nieuwe 
meerjarenbegroting rekening gehouden met een licht oplopend rentepercentage. Met toekomstige her- 
financieringen  van aflopende langlopende leningen is in deze meerjarenramingen ook rekening gehouden.  
Voorts is van belang het nadeel op de ontvangen dividenduitkeringen en de renteontvangsten van  
uitgeleende gelden € 362.000. 
 
Uitkeringen gemeentefonds  1.289.000 V 
In de ramingen 2018 zijn de mutaties vanuit de decembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 
via een bij de kadernota behorende begrotingswijziging verwerkt.  
Ten opzichte van de bijgestelde ramingen 2017 betekent dit in 2018 voor de algemene uitkering  
een voordeel van € 3.577.000 en voor de uitkering Sociaal Domein een nadeel van € 2.288.000. 
De daling van de uitkering sociaal domein is met name een gevolg van de eerder opgelegde rijks- 
kortingen bij het onderdeel jeugd.  
Via de aanbiedingsnota van deze begroting worden de ramingen van het gemeentefonds nog nader  
bijgesteld op grond van de ontvangen septembercirculaire 2017. 
 
Algemene lasten en baten              684.000 N 
 
Post onvoorzien 
In 2017 is de post onvoorzien incidenteel aangewend bij de bestuursrapportage ter afdekking van 
het te verwachten tekort in 2017. In 2018 is een structurele raming opgenomen van € 150.000. 
 
Algemene baten  
In 2017 is een incidentele ontvangst geraamd middels de bestuursrapportage van € 59.000 betreffende 
Risicopremie garantstelling lening Borchwerf 2 CV.   
 

Doorberekende loonkosten  
In 2017 is de vacatureruimte ( knelpuntenpot ) voor een groot gedeelte aangewend via formatieve 
besluiten 2017 en de bestuursrapportage 2017.Tot nu toe is deze loonruimte voor 2018 minder  
aangewend. Voorts zijn bij de loonkosten van belang de lagere ramingen  m.b.t. loonkosten wacht- 
gelders en bovenformatieven. De loonkosten detachering vallen licht hoger uit. Tezamen een nadelig  
effect van € 163.000 
 
Budget Roosendaal in Ontwikkeling ( RIO )  
Het verschil in beschikbaar budget voor de kwaliteitsimpuls RIO t.o.v. 2017 bedraagt € 312.000 doordat  
in 2017 via begrotingswijzigingen m.b.t. formatieve besluiten inzet van een gedeelte van het budget heeft 
plaatsgevonden. Het verschil is te splitsen in € 237.000 loonkosten en € 75.000 personeel derden. 
 
Belastingen 113.000 V 
Betreft per saldo licht hogere belastingopbrengsten voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de OZB  
opbrengsten € 145.000. De overige belastingopbrengsten vallen per saldo lager € 19.000 uit (voornamelijk  
reclame belasting). Hier tegenover staan hogere lasten met betrekking tot belastingen € 13.000. 
 
Resultaten           14.991.000 N 
Diverse verschillen in de stortingen c.q. onttrekkingen aan de reserves per saldo. 
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Overzicht van de geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves in 2017 en 2018: 
In de bedragen van de begroting 2017 zijn de mutaties verwerkt die zijn opgenomen in de  
aanbiedingsnota van de Programmabegroting 2017, de bestemming van het rekeningresultaat 2016  
en de Bestuursrapportage 2017. Bij een aantal reserves leidt dit tot aanzienlijke verschillen. 
 

Omschrijving stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 Verschil (afgerond) 

Algemene Saldireserve 2.249 617.704 615.455 N 

BR Duurzaamheidsfonds  500.000 500.000 N 

BR Rijks- en gemeentemonumenten 100.780 100.780    - 

BR Nieuw- en verbouw Stadskantoor 932.619 951.685 19.066 N 

BR Huisvesting onderwijs 303.074 4.900.919 4.597.845 N 

BR Flankerend personeelsbeleid 350.000 350.000 - 

BR Decentralisatie uitkeringen 1.156.648 0 1.156.648 V 

BR Mobiliteit 75.000 75.000 - 

BR Speelgelegenheden 379.007 381.742 2.735 N 

BR Vastgoed 2.723.546 1.152.702 1.570.844 V 

BR OOR 4.058.762 3.791.700 267.062 V 

BR 750 jarig bestaan Roosendaal 25.000 25.000 - 

BR Groenfonds 285.560 0 285.560 V 

BR Nog te bestemmen overschot 640.269 0 640.269 V 

BR Steunfonds huisuitzettingen 50.000 50.000 - 

BR Kapitaallasten 5.189.852 0 5.189.852 V 

BR Beheerkalender kapitaallasten 7.602.226 2.304.626 5.297.600 V 

BR Risicopremies garantstellingen 170.260 0 170.260 V 

BR Ontsluiting Tolberg 500.000 0 500.000 V 

BR Grondexploitatie 767.609 1.258.620 491.011 N 

Totaal 25.312.461 16.460.478 8.851.983 V 

 
Omschrijving onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 Verschil (afgerond) 

Algemene Reserve 3.776.288 5.600.192 1.823.904 V 

Algemene Saldi-reserve 934.115 393.848 540.267 N 

Risicoreserve Sociaal Domein 2.458.578 871.000 1.587.578 N 

BR Duurzaamheidsfonds 1.000.000 0 1.000.000 N 

BR Rijks- en gemeentemonumenten 100.780 100.780 - 

BR Nieuw- en verbouw Stadskantoor 119.051 966.344 847.293 V 

BR Nieuwbouw Schouwburg 227.405 179.197 48.208 N 

BR Huisvesting onderwijs 1.800.772 1.542.667 258.105 N 

BR Gaswinstuitkering Essent 176.054 0 176.054 N 

BR Vitale wijken en dorpen 1.054.216 0 1.054.216 N 

BR Flankerend personeelsbeleid 480.282 328.679 151.603 N 

BR 750 jarig bestaan Roosendaal 100.000 100.000 - 

BR Winstuitkering HNG 415.247 415.247 - 

BR Courage 18.600 35.600 17.000 V 

BR Decentralisatie uitkeringen 5.750.336 320.218 5.430.118 N 

BR Vervanging pachtopbrengsten 80.600 80.600 - 

BR Mobiliteit 75.000 75.000 - 

BR Speelgelegenheden 379.007 381.742 2.735 V 

BR Kapitaallasten Vierhoeven 286.326 0 286.326 N 

BR Vastgoed 1.367.291 369.950 997.341 N 

BR Investeringsimpuls 4.772.780 0 4.772.780 N 

BR OOR 12.773.418 3.277.732 9.495.686 N 

BR Groenfonds 117.372 0 117.372 N 

BR Nog te bestemmen overschot 795.450 0 795.450 N 

BR Beheerkalender kapitaallasten 22.501 140.551 118.050 V 

BR Kapitaallasten 55.191 223.737 168.546 V 

BR Steunfonds huisuitzettingen 50.000 50.000 - 

BR Investeren in voorliggend veld 1.300.000 700.000 600.000 N 

BR Grondexploitatie 767.609 1.258.620 491.011 V 

Totaal 41.254.269 17.411.704 23.842.565 N 

 
De belangrijkste grootste verschillen toegelicht: 
 
  



48 

 

Stortingen: 
 
BR Huisvesting onderwijs 
De aanmerkelijk hogere storting in deze bestemmingsreserve wordt veroorzaakt door een incidentele extra storting 
conform de besluitvorming bij de kadernota 2018 van € 4.100.000 ter dekking van de overdracht gebouwen 
onderwijshuisvesting VO. Voorts ook een structureel oplopende storting van € 500.000 vanuit de eerdere 
besluitvorming bij de Agenda van Roosendaal. 
 
BR Decentralisatie uitkeringen 
Betreft een geraamde storting 2017 in deze BR conform de besluitvorming bij het jaarrekening resultaat 2016. Deze 
storting is gebaseerd op de restantbudgetten van geoormerkte gelden. 
   
BR Vastgoed 
In 2017 zijn meerdere gebouwen verkocht waarvan de opbrengst is gestort in deze bestemmingsreserve t.o.v. het 
aantal verkochte panden in 2018. 
 
BR kapitaallasten 
Betreft in 2017 geraamde incidentele stortingen betreffende Wielerexperience ,Vitale wijken en dorpen en stortingen 
voortvloeiend uit de besluitvorming bij de bestuursrapportage m.b.t. diverse  investeringen in de binnenstad. Al deze 
stortingen dienen ter afdekking van de bij deze investeringen horende toekomstige kapitaallasten.  
 
BR Beheerkalender kapitaallasten 
Betreft zowel incidentele als structurele stortingen in 2017 conform besluitvorming bij de bestuursrapportage 2017  
tot een bedrag van € 7.602.000. In 2018 is een storting geraamd van € 2.305.000 die structureel oplopend van aard is. 
De in deze bestemmingsreserve aanwezige middelen dienen ter toekomstige afdekking van de uit het OOR 
voortvloeiende kapitaallasten. 
 
Onttrekkingen: 
 
Algemene Reserve 
Betreft geraamde onttrekkingen in de primitieve begroting 2017 tot een bedrag van € 477.000 en goedgekeurde 
begrotingswijzigingen 2017 m.b.t. Wielerexperience Roosendaal € 245.000, het economisch actieplan € 349.000, de 
resultaatbestemming 2016 € 1.852.000 en een amendement daarop m.b.t. ontsluiting Tolberg € 500.000 en nog enkele 
onttrekkingen voortvloeiend uit de bestuursrapportage 2017 € 353.000 inzake privatisering sportcomplexen. 
Versus een in 2018 geraamde onttrekking vanuit de kadernota 2018 van € 4.100.000 ten behoeve van overdracht 
onderwijs huisvesting, € 900.000 vanuit de eerdere besluitvorming bij de aanbiedingsnota 2015 en € 600.000 ter 
algehele dekking vanuit de kadernota 2018.   
 
Risicoreserve sociaal domein 
De raming 2017 is opgebouwd uit bijdrage aanbiedingsnota 2016 € 216.000, kadernota 2017 CIC € 300.000, de 
aanbiedingsnota 2017 voor peuteropvang en respijtzorg € 256.000, de bestuursrapportage 2017 voor integratie 
Statushouders en toegankelijkheid basisvoorzieningen € 300.000 en voorts ter dekking bestuursrapportage sociaal 
domein € 1.387.000. De lagere raming 2018 bestaat uit 2 posten de aanbiedingsnota 2017 € 156.000 en een raming 
vanuit de kadernota 2018 van € 715.000.  
 
BR Vitale wijken en dorpen  
De raming 2017 is als volgt te splitsen , 3e tranche vitaliteitsacties € 300.000 en besluitvorming vanuit de 
bestuursrapportage 2017 inzake impuls Vrouwenhof € 331.000, verbeteren toegankelijkheid minder validen € 137.000 
en diverse andere kleinere projecten in het kader van leefbare wijken en dorpen € 286.000.   
 
BR Duurzaamheidsfonds 
Betreft een raming in 2017 voor duurzaamheidsuitgaven van € 1.000.000 conform besluitvorming bij de 
bestuursrapportage 2017. 
 
Decentralisatie uitkeringen  
De niet bestede decentralisatiemiddelen van 2016 € 1.157.000 zijn middels de resultaatbestemming van 2016 weer 
beschikbaar gekomen in 2017. Tevens zijn de middelen die nog in de reserve zaten beschikbaar gesteld voor resp.2017 
€ 735.000 en 2018 € 320.000 bij de Bestuursrapportage 2017.Voorts zijn van belang de geplande onttrekkingen in 2017 
€ 3.827.000 voor de diverse projecten m.b.t. spoorzone Moerdijk –Halderberge en Roosendaal. 
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BR Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) 
Betreft een onttrekking 2017 van € 12.772.000 voor de nog uit te voeren geplande investeringen. Dit 
investeringsvolume of aanpassingen van investeringen vloeien voort uit de aanbiedingsnota van de beheerkalender 
2017 – 2022, eerder gevoteerde investeringen die doorlopen in 2017 en diverse aanpassingen vanuit de bestuurs- 
rapportage 2017. Tevens is van belang dat hier in 2017 ook een incidentele onttrekking is inbegrepen van € 5.450.000 
ter voeding van de nieuwe BR Beheerkalender kapitaallasten. Hiertegenover staat een aanmerkelijk lagere raming in 
2018 van € 3.275.000 geplande nog uit te voeren werken.   
 
BR Investeringsimpuls 
De in 2017 opgenomen investeringsraming is als volgt grofweg te splitsen, Centrumring € 4.214.000, Binnenstad 
organisatie en smart city € 270.000 , Parkeren koopzondag € 156.000 en nieuwe Markt en organisatie € 133.000. 
Voor 2018 is nog geen raming opgenomen.  
 
Totaal nadelig verschil 14.991.000 N 
 
 

3 Totaaloverzicht lasten en baten 2018 
 

       Programma 
 

Lasten Baten Nadelig saldo Batig saldo 

  
      

1 

 
 
Besturen & Samenwerken 33.257.000 2.680.000 

 
 

30.577.000 
   

    

 

 2 Leren & Ontwikkelen 18.968.000 3.698.000 15.270.000 

   
    

 

 3 Werken & Ondernemen 
 

59.708.000 29.172.000 30.536.000 

   
    

 

 4 Wonen & Verblijven 53.135.000 37.507.000 15.628.000 

   
    

 

 5 Zorgen & Stimuleren 44.271.000 411.000 43.860.000 

   
    

 

 

         Totaal programma's 209.339.000 73.468.000 135.871.000 
 

   

  
 

      6 Algemene dekkingsmiddelen incl. 3.249.000 138.077.000 
 

134.828.000 

  

150.000 onvoorzien 
 
   

   
  

  

  
  

 
  

   Totalen 
 

212.588.000 211.545.000 135.871.000 134.828.000 

  

        970  Saldo rekening baten en lasten 
  

1.043.000   
   

  
  

 
  

 

 

Resultaatbestemming: 
       980: Toevoegingen aan reserves 16.460.000 

   

 

980: Onttrekkingen aan reserves 
 

17.411.000 
 

951.000 

 

 
981  Onttrekkingen deelfonds soc. domein 
        Toevoegingen deelfonds soc. domein 

    

       

        Totaal resultaatbestemming 16.460.000 17.411.000 1.043.000 951.000 

  

  
  

 
  

   990  Resultaat rekening baten en lasten 229.048.000 228.956.000 92.000 
            Nadeel   
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4 Uiteenzetting financiële positie met toelichting 
 
Uitgangspunten begroting 2018 en volgende jaren 
 
Salariskosten 
Politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en raadsleden) 
Voor de politieke ambtsdragers worden de ramingen opgenomen zoals deze door het Kabinet zijn overeengekomen in 
de inwonercategorie 60.001 tot en met 100.000 inwoners.  
 
Ambtelijk apparaat 
De laatst vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren liep van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. De gevolgen van deze 
CAO zijn verwerkt in de begroting 2018. Voorts zijn de salarisstijgingen in de begroting 2018 en volgende jaren verwerkt 
op basis van het Spoorboekje 2017.  
 
Basis voor de berekeningen vormen de toegestane formatie per 1 maart 2017 en de op dat moment geldende 
salarisschalen, waarin alle elementen van de laatst vastgestelde CAO zijn verwerkt. Wijzigingen en verschuivingen op de 
formatie  tot 1 April 2016 zijn meegenomen.   In de jaren 2019 tot en met 2021 wordt voor elk jaar voorlopig 1% 
verhoging ( indexatie ) toegepast. Voor bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor de totale verhoging 
uitkomt op 1,4%. Ook met de gevolgen van de IKB regeling zijnde  
16,3 % van het bruto jaarsalaris is rekening gehouden. De financiële gevolgen van het nieuwe CAO akkoord worden via 
de aanbiedingsnota van de deze meerjarenbegroting aan de loonkostenramingen toegevoegd.  
 
Doorverdeling loonkosten 
De loonkosten van de primaire teams worden toegerekend aan de producten binnen de beleidsvelden c.q. taakvelden 
op basis van procentuele verdeelsleutels per team. Deze zijn evt. aangepast op basis van het laatst vastgestelde A-3 
plan. De overige loonkosten van directie, ondersteunende teams en teamleiders worden verantwoord op producten 
binnen het  beleidsveld cq. taakveld ondersteuning organisatie binnen programma 1. In de procentuele verdeelsleutels 
van enkele primaire teams zit ook een percentage van de loonsom gebaseerd op de ambtelijke inzet wat toegerekend 
kan worden aan investeringskredieten en grondexploitaties. Verhoudingsgewijs is ook een evenredig gedeelte van de 
totale overheadkosten ( taakveld ondersteuning organisatie ) toegerekend aan deze investeringskredieten en 
grondexploitaties. 

 
Kapitaallasten 
In deze begroting is conform het spoorboekje rekening gehouden met een rentepercentage van 1,50 % voor de 
financieringsrente, rente op lopende en nieuwe investeringen . 
 
Materiële kosten 
Bij enkele specifieke kostensoorten ( energiekosten, verzekeringen en belastingen ) binnen de materiële kostensfeer is 
rekening gehouden met een indexatie percentage conform het spoorboekje van 0,6 %  
 
Privaatrechtelijke inkomsten 
De inkomstenramingen zijn gebaseerd op de voor 2018 vastgestelde tarieven en de van toepassing zijnde afgesloten 
huurcontracten  en de te verwachten aantallen eenheden, waarop het tarief in 2018 naar verwachting zal worden 
toegepast.  Voor de privaatrechtelijke inkomsten geldt dat die met het voor Roosendaal vastgestelde inflatiepercentage 
van 0,6 % per jaar worden verhoogd (koppeling met het belastingdomein). Bij afgesloten overeenkomsten waarvoor 
afwijkende meerjarige afspraken gelden worden uiteraard die afspraken gehanteerd voor de inkomstenramingen. 
 
Belastinginkomsten 
Conform  zijn de tarieven voor de leges en gemeentelijke belastingen verhoogd met een index van 0,6 %. 
Uitzonderingen op de verhoging van de tarieven vormen de reclamebelasting en de parkeertarieven ; deze worden niet 
verhoogd. De gesloten financieringen hebben een eigen regime. Bij de rioolrechten is conform het spoorboekje vanaf 
2018 een verhoging toegepast van 1,2 %. De reiniging is 100 % kostendekkend. 
 
 
Analyse uitkomsten meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021 
In de aanbiedingsnota staan de begrotingsresultaten van de meerjarenbeheersbegroting 2018 tot en met 2021 vermeld. 
Onderstaand worden de grootste verschillen benoemd en waar nodig toegelicht. De analyse is een vergelijking met de 
oude meerjarenschijven 2017 tot en met 2020 uit de laatst vastgestelde begroting 2017 inclusief de goedgekeurde 
wijzigingen daarop.  
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 Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

 Oude meerjarenbegroting (incl. kadernota) 9.000 V 1.755.000 V 1.764.000 V 2.960.000 V 

 Nieuwe meerjarenbegroting 92.000 N         1.667.000 V         1.491.000 V 2.447.000 V 

 Te analyseren verschillen  101.000 N 88.000 N 273.000 N            513.000 N  

 
Analyse van de belangrijkste mutaties: 
 

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

1 Salarissen nieuwe begroting 31.326.000 N 31.356.000 N 31.685.000 N 32.123.000 N 

 Salarissen oude begroting 30.768.000 V       30.925.000 V 31.297.000 V 31.725.000 V 

 Extra opbrengsten cq. dekking salarissen 214.000 V 160.000 V 161.000 V             162.000 V 

 Extra dekking verlaging overige lasten 247.000 V 177.000 V 122.000 V 122.000 V 

 Lagere onttrekkingen. BR flankerend persb.  59.000 N 75.000 N 76.000 N 77.000 N 

2 Hoger budget BWB 44.000 N 71.000 N 71.000 N 71.000 N 

3 Nieuwe staat van activa en IP ( afschr. kst ) 

Wegvallen stelposten i.v.m. kapitaal lasten 

Hogere onttrekkingen BR kapitaallasten 

Hogere lease kosten tractiemiddelen 

Lagere onttrekking BR Onderwijs huisv. 

Lagere onttrekking aan BR Stadskantoor 

191.000 N 

220.000 V 

193.000 V 

151.000 N 

147.000 N 

136.000 N 

218.000 N 

235.000 V 

193.000 V 

151.000 N 

150.000 N 

72.000 N 

236.000 N 

212.000 V 

193.000 V 

151.000 N 

145.000 N 

67.000 N 

224.000 N 

227.000 V 

193.000 V 

151.000 N 

140.000 N 

61.000 N 

4 Rentekosten lang- en kortgeld 584.000 V 402.000 V 68.000 V 361.000 N 

5 Eigen bijdragen  150.000 V 150.000 V 150.000 V 150.000 V 

6 Hogere OZB opbrengsten 68.000 V 69.000 V 70.000 V 70.000 V 

7 Exploitatie lasten panden grondexploitatie 124.000 N 114.000 N 114.000 N 114.000 N 

8 Grondexploitatie oud-nieuw 304.000 N 256.000 N             0  298.000 N 

9 Hogere lasten kwijtschelding 385.000 N 385.000 N 385.000 N 385.000 N 

 10 Riolering en afvalinzameling 364.000 V 363.000 V 354.000 V 333.000 V 

 11   Onttrekking BR Vastgoed    332.000 V 

 12 Diverse overige verschillen 42.000 N 86.000 V 29.000 V 178.000 V 

 Totaal 101.000 N 88.000 N 274.000 N 513.000 N 

 

Ad. 1: Betreft de nieuwe ramingen salariskosten voor de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2021 versus de oude 
vastgestelde ramingen uit de oude meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020. In deze ramingen zitten de CAO 
afspraken t/m 1 mei 2017 verwerkt en enkele DT besluiten omtrent de formatie.  In de nieuwe salarisberekeningen is 
ook rekening gehouden met 16,3 % IKB ( was in de vorige begroting opgeteld 15,5 % ) Ook is de stijging van de 
pensioenpremie vanaf 1-1-2017 ingerekend. Vanaf 2018 is rekening gehouden met de vastgestelde indexatie 
verhogingen uit het spoorboekje van 1,4 %.  
Tevens  is rekening gehouden met de aan de nieuwe salariskosten gerelateerde meeropbrengsten en dekkingen zoals 
detacheringsopbrengsten, opbrengsten regiogemeenten, extra bijdragen werkplein etc. Voorts hebben enkele 
verlagingen van overige lasten plaatsgevonden ter dekking van loonkosten ( o.a. verlagingen budgetten personeel 
derden ) Tot slot is in dit kader van belang dat een lagere onttrekking uit de BR flankerend personeelsbeleid heeft 
plaatsgevonden doordat de lasten voormalig personeel zijn teruggelopen. 
 
Ad. 2: Budget aanpassingen opgenomen conform de onlangs door de Raad vastgestelde begroting van de BWB. Deze 
informatie was nog niet voorhanden bij de kadernota.   
 
Ad. 3: Betreft met name hogere afschrijvingslasten blijkend uit de nieuwe staat van activa o.a. bij zwembad de Stok , 
wegen algemeen ( met name activering investering centrumring ) , Oostelijke Havendijk, museum. De 
afschrijvingstermijnen van de immateriële activa zijn verkort ( bijdragen in activa eigendom derden ) 
 ( 5 jaar ) zoals in de kadernota is aangegeven. De stelpost die hiervoor is opgenomen kan tezamen met de stelpost voor 
het IP vervallen  De overige afwijkende afschrijvingslasten worden teniet gedaan door mutaties in de hieraan 
gerelateerde bestemmingsreserves en hogere lease contracten. Ook de mutaties in het nieuwe investeringsplan 2018 
t/m 2022 zijn in de nieuwe ramingen meegenomen.  
 

Ad. 4: Bij de bestuursrapportage is een voordeel aangegeven betreffende de lage renteontwikkeling m.b.t. kas- en 

callgeld. Bij deze begroting is vanaf 2018 ook rekening gehouden met de behoefte aan zowel kort als lang geld tegen 
een laag rente percentage dat in het meerjarenperspectief licht op loopt. Bij het lang geld is tevens rekening gehouden 
met de herfinanciering van  de aflopende leningen in de laatste jaarschijven van deze meerjarenbegroting.  
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Ad. 5: Er worden nog steeds eigen bijdrages ontvangen voor andere WMO voorzieningen dan de hulp bij het 
huishouden. Betreft o.a. scootmobielen en hulpmiddelen waarvoor een opbrengst raming is opgenomen in deze 
begroting. ( zie ook de bestuursrapportage ) 
 
Ad. 6: Op basis van de laatste informatie worden licht hogere OZB opbrengsten verwacht. Betreft € 42.000 bij OZB 
eigendom en € 26.000 bij OZB gebruik. Het meerjarenperspectief is conform het spoorboekje met 0,6 verhoogd. 
  
Ad. 7 : De ramingen voor deze panden zijn aangepast aan de laatst bekende werkelijkheid. De nadelige gevolgen voor 
deze meerjarenbegroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het wegvallen van verhuuropbrengsten voor deze 
panden. Deze effecten worden gedeeltelijk teniet gedaan door lagere cq. wegvallende exploitatielasten.   
( Scherpdeel, Wethouder Lanenstraat en Jan Vermeerlaan ) 
 
Ad. 8 : In de begroting zijn op basis van de laatste informatie nieuwe grondexploitatiecijfers ingebracht. Hieruit 
ontstaan verschillen ten opzichte van de oude meerjarenramingen. Deze verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de verandering van systematiek. Voor 2016 werden de winsten en verliezen geheel afgedekt uit de 
Bestemmingsreserve grondexploitaties. Vanaf 2016 worden deze rechtstreeks binnen het jaarrekening traject 
afgerekend. ( met name van Dregtplein en Gebrande Hoef ) 
 
Ad. 9: Bij de bestuursrapportage 2017 zijn de lasten voor kwijtschelding aangepast aan de werkelijkheid. In deze 
meerjarenbegroting zijn de ramingen voor kwijtschelding ook aangepast aan de laatst bekende ervaringscijfers. De 
hogere lasten worden gecompenseerd door de gesloten financieringen. ( zie ad 10 )   
  
Ad. 10 : De exploitatiecijfers voor afvalinzameling en riolering vallen voordeliger uit ten opzichte van de oude 
meerjarenramingen, dit komt hoofdzakelijk door de hogere ramingen voor rioolopbrengsten en lagere lasten m.b.t. de 
afvalinzameling.( zie ook relatie met ad 9 ).  
 
Ad. 11: Het verschil in de laatste jaarschijf 2021 wordt veroorzaakt door het feit dat in de oude meerjarenschijf 2021 
nog geen onttrekking was geraamd uit de Bestemmingsreserve Vastgoed.     
 
Ad. 12 : Betreft diverse overige kleinere verschillen zoals aanpassingen indexeringen/mutaties in de doorberekening 
van overhead beleidsveld ondersteuning organisatie etc. 
 
Activa 
De boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 1 januari 2018 € 185,6 miljoen en per 31 december 2018 
€ 199,1 miljoen. De stijging van de boekwaarden van per saldo € 13,5 miljoen wordt veroorzaakt door vermeerderingen 
enerzijds betreffende per saldo reeds gevoteerde investeringen in 2018 tot een bedrag van € 23,4 miljoen voornamelijk 
geplande investeringen betreffende herhuisvesting ambtenaren,  schoolgebouw v Goghlaan, centrumring, 
beheerkalender, damwanden en gronden. Voorts afschrijvingen en aflossingen anderzijds tot een bedrag van € 9,9 
miljoen. 
Voorts zijn in het Investeringsplan 2018 tot en met 2022 nog voor een bedrag van € 11,2 miljoen aan investeringen 
opgenomen in de schijf 2018 voor met name investeringen op het gebied van ICT , software, cameratoezicht, 
beheerkalender, sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen.  
 
Opgenomen geldleningen 
Het saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt per 1 januari 2018  € 82,3 miljoen en per 31 december 2018 
bedraagt het saldo € 75,2 miljoen. De daling van het saldo geldleningen per 31 december 2018 ten opzichte van de 
vermelde beginstand per 1 januari 2018 wordt veroorzaakt door geplande reguliere aflossingen in 2018.  
 
Reserves en voorzieningen 
De standen van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2017 (werkelijk) en geraamd per 
1 januari 2018 en 31 december 2018 worden hierna weergegeven.  
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Omschrijving 

 

01-01-2017 

(werkelijk) 

01-01-2018 

(geraamd) 

31-12-2018 

(geraamd) 

mutaties 

2018 

Algemene reserves  27.252.000 20.086.000 13.838.000 -6.248.000 

Bestemmingsreserves  54.063.000 45.288.000 50.584.000 5.296.000 

Voorzieningen sport en recreatie  1.234.000 1.345.000 1.612.000 267.000 

Voorzieningen openbaar bezit 817.000 1.395.000 1.775.000 380.000 

Voorzieningen bedrijfsvoering /egalisatie  15.455.000 10.733.000 10.087.000 -646.000 

Overige voorzieningen 3.032.000 3.071.000 3.246.000 175.000 

Verlies voorzieningen 6.715.000 6.047.000 6.112.000 65.000 

Totaal 108.568.000 87.965.000 87.254.000 -711.000 

 
De belangrijkste mutaties > 100.000  tussen de stand per 1 januari 2018 en 31 december 2018 betreffen: 
 
Algemene reserves 
Stortingen 
Saldi reserve     618.000 
 
Onttrekkingen: 
Algemene reserve               5.600.000 
Risicoreserve Sociaal Domein       871.000 
Saldireserve            394.000 
 
Bestemmingsreserves 
Stortingen: 
Huisvesting onderwijs               4.901.000 
Onderhoudsprogramma openbare ruimte               3.792.000 
Beheerkalender kapitaallasten              2.305.000 
Vastgoed                1.153.000 
Nieuw-/verbouw Stadskantoor      952.000 
Duurzaamheid sportaccommodaties/welzijn              500.000 
Speelgelegenheden       382.000 
Flankerend personeelsbeleid      350.000 
Grondexploitatie                   1.259.000 
Monumenten        101.000 
 
Onttrekkingen: 
Onderhoudsprogramma openbare ruimte                3.278.000 
Huisvesting onderwijs               1.543.000 
Nieuw-/verbouw Stadskantoor                 966.000 
Investeren in voorliggend veld      700.000 
Winstuitkering HNG       415.000 
Speelgelegenheden       382.000 
Vastgoed                   370.000 
Flankerend personeelsbeleid      328.000 
Decentralisatie uitkeringen                 320.000 
Grondexploitatie                   1.259.000 
Kapitaallasten BR     224.000 
Nieuwbouw schouwburg    179.000 
Beheerkalender kapitaallasten   141.000 
Monumenten        101.000 
Roosendaal 750 jarig bestaan   100.000 
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Voorzieningen 
 
Voorzieningen sport en recreatie 
 
Stortingen: 
Onderhoud gemeentelijke  
sportaccommodaties       282.000 
 
Voorzieningen openbaar bezit 
 
Stortingen: 
Gemeentelijke gebouwen    380.000 
 
Voorzieningen bedrijfsvoering/egalisatie 
 
Stortingen: 
Rioleringsinvesteringen               4.000.000 
 
Onttrekkingen:  
Rioleringsinvesteringen               4.177.000 
Rioolexploitatie         292.000 
Resultaten afvalinzamelingsexploitatie  177.000 
 
Overige voorzieningen 
 
Stortingen: 
APPA         178.000 
 
Verliesvoorzieningen 
 
Onttrekkingen: 
Van Dregtplein        627.000 
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Overzicht van stortingen in en bijdragen uit reserves en voorzieningen die zijn opgenomen in de begroting 2018 

 

Programma Storting vanuit beleidsveld in voorzieningen Bedrag 

   

   

1. Besturen & Samenwerken Bestuur en organisatie 184.944 

 Integrale veiligheid 23.296 

 Ondersteuning organisatie 66.210 

   

2. Leren & Ontwikkelen Onderwijs  52.104 

 Sport en recreatie 396.587 

 Cultuur 131.969 

   

3. Werken & Ondernemen Werk en inkomen 92.717 

 Economische ontwikkeling 9.426 

   

4. Wonen & Verblijven Openbare ruimte 4.020.016 

 Ruimte & Wonen 10.547 

   

5. Zorgen & Stimuleren Zorg algemeen 10.123 

 Vrij toegankelijke zorg 43.683 

   

 Totaal 5.041.622 

   

Programma Onttrekkingen in beleidsveld uit voorzieningen Bedrag 

   

4. Wonen & Verblijven Openbare ruimte 626.994 

 Ruimte & Wonen 469.361 

   

 Totaal 1.096.355 

   

   

Product E980 relatie met Stortingen in reserves via programma 6 Bedrag 

   

1. Besturen & Samenwerken BR 750 jarig bestaan Roosendaal 25.000 

 BR Stadskantoor 951.685 

 BR Flankerend personeelsbeleid 350.000 

   

2. Leren & Ontwikkelen BR Monumenten 100.780 

 BR Duurzaamheidsfonds 500.000 

 BR Onderwijshuisvesting 4.900.919 

3. Werken & Ondernemen   

   

4. Wonen & Verblijven BR Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 3.791.700 

 BR Beheerkalender kapitaallasten 2.304.626 

 BR Grondexploitatie 1.258.620 

 BR Speelgelegenheden 381.742 

 BR Vastgoed 1.152.702 

 BR Mobiliteit 75.000 

 BR steunfonds huisuitzettingen 50.000 

5. Zorgen & Stimuleren   

   

6. Betalen & Financieren Algemene Saldireserve 617.704 

   

 Totaal 16.460.478 
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Product E980 relatie met Bijdragen uit reserves via programma 6 Bedrag 

   

1. Besturen & Samenwerken BR Roosendaal 750 jarig bestaan 100.000 

 BR Courage 35.600 

 BR Flankerend personeelsbeleid 328.679 

 BR Nieuwbouw Stadskantoor 966.344 

   

2. Leren & Ontwikkelen BR Onderwijshuisvesting 1.542.667 

 BR Monumenten 100.780 

 BR Nieuwbouw schouwburg 179.197 

   

3. Werken & Ondernemen   

   

4. Wonen & Verblijven BR Speelgelegenheden 381.742 

 BR Vervallen pachtopbrengsten 80.600 

 BR Grondexploitatie 1.258.620 

 BR Winstuitkering HNG 415.247 

 BR Mobiliteit 75.000 

 BR Vastgoed 369.950                      

 BR Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte 3.277.732                     

 BR Beheerkalender kapitaallasten 140.551 

 BR Steunfonds huisuitzettingen 50.000 

   

5. Zorgen & Stimuleren Sociaal domein 871.000 

 Investeringen voorliggend veld 700.000 

   

6. Betalen & Financieren Algemene reserve 5.600.192 

 Saldi reserve 393.848 

 BR Decentralisatie uitkeringen 320.218 

 BR Kapitaallasten 223.737 

   

 Totaal 17.411.704 
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5 Overzicht incidentele lasten en baten per programma 
 
 

   Lasten           

Progr.  Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

      

1 Budget Roosendaals Treffen 32.000  32.000  

 Kosten verkiezingen 120.000 280.000  120.000 

 Opkomst bevordering verkiezingen 30.000    

 Budget software 50.000    

 ICT Servers en storage 47.000 36.000   

 ICT Infrastructuur / data communicatie 26.000 26.000 17.000  

 Extra budget courage t.b.v. ondermijnende criminaliteit 36.000 39.000 18.000  

 Algemene bestuursondersteuning 100.000    

 GBA 1.000 1.000   

 Bommenregeling : kosten opsporen en ruiming 320.000    

2 Kosten monumenten 6.000 6.000   

 Huur Langdonk 39 30.000 30.000   

 Azalea straat 1 11.000 11.000   

 Aanvullende middelen voor-en vroegschoolse educatie 350.000    

 Kapitaallasten subsidie de Kring 179.000    

 Lokaal onderwijs peuteropvang 156.000 115.000 73.000 32.000 

3 City Marketing 200.000    

 Wegrailterminal 3.000    

 Herstructurering WVS 69.000    

4 Exploitatie lasten laan van België 11.000    

 SAVER harde graskanten 60.000 60.000   

 Fietsenstalling Roselaar 50.000    

 Verbindend water 50.000    

 Advieskosten VGRP 10.000 50.000   

 Afkoopregeling woonwagens 281.000 220.000   

 Bijdrage woonconnect project City deal 300.000    

 Advisering wonen communicatieplan stimuleringsreg. 15.000    

 Tijdelijke  goedkope huurwoningen 365.000    

 Ongedekte plankosten grondexploitaties 275.000 490.000 513.000 641.000 

 Afsluiten complexen grondexploitatie 984.000 447.000 903.000 163.000 

5 CIC Zorginnovaties 120.000    

 Investeringen voorliggend veld 700.000    

 Opvang jeugd AMK ( veilig thuis ) 35.000    

 Subsidie Traverse voorkomen huisuitzettingen 50.000 50.000   

      

  Totaal incidentele lasten voor resultaat 5.072.000 1.861.000      1.556.000        956.000 

      6 Storting  in Saldireserve 618.000   

 

 

Storting  in BR 750 jarig bestaan 25.000 

   

 

Storting in BR Onderwijs huisvesting 4.100.000 

 

  

 

Storting in BR Vastgoed verkoop panden 910.000 

    Storting in BR OOR  197.000    

 Storting in BR duurzaamheidsfonds 500.000    

 Storting in BR Steunfonds huisuitzettingen 50.000 50.000   

 Storting in BR Grondexploitaties aanvullende bijdrage 506.000 490.000   1.226.000                              641.000 

 Storting in BR Grondexploitaties vrijval verliesvoorz. 627.000 447.000  163.000 

 

Storting in BR Grondexploitaties winstnemingen 126.000 

 

190.000 

   Totaal incidentele lasten mutaties reserves 7.659.000 987.000 1.416.000 804.000 

      

 

Totaal incidentele lasten incl. stortingen na resultaat 12.731.000 2.848.000 2.972.000 1.760.000 
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Baten           

Progr.  Omschrijving 2018 2019 2020 2021 

      

      1 Diensten derden 50.000  

   Tijdelijke huurvergoeding Dunantstraat 33.000 33.000   

2 Doeluitkering monumenten 6.000 6.000 

  4 Verkoopopbrengst Laan van België  910.000    

 Inzet verliesvoorzieningen div grondexploitaties 627.000 447.000  163.000 

 Afsluiten complexen grondexploitaties 126.000  190.000  

 

Aanvullende middelen grondexploitaties 506.000 490.000 1.226.000 641.000 

      

 

Totaal incidentele baten voor resultaat 2.258.000 976.000 1.416.000 804.000 

      6 Bijdrage uit Saldireserve 394.000 265.000 364.000 

   Bijdrage uit BR Nieuwbouw Schouwburg 179.000 

   

 

Bijdrage uit BR Sociaal domein 871.000 115.000 73.000 

 

 

Onttrekkingen uit BR Voorliggend veld 700.000 

   

 

Onttrekkingen uit de Algemene reserve 5.600.000 

   

 

Onttrekkingen uit BR Courage            36.000          39.000 18.000 

  Onttrekking uit de BR Roosendaal 750 jarig bestaan 100.000    

 Onttrekkingen uit de BR steunfonds huisuitzettingen 50.000 50.000   

 Onttrekkingen uit de BR grondexpl. ongedekte plankst.  275.000 490.000 513.000 641.000 

 

Onttrekkingen uit de BR grondexploitaties verliesneming 984.000 447.000 903.000 163.000 

 

Onttrekkingen uit de BR grondexpl.vorming verliesvoorz.    

 

 

Bijdrage uit BR Decentralisatie uitkering  320.000 

     Totaal incidentele baten mutaties reserves 9.509.000 1.406.000 1.871.000 804.000 

      

 

Totaal inc. baten inclusief onttrekkingen na resultaat 11.767.000 2.382.000 3.287.000 1.608.000 

 

Saldo incidentele  lasten / baten voor resultaat 2.814.000 885.000 140.000 152.000 

 

Saldo incidentele lasten / baten reserves -1.850.000 -419.000 -455.000 0 

      

 

Saldo incidentele lasten na resultaat 964.000 466.000 -315.000 152.000 
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6 Investeringsplan 2018 – 2022 
Progr. Omschrijving investering Investering 

  

2018 2019 2020 2021 2022 

Rentepercentage 1,5% N / U / V   Investering   kap. lst.   Investering   kap. lst.   Investering   kap. lst.  Investering kap.lst. Investering kap.lst. 

1 Werkplek V A-25% 142.500 35.902 142.500 72.873 142.500 109.844 150.000 148.704 150.000 150.650 

1 Randapparatuur V A-25% 15.000 3.779 15.000 7.671 15.000 11.563 15.000 15.454 15.000 15.454 

1 Software V A-16,67% 300.000 50.408 300.000 103.065 300.000 155.723 400.000 225.183 400.000 295.393 

1 Vervanging camera’s t.b.v. cameratoezicht V L-20% 175.000 36.313  37.100  36.575  36.050  35.525 

1 Vervangen camera’s Raadhuis V L-10% 45.000  4.838          5.108  5.040  4.793  4.905 

4 Trilo SG400 zuigwagen V A-12,5%   43.000 5.422  5.744  5.744  5.744 

4 Hoogwerker V A-10%   70.840 7.150  7.681  7.681  7.681 

4 Tractor V A-10%     85.000 8.579  9.217  9.217 

4 Hekkenwagen V A-12,5%     19.000 2.396  2.538  2.538 

4 Armmaaier V A-20%     55.000 11.087  11.500  11.500 

4 Vervanging maaimachines V A-20%       69.000 13.910  14.427 

4 Vervanging div. gereedschappen V A-20%       96.025 19.358  20.078 

4 Vervangen damwanden Watermolenbeek (deel 2 / tussen A58 en Kade) V L-4%     1.250.000 59.375  68.000  67.250 

vz Groot onderhoud sportaccommodaties tlv voorziening V  268.994  447.730  350.900  220.000  118.762  

vz Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen V  400.000  400.000  400.000  400.000  400.000  

vz Rioleringsinvesteringen OOR 2017-2018 V   1.132.471           

vz Rioleringsinvesteringen Beheerkalender 2019-2022 V  3.203.923  4.568.491  4.617.987  3.015.405  2.406.477  

br OOR 17-18 / Beheerkalender 2019-2022 V   3.403.821  2.555.011  2.927.849   2.932.480  2.551.893  

 Kadernota 2018             

2 Vernieuwing sportaccommodaties U L-3,33% 2.100.00 85.750  100.450  99.400  98.350  97.300 

1 I-pads nieuwe raadsleden V A-25% 24.000 6.047  6.227  6.227  6.227   
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Bijlage 5: Overzicht BBV wetgeving 
 
In de BBV wetgeving zijn per 1-1-2017 de taakvelden voor alle gemeenten voorgeschreven. De gemeente is 
echter vrij om de bij eerdere verkiezingen vastgestelde programma-indeling te handhaven.  
 
Naast de in dit bijlageboekwerk gepresenteerde exploitatie overzichten per programma met daarin de 
vertrouwde informatie over de onderliggende niveaus beleidsveld/product wordt in onderstaand overzicht 
weergegeven hoe de wettelijke taakvelden binnen de door de Raad vastgestelde programma’s gesorteerd 
zijn.    
Tevens zal ook een overzicht gepresenteerd worden waarin de verplichte taakvelden gesorteerd zijn in de 
voor IV-3 voorgeschreven 8 hoofdindelingen. 
 
Bij de volgende raadsperiode dient bezien te worden of de huidige beleidsvelden/producten indeling in de 
gemeentebegroting vervangen gaat worden door de onderstaande taakvelden indeling die als gevolg 
daarvan een prominentere plaats krijgen in de gemeente begroting.   
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Overzicht wettelijke taakvelden 
 

 
PROGRAMMAINDELING ROOSENDAAL/ TAAKVELDEN BBV LASTEN    

 Som van 
Jaarschijf 

2018 

Som van 
Jaarschijf 

2019 

Som van 
Jaarschijf 

2020 

Som van 
Jaarschijf 

2021 

PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN 
    TAAKV0-1 BESTUUR 4.703.268  4.729.287  4.783.199  4.816.367  

TAAKV0-2 BURGERZAKEN 1.809.026  1.941.692  1.687.669  1.830.759  

TAAKV0-4 OVERHEAD 18.846.628  18.681.842  18.799.785  18.814.213  

TAAKV1-1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER 4.748.457  4.965.945  5.082.745  5.192.657  

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.684.845  2.392.050  2.398.465  2.401.585  

TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE 465.036  466.431  468.218  470.037  

Totaal PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN 33.257.260  33.177.247  33.220.081  33.525.618  

     PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN 
    TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE 0  0  0  0  

TAAKV4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS 125.391  125.391  125.391  125.391  

TAAKV4-2 ONDERWIJSHUISVESTING 4.603.924  4.556.197  4.447.815  4.391.796  

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN 4.768.936  4.422.531  4.425.144  4.389.481  

TAAKV5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING 928.259  929.500  930.758  932.034  

TAAKV5-2 SPORTACCOMMODATIES 2.950.980  2.962.884  2.942.011  2.932.183  

TAAKV5-3 CULTUURPRESENTATIE,-PRODUCTIE,-PARTICIPA 2.595.974  2.607.662  2.616.198  2.624.490  

TAAKV5-4 MUSEA 1.091.986  1.095.171  1.100.976  1.105.862  

TAAKV5-5 CULTUREEL ERFGOED 276.305  275.421  269.423  270.752  

TAAKV5-6 MEDIA 1.435.948  1.447.345  1.458.831  1.470.410  

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) 
RECREATIE 190.211  189.485  189.748  191.013  

Totaal PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN 18.967.914  18.611.587  18.506.295  18.433.412  

     PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN 
    TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 2.032.258  2.031.107  2.036.118  2.046.733  

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE 399.406  199.466  200.023  201.084  

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN 10.000  10.000  10.000  10.000  

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) 
RECREATIE 249.279  248.735  249.181  250.631  

TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE 0  0  0  0  

TAAKV6-3 INKOMENSREGELINGEN 37.589.222  36.447.091  36.018.929  36.019.781  

TAAKV6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE 15.776.357  15.142.828  14.658.331  14.120.842  

TAAKV6-5 ARBEIDSPARTICIPATIE 2.979.000  3.089.000  3.177.000  3.399.000  

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ 465.471  467.208  468.970  470.756  

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+ 195.017  197.747  200.515  203.323  

TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA 12.095  12.095  12.095  12.095  

Totaal PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN 59.708.105  57.845.277  57.031.162  56.734.245  

      
 
  



 

62 

 

PROG4 WONEN & VERBLIJVEN 
    TAAKV0-2 BURGERZAKEN 0  0  0  0  

TAAKV0-63 PARKEERBELASTING 0  0  0  0  

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 235.732  231.669  231.521  235.342  

TAAKV2-1 VERKEER EN VERVOER 10.897.938  10.396.937  10.920.455  10.922.734  

TAAKV2-2 PARKEREN 1.692.705  1.688.642  1.683.642  1.678.642  

TAAKV2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN 487.328  485.337  483.359  481.391  

TAAKV3-2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR 11.849.121  10.510.101  9.014.856  8.321.929  

TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 11.088  10.925  10.919  11.072  

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE 58.528  57.348  57.151  57.951  

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) 
RECREATIE 6.042.951  6.130.553  6.140.518  6.143.846  

TAAKV7-2 RIOLERING 8.681.828  8.718.012  8.667.489  8.723.663  

TAAKV7-3 AFVAL 7.353.810  7.396.982  7.440.439  7.484.177  

TAAKV7-4 MILIEUBEHEER 1.246.032  1.245.442  1.245.343  1.245.743  

TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA 56.689  57.028  57.373  57.722  

TAAKV8-1 RUIMTELIJKE ORDENING 1.307.461  1.285.124  1.281.467  1.296.728  

TAAKV8-3 WONEN EN BOUWEN 3.214.241  2.454.150  2.229.018  2.243.519  

Totaal PROG4 WONEN & VERBLIJVEN 53.135.452  50.668.250  49.463.550  48.904.459  

     PROG5 ZORGEN & STIMULEREN 
    TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE 8.497.228  8.054.131  7.945.716  8.032.041  

TAAKV6-2 WIJKTEAMS 3.219.513  3.231.011  3.348.598  3.445.275  

TAAKV6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) 1.601.000  1.481.000  1.481.000  1.481.000  

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ 10.419.093  10.219.569  10.380.821  10.312.076  

TAAKV6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- 16.180.004  16.180.004  16.180.004  16.180.004  

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+ 143.604  143.604  143.604  143.604  

TAAKV6-82 GEESCALEERDE ZORG 18- 1.539.504  1.504.504  1.504.504  1.504.504  

TAAKV7-1 VOLKSGEZONDHEID 2.671.696  2.694.796  2.719.084  2.743.369  

Totaal PROG5 ZORGEN & STIMULEREN 44.271.642  43.508.619  43.703.331  43.841.873  

     PROG6 BETALEN & FINANCIEREN 
    TAAKV0-10 MUTATIES RESERVES 16.460.478  10.655.778  11.638.916  11.545.199  

TAAKV0-11 RESULTAAT REKENING VAN BATEN EN LASTEN 0  0  0  0  

TAAKV0-5 TREASURY -835.149  -863.370  -685.618  -641.302  

TAAKV0-61 OZB WONINGEN 803.000  803.000  803.000  803.000  

TAAKV0-62 OZB NIET-WONINGEN 
    TAAKV0-64 BELASTINGEN OVERIG 389.481  389.481  389.481  389.481  

TAAKV0-7 ALGEMENE EN OVERIGE 
UITKER.GEMEENTEFONDS 

    TAAKV0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN 2.861.348  2.882.848  2.928.861  2.959.629  

TAAKV0-9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) 30.000  30.000  30.000  30.000  

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE 
    Totaal PROG6 BETALEN & FINANCIEREN 19.709.158  13.897.737  15.104.640  15.086.007  

     Eindtotaal 229.049.531  217.708.717  217.029.059  216.525.614  
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BATEN        

Som van 
Jaarschijf 

2018 

Som van 
Jaarschijf 

2019 

Som van 
Jaarschijf 

2020 

Som van 
Jaarschijf 

2021 

Totaal Som van 
Jaarschijf 2018 

Totaal Som 
van Jaarschijf 
2019 

Totaal Som 
van Jaarschijf 
2020 

Totaal Som 
van 
Jaarschijf 
2021 

        -82.400  -82.400  -82.400  -82.400  4.620.868  4.646.887  4.700.799  4.733.967  

-1.413.612  -1.258.341  -1.276.516  -1.293.270  395.414  683.351  411.153  537.489  

-1.090.966  -1.043.921  -1.014.249  -1.017.278  17.755.662  17.637.921  17.785.536  17.796.935  

0  0  0  0  4.748.457  4.965.945  5.082.745  5.192.657  

-93.602  -94.164  -94.729  -95.297  2.591.243  2.297.886  2.303.736  2.306.288  

0  0  0  0  465.036  466.431  468.218  470.037  

-2.680.580  -2.478.826  -2.467.894  -2.488.245  30.576.680  30.698.421  30.752.187  31.037.373  

        

        

    
0  0  0  0  

    
125.391  125.391  125.391  125.391  

-283.568  -288.542  -293.617  -298.794  4.320.356  4.267.655  4.154.198  4.093.002  

-2.248.319  -2.250.539  -2.252.788  -2.255.065  2.520.617  2.171.992  2.172.356  2.134.416  

0  0  0  0  928.259  929.500  930.758  932.034  

-982.662  -988.700  -994.823  -1.001.038  1.968.318  1.974.184  1.947.188  1.931.145  

-98.388  -98.656  -98.928  -99.203  2.497.586  2.509.006  2.517.270  2.525.287  

-60.000  -60.000  -60.000  -60.000  1.031.986  1.035.171  1.040.976  1.045.862  

-6.213  -6.213  0  0  270.092  269.208  269.423  270.752  

    
1.435.948  1.447.345  1.458.831  1.470.410  

-18.698  -18.900  -19.105  -19.312  171.513  170.585  170.643  171.701  

-3.697.848  -3.711.550  -3.719.261  -3.733.412  15.270.066  14.900.037  14.787.034  14.700.000  

        

        -437.829  -440.526  -443.244  -445.985  1.594.429  1.590.581  1.592.874  1.600.748  

    
399.406  199.466  200.023  201.084  

    
10.000  10.000  10.000  10.000  

-344.300  -346.366  -348.444  -350.534  -95.021  -97.631  -99.263  -99.903  

    
0  0  0  0  

-28.389.510  -28.389.510  -28.389.510  -28.389.510  9.199.712  8.057.581  7.629.419  7.630.271  

0  0  0  0  15.776.357  15.142.828  14.658.331  14.120.842  

0  0  0  0  2.979.000  3.089.000  3.177.000  3.399.000  

    
465.471  467.208  468.970  470.756  

    
195.017  197.747  200.515  203.323  

0  0  0  0  12.095  12.095  12.095  12.095  

-29.171.639  -29.176.402  -29.181.198  -29.186.029  30.536.466  28.668.875  27.849.964  27.548.216  
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        0  0  0  0  0  0  0  0  

-1.981.175  -1.981.240  -1.981.306  -1.981.372  -1.981.175  -1.981.240  -1.981.306  -1.981.372  

-44.193  -44.458  -44.724  -44.994  191.539  187.211  186.797  190.348  

-277.953  -278.271  -278.592  -278.914  10.619.985  10.118.666  10.641.863  10.643.820  

-65.887  -66.282  -66.680  -67.080  1.626.818  1.622.360  1.616.962  1.611.562  

0  0  0  0  487.328  485.337  483.359  481.391  

-11.070.465  -9.732.094  -7.473.644  -7.347.469  778.656  778.007  1.541.212  974.460  

    
11.088  10.925  10.919  11.072  

    
58.528  57.348  57.151  57.951  

-128.061  -128.586  -129.117  -129.655  5.914.890  6.001.967  6.011.401  6.014.191  

-11.789.495  -11.831.886  -11.774.939  -11.916.076  -3.107.667  -3.113.874  -3.107.450  -3.192.413  

-9.470.540  -9.520.379  -9.572.742  -9.624.342  -2.116.730  -2.123.397  -2.132.303  -2.140.165  

-3.257  -3.277  -3.297  -3.317  1.242.775  1.242.165  1.242.046  1.242.426  

-61.031  -61.820  -62.619  -63.429  -4.342  -4.792  -5.246  -5.707  

-8.252  -8.302  -8.352  -8.402  1.299.209  1.276.822  1.273.115  1.288.326  

-2.606.488  -1.705.517  -1.714.602  -1.723.743  607.753  748.633  514.416  519.776  

-37.506.797  -35.362.112  -33.110.614  -33.188.793  15.628.655  15.306.138  16.352.936  15.715.666  

        

        -57.329  -57.655  -57.985  -58.319  8.439.899  7.996.476  7.887.731  7.973.722  

0  0  0  0  3.219.513  3.231.011  3.348.598  3.445.275  

    
1.601.000  1.481.000  1.481.000  1.481.000  

-320.000  -320.000  -320.000  -320.000  10.099.093  9.899.569  10.060.821  9.992.076  

0  0  0  0  16.180.004  16.180.004  16.180.004  16.180.004  

    
143.604  143.604  143.604  143.604  

    
1.539.504  1.504.504  1.504.504  1.504.504  

-33.960  -33.960  -33.960  -33.960  2.637.736  2.660.836  2.685.124  2.709.409  

-411.289  -411.615  -411.945  -412.279  43.860.353  43.097.004  43.291.386  43.429.594  

        

        -17.411.704  -8.750.580  -9.012.711  -7.908.587  -951.226  1.905.198  2.626.205  3.636.612  

    
0  0  0  0  

-592.235  -592.004  -592.004  -592.004  -1.427.384  -1.455.374  -1.277.622  -1.233.306  

-7.763.050  -7.809.628  -7.856.486  -7.903.625  -6.960.050  -7.006.628  -7.053.486  -7.100.625  

-5.190.800  -5.221.945  -5.253.276  -5.284.796  -5.190.800  -5.221.945  -5.253.276  -5.284.796  

-880.171  -881.852  -883.543  -885.245  -490.690  -492.371  -494.062  -495.764  

-122.696.000  -124.081.000  -125.122.000  -126.470.000  -122.696.000  -124.081.000  -125.122.000  
-

126.470.000  

-777.904  -719.321  -728.969  -738.752  2.083.444  2.163.527  2.199.892  2.220.877  

    
30.000  30.000  30.000  30.000  

-177.528  -178.593  -179.665  -180.743  -177.528  -178.593  -179.665  -180.743  

-155.489.392  -148.234.923  -149.628.654  -149.963.752  -135.780.234  -134.337.186  -134.524.014  
-

134.877.745  

        -228.957.545  -219.375.428  -218.519.566  -218.972.510  91.986  -1.666.711  -1.490.507  -2.446.896  
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Overzicht IV3 taakvelden 

 
 

OVERZICHT IV-3 –HOOFD- EN SUBTAAKVELDEN LASTEN BATEN EINDTOTAAL 

TAAKV0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING 45.068.080  -159.880.017  -114.811.937  

TAAKV0-1 BESTUUR 4.703.268  -82.400  4.620.868  

TAAKV0-10 MUTATIES RESERVES 16.460.478  -17.411.704  -951.226  

TAAKV0-11 RESULTAAT REKENING VAN BATEN EN LASTEN 0  
 

0  

TAAKV0-2 BURGERZAKEN 1.809.026  -1.413.612  395.414  

TAAKV0-4 OVERHEAD 18.846.628  -1.090.966  17.755.662  

TAAKV0-5 TREASURY -835.149  -592.235  -1.427.384  

TAAKV0-61 OZB WONINGEN 803.000  -7.763.050  -6.960.050  

TAAKV0-62 OZB NIET-WONINGEN 
 

-5.190.800  -5.190.800  

TAAKV0-63 PARKEERBELASTING 0  -1.981.175  -1.981.175  

TAAKV0-64 BELASTINGEN OVERIG 389.481  -880.171  -490.690  

TAAKV0-7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKER.GEMEENTEFONDS 
 

-122.696.000  -122.696.000  

TAAKV0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN 2.861.348  -777.904  2.083.444  

TAAKV0-9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB) 30.000  
 

30.000  

TAAKV1 VEILIGHEID 7.669.034  -137.795  7.531.239  

TAAKV1-1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER 4.748.457  0  4.748.457  

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.920.577  -137.795  2.782.782  

TAAKV2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 13.077.971  -343.840  12.734.131  

TAAKV2-1 VERKEER EN VERVOER 10.897.938  -277.953  10.619.985  

TAAKV2-2 PARKEREN 1.692.705  -65.887  1.626.818  

TAAKV2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN 487.328  0  487.328  

TAAKV3 ECONOMIE 14.350.401  -11.685.822  2.664.579  

TAAKV3-2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR 11.849.121  -11.070.465  778.656  

TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN 2.043.346  -437.829  1.605.517  

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE 457.934  -177.528  280.406  

TAAKV4 ONDERWIJS 9.508.251  -2.531.887  6.976.364  

TAAKV4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS 125.391  
 

125.391  

TAAKV4-2 ONDERWIJSHUISVESTING 4.603.924  -283.568  4.320.356  

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN 4.778.936  -2.248.319  2.530.617  

TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 15.761.893  -1.638.322  14.123.571  

TAAKV5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING 928.259  0  928.259  

TAAKV5-2 SPORTACCOMMODATIES 2.950.980  -982.662  1.968.318  

TAAKV5-3 CULTUURPRESENTATIE,-PRODUCTIE,-PARTICIPA 2.595.974  -98.388  2.497.586  

TAAKV5-4 MUSEA 1.091.986  -60.000  1.031.986  

TAAKV5-5 CULTUREEL ERFGOED 276.305  -6.213  270.092  

TAAKV5-6 MEDIA 1.435.948  
 

1.435.948  

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE 6.482.441  -491.059  5.991.382  

TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN 99.070.049  -28.766.839  70.303.210  

TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE 8.962.264  -57.329  8.904.935  

TAAKV6-2 WIJKTEAMS 3.219.513  0  3.219.513  

TAAKV6-3 INKOMENSREGELINGEN 37.589.222  -28.389.510  9.199.712  

TAAKV6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE 15.776.357  0  15.776.357  

TAAKV6-5 ARBEIDSPARTICIPATIE 2.979.000  0  2.979.000  

TAAKV6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) 1.601.000  
 

1.601.000  

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ 10.884.564  -320.000  10.564.564  

TAAKV6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- 16.180.004  0  16.180.004  

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+ 338.621  
 

338.621  

TAAKV6-82 GEESCALEERDE ZORG 18- 1.539.504  
 

1.539.504  
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TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 20.022.150  -21.358.283  -1.336.133  

TAAKV7-1 VOLKSGEZONDHEID 2.671.696  -33.960  2.637.736  

TAAKV7-2 RIOLERING 8.681.828  -11.789.495  -3.107.667  

TAAKV7-3 AFVAL 7.353.810  -9.470.540  -2.116.730  

TAAKV7-4 MILIEUBEHEER 1.246.032  -3.257  1.242.775  

TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA 68.784  -61.031  7.753  

TAAKV8 VOLKSHUISVEST,RO,STEDELIJKE VERNIEUWING 4.521.702  -2.614.740  1.906.962  

TAAKV8-1 RUIMTELIJKE ORDENING 1.307.461  -8.252  1.299.209  

TAAKV8-3 WONEN EN BOUWEN 3.214.241  -2.606.488  607.753  

Eindtotaal 229.049.531  -228.957.545  91.986  
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Overzicht indicatoren BBV 

 

Indicator P periode Roosendaal NL 

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 2016 3,0 2,3 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 1 2016 6,8 5,3 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1 2016 3,1 3,3 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 1 2016 6,0 5,6 

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners 12-17 jarige) 1 2016 252,2 137,4 

Harde kern jongeren (per 10.00 inwoners) 1 2014 1,0 1,3 

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig 4 2015 10% 8% 

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser 4 2015 8% 9% 

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) 3 2013 113 100 

Functiemenging (verhouding banen/woningen, 0 = alleen wonen, 
100 = alleen werken) 

3 
2016 51,8% 52,1% 

Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) 3 2016 120,6 134,0 

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2 2014 2,5% 2% 

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) 2 2016 4,40 2,01 

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) 2 2016 32,38 26,88 

Niet-sporters 2 2012 50,3% 46,6% 

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) 3 2016 747,4 744,0 

Netto arbeidsparticipatie 3 2016 64,3% 65,8% 

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.) 3 2016 39,7 41,3 

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 
jaar) 

3 
2016 13,8 25,5 

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 
inwoners) 

5 
2016 72 62 

% kinderen in uitkeringsgezin 5 2015 7,66% 6,58% 

% werkloze jongeren 5 2015 1,65% 1,52% 

Jongeren met delict voor rechter 5 2015 1,80% 1,45% 

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) 5 2016 12,4% 10,7% 

Jongeren met jeugdreclassering 5 2016 0,5% 0,5% 

Jongeren met jeugdbescherming 5 2016 1,2% 1,2% 

Fijn huishoudelijk restafval (kg. per inwoner) 4 2015 143 200 

Hernieuwbare elektriciteit (%) 4 2015 42,8% 11,8% 

Gemiddelde WOZ-waarde woningen 4 2016 € 199.000 € 209.000 

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 4 2014 5,8 6,0 

Demografische druk (verhouding aantal personen 0 – 20 jr. en > 65 
jr. tot personen tussen 20 en 65 jr.) 

4 
2017 72,7% 69,0% 

Woonlasten éénpersoonshuishouden 4 2017 731 644 

Woonlasten meerpersoonshuishouden 4 2017 772 723 

 
Legenda: groen = positief t.o.v. NL score, oranje = negatief t.o.v. NL score 

 
In de kolom P staat het nummer van het betreffende Programma vermeld. 

 
(bron: www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd op 13/09/2017) 
  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Overzicht indicatoren BBV onderdeel bedrijfsvoering: 

 

Effectindicator bedrijfsvoering B2017 B2018 

Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners 5,0 5,2 

Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners 4,5 4,9 

Apparaatskosten in kosten per inwoner € 472,65 € 481,78 

Externe inhuur, kosten als % van totale loonsom 9,3% 5,2% 

Overhead, % van totale lasten 9,0% 9,6% 

 

  



 

69 

 

BIJLAGE 6: PARAGRAFEN 

 
PARAGRAAF 1. Vastgoed  

 
Visie  
In 2014 zijn de kaders vastgoed vastgesteld en in 2015 zijn de kernportefeuille en de ontwikkelportefeuille 
vastgesteld. De kernportefeuille bestaat uit vastgoed dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en dat 
noodzakelijk is ter ondersteuning van het gemeentelijk maatschappelijk beleid. De ontwikkelportefeuille 
bestaat uit vastgoed dat noodzakelijk is voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Al het overige vastgoed dat 
de gemeente heeft, is in een verkoopportefeuille geplaatst. Door het afstoten van het vastgoed dat niet 
noodzakelijk is, nemen kapitaal en/of exploitatielasten vastgoed binnen de programma’s structureel af.  
Het onderhoud van de buitensportaccommodaties is per 1 januari 2017 overgedragen aan de gebruikers, 
waarmee invulling is gegeven aan de opdracht uit de kadernota 2016 en het beleidskader 
buitensportaccommodaties.  
 
De wijze van uitvoering  
De verkoopportefeuille is voorzien van een verkoopplanning. Deze planning is niet statisch en wordt jaarlijks 
bijgesteld op basis van de marktsituatie. De verkoopresultaten zijn incidentele resultaten en worden conform 
de kaders vastgoed gestort in of onttrokken aan de bestemmingsreserve Vastgoed. De geraamde 
exploitatieresultaten van het verkochte vastgoed worden eveneens toegevoegd of onttrokken aan de 
bestemmingsreserve Vastgoed. De planning loopt over vijf jaar.  
Ten behoeve van de instandhouding van het vastgoed wordt het onderhouden conform de afspraken die 
vastgelegd worden in huur- en gebruiksovereenkomsten. In de praktijk heeft het vastgoed daarmee 
conditiescore 2 (goede conditie) of 3 (redelijke conditie) en minimaal 4 (matige conditie, voor af te stoten 
gebouwen). 
De overdracht van het onderhoud van de buitensportaccommodaties is vormgegeven met het aangaan van 
nieuwe gebruiksovereenkomsten met verenigingen. Verenigingen krijgen jaarlijks een financiële 
onderhoudsbijdrage van de gemeente waarmee zij het onderhoud uit (laten) voeren. Verenigingen kunnen 
hierbij, indien zij daar behoefte aan hebben, advies vanuit de gemeente krijgen. 
 
Actuele prognose van de te verwachten resultaten  
Verkoop  
Voor 2018 staat de verkoop van twee panden gepland. Daarnaast zal de verkoop voor twee panden die 
gepland stonden voor de verkoop in 2017 in 2018 afgerond worden.  
De verwachte opbrengst vanuit de verkoop van panden bedraagt € 3,1 miljoen incidenteel en € 34.000 
structureel. Deze opbrengsten worden conform beleid gestort in de bestemmingsreserve Vastgoed. Deze 
bestemmingsreserve is opzet om twee doelen te dienen:  

 Als egalisatiefonds: de positieve en negatieve verkoopresultaten worden hierdoor met elkaar vereffend en 
hoeft er geen beroep gedaan te worden op de Algemene Reserve.  

 Als bekostiging van de kosten voor het onderhoud en het beheer van de panden in de verkoop- 
portefeuille.  

 
Panden in de ontwikkelportefeuille  
Het betreft hier voornamelijk panden gelegen in het ontwikkelgebied Stadsoevers. Deze panden zijn inmiddels 
overbracht naar de grondexploitatie Stadsoevers West waarmee de kosten voor de sloop en eventuele 
sanering ook ten laste van de grondexploitatie Stadsoevers West zal worden gebracht.  
Daarnaast is er nog een aantal andere ontwikkelpanden in het ontwikkelgebied Stadsoevers Oost. Zolang voor 
dit plangebied nog geen grondexploitatie is vastgesteld blijven de exploitatieresultaten hiervan op de 
gemeentelijke begroting drukken. Voor de verdere ontwikkeling van dit gebied wordt verwezen naar de 
paragraaf grondbeleid.  

 
Doordecentralisatie schoolgebouwen  
De doorcentralisatie van schoolgebouwen heeft vertraging opgelopen ten opzichte van de eerste planning. 
Verwacht wordt dat de eerste fase van deze doorcentralisatie (voortgezet onderwijs) eind  2017 wordt 
afgerond. Hierdoor neemt in 2017 de kernportefeuille met een zevental panden af. Met de doorcentralisatie 
worden schoolbesturen integraal verantwoordelijk voor de financiering van hun eigen huisvesting. De 
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vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt van het Rijk wordt onder nog af te spreken condities 
doorgestort naar de schoolbesturen. Hierdoor verandert de taak van de gemeente van financier voor het groot 
onderhoud en de nieuwbouw van de schoolgebouwen in die van toezichthouder ten aanzien van het juiste 
gebruik van de beschikbaar gestelde middelen. De onderwijsgebouwen worden tegen boekwaarde 
overgedragen aan de schoolbesturen.  

 
Terug te leveren schoolgebouwen door schoolbesturen  
Ten aanzien van het primair onderwijs wordt gestreefd naar volledige doordecentralisatie in 2018. In het kader 
van de doordecentralisatie werken de schoolbesturen aan hun strategisch huisvestingsplan voor de komende 5 
tot 10 jaar. De verwachting is dat er met de doordecentralisatie en strategische heroriëntaties van 
schoolgebouwen in de komende vijf jaar een vijftal schoollocaties terug zal komen naar de gemeente. Zodra 
duidelijk is om welke locaties het gaat zal hiervoor een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsplan worden ontwikkeld. 
 
Sportaccommodaties 
Binnensportaccommodaties (gemeentelijke sporthallen en gymzalen) worden binnen de kaders vastgoed 
behandeld waarbij ze bijzondere aandacht krijgen voor wat betreft de wijze van exploitatie. In 2017 is 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het exploitatieresultaat van deze accommodaties te verbeteren. 
In 2018 zullen maatregelen hiertoe, naar verwachting, uitgevoerd worden.  
De overdracht van onderhoud van buitensportaccommodaties (sportvelden met bijbehorende zaken als 
verlichting, tribunes en dergelijke) is in 2017 uitgevoerd. Hiervoor zijn nieuwe overeenkomsten met 
verenigingen aangegaan. In 2018 wordt dit proces, samen met de verenigingen, bewaakt. Indien dat nodig en 
mogelijk is, kunnen er aanpassingen gedaan worden. Het budget dat de verenigingen beschikbaar hebben is 
gelijk aan het budget dat de gemeente voorheen beschikbaar had en waarmee zij de sportparken onderhield 
zodat zij aan het niveau “basis” voldeden. “Basis” betekent dat de accommodaties op een veilige manier 
gebruikt kunnen worden voor sportbeoefening.  
Noodzakelijke vervangingsinvesteringen zullen worden bepaald en uitgevoerd, op basis van het meerjarig 
onderhoudsprogramma buitensportaccommodaties. Dit meerjarenplan dient in 2018 te worden herijkt als 
gevolg van het kostprijsverhogende effect van de BTW, dat door de overdracht van onderhoud is opgetreden.  
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PARAGRAAF 2. Lokale heffingen 

 
Ontwikkeling woonlasten 
In de bestuursovereenkomst 2014-2018 ‘Werken aan een evenwichtig Roosendaal’ is besloten dat de OZB 
jaarlijks niet meer zal stijgen dan met een inflatiepercentage. Voor 2018 is rekening gehouden met een 
inflatiepercentage van 0,6%. 
In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de woonlasten in de afgelopen periode van de 
bestuursovereenkomst weergegeven. De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de 
gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit dat van de eigenaar van dat pand. 
 
Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden 
 

Jaar Rioolheffing* Afvalstoffenheffing** Totaal Wijziging t.o.v. 
voorgaand jaar 

2014 € 283,20 € 280,50 € 563,70 - 

2015 € 295,10 € 281,80 € 576,90 + 2,35% 

2016 € 304,55 € 278,10 € 582,65 + 1,00% 

2017 € 308,80 € 238,40 € 547,20 -  6,10% 

2018 € 312,50 € 238,70 € 551,20 + 0,73% 
*   tarief t/m 500 m3 waterverbruik 
** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen   

 
Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt deze ook 
Onroerendezaakbelasting (OZB). 
 
Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden 
 

Jaar OZB* Rioolheffing** Afvalstoffenheffing*** Totaal Wijziging t.o.v. 
voorgaand jaar 

2014 € 226 € 283,20 € 280,50 € 789,70 - 

2015 € 228 € 295,10 € 281,80 € 804,90 + 1,93% 

2016 € 227 € 304,55 € 278,10 € 809,65 + 0,59% 

2017 € 228 € 308,80 € 238,40 € 775,20 - 4,26% 

2018 € 229 € 312,50 € 238,70   € 780,20 + 0,65% 
*    gemiddelde waarde woning van € 211.000 in 2014, dalend naar € 202.000 in 2017. 
**   tarief t/m 500 m3 waterverbruik 
*** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen   

 
Vergelijking woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde. 

(bron Atlas van de lokale lasten 2017 Coelo)  

 

 Roosendaal Noord-Brabant Landelijk 

Eigenaar/bewoner €  775 €  701 € 723 

Huurder €  547 €  378 € 364 

 

Uitgangspunten tarieven opgenomen in begroting 2018 
Met betrekking tot de belasting- en legesinkomsten is in de begroting 2018 conform de uitgangspunten in het 
Spoorboekje 2017 rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met structureel een inflatiecorrectie 
van 0,6% (op basis van de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar). Uitzonderingen op de verhoging van de 
tarieven vormen de reclamebelasting en de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd.  
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De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen, namelijk:  
- Riolering: Op basis van het huidige VGRP en de financiële tussenevaluatie bij de Kadernota 2017 is de 

voorziene extra stijging, boven de inflatiecorrectie, verlaagd naar 0,6%. Rekening houdend met het 
inflatiepercentage van 0,6% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2018 met 1,2%.  

- Reiniging is 100% kostendekkend.  
 
Onroerende zaakbelastingen 
Bij de tariefbepaling voor 2018 is uitgegaan van een totaalopbrengst gebaseerd op de OZB opbrengsten over 
2017 vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen en een trendmatige verhoging van 0,6% maar de 
inflatie is maar 0,4%?. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling (stijging of daling) van de onroerende zaken als 
gevolg van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor 2018. Bij de belastingvoorstellen 
2018 zal nader op de te verwachten waardeontwikkeling worden ingegaan. 
 
Afvalstoffenheffing 
De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De 
heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor 
huishoudelijk afval heeft. Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het 
principe van ‘de vervuiler betaalt’.  
Vanaf belastingjaar 2014 wordt gewerkt met gedifferentieerde tarieven, zogenoemde Diftar.  
 
Toelichting 
De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. In totaal verwacht de 
gemeente het komende jaar € 9,5 miljoen aan kosten te maken. Om deze kosten transparant te maken is 
hierna een specificatie van de kosten (direct en indirect) en opbrengsten opgenomen. 
Naast de directe lasten op het beleidsveld Reiniging wordt een aantal directe lasten, die worden verantwoord 
op andere beleidsvelden (gedeeltelijk) in de afvalstoffenheffing betrokken. Het betreft hier een aandeel in de 
kosten van overhead, kwijtscheldingen en compensabele BTW. 
 
Kwijtscheldingen 
Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen geraamd. Kwijtschelding 
wordt onder andere verleend voor de afvalstoffenheffing. Gelet op de kwijtscheldingen van de afgelopen jaren 
wordt voor 2018 een bedrag geraamd van € 650.000. 
 
Compensabele BTW 
Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW op de kosten van de reiniging worden 
betrokken in het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2018 wordt een bedrag van € 1.308.906 ingeschat. 
 
Overhead 
Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan de kosten van de reiniging. 
Onder de indirecte kosten vallen de kosten van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart 
beleidsveld Overhead in programma 1. In de berekening van het tarief van de afvalstoffenheffing wordt een 
bedrag aan overhead van € 157.824 meegenomen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Reiniging (bedragen x € 1.000) Lasten 2018 Baten 2018 

Huisvuilinzameling en –verwijdering 7.090  

Opruimen klandestiene stortplaatsen 74  

Heffing en invordering 174  

Kwijtscheldingen 650  

BTW 1.309  

Overhead 157  

Opbrengst afvalstoffenheffing  7.728 

Opbrengst monostromen  1.548 

Totaal  9.454 9.276 

Kostendekkendheid reiniging  97,6% 
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Omdat reiniging in de begroting een zogenaamde gesloten financiering is, wordt een bedrag van  
€ 177.624 onttrokken uit de egalisatievoorziening, ter dekking van het tekort op de exploitatie. Dit tekort is een 
gevolg van de aangenomen motie “Extra verlaging afvalstoffenheffing 2017-2021”. De komende vijf jaar wordt 
de afvalstoffenheffing hierdoor met € 5 extra verlaagd. 
 
Tarief 2018 
Rekening houdend met de extra verlaging met € 5 naar aanleiding van bovengenoemde motie komt het vaste 
tarief in 2018 uit op € 175. 
 
Rioolheffing 
Rioolheffing wordt geheven van gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd 
op de gemeentelijke riolering. 
Met betrekking tot de rioolheffing is het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) met een looptijd 
tot 2019 kader stellend. Hierin is vastgelegd dat de financiële systematiek voldoet aan de eisen van solide 
financiën. Gestreefd wordt naar een ideaal complex, waarbij de investeringen volledig worden gedekt uit de 
gespaarde bedragen. Ten behoeve van de Kadernota 2017 heeft een financiële tussenevaluatie 
plaatsgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat de voorziene extra stijging – boven de inflatiecorrectie –  van 
1,9% tot 2025 en 1% in 2026 uit het VGRP 2014 -2019 nu kan worden verlaagd naar 0,6%. Rekening houdend 
met het inflatiepercentage van 0,6% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2018 met 1,2%. Hierdoor 
komt het vaste tarief in 2018 uit op € 312,50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat riolering in de begroting een zogenaamde gesloten financiering is, wordt een bedrag van  
€ 288.505 onttrokken aan de egalisatievoorziening ter dekking van het exploitatietekort. 
 
Precariobelasting 
Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. 
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 0,6%. 
 
Reclamebelasting - binnenstad 
De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie reclameobjecten 
worden aangetroffen. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag per vestiging. Het bedrag van 
de belasting is afhankelijk van de locatie: € 400 in tariefgebied A en € 250 in tariefgebied B. Na aftrek van de 
kosten van heffing en invordering is de opbrengst bestemd voor het binnenstadsfonds.  
 
Reclamebelasting – bedrijventerreinen  
De reclamebelasting voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld wordt geheven met in gang van 
het belastingjaar 2016. 

Riolering (bedragen x € 1.000) Lasten 2018 Baten 2018 

Riolering algemeen 5.289  

Basisrioleringsplan 457  

Rioleringsbeheer 1.474  

Pompgemalen en persleidingen 771  

Heffing en invordering 138  

Kolken en lijngoten 436  

Grondwaterbeheerplan 87  

Kosten straatreiniging 460  

Kosten waterkering en afwatering 34  

BTW 1.264  

Kwijtscheldingen 900  

Overhead 450  

Opbrengst rioolheffingen  11.471 

Totaal 11.760 11.471 

Kostendekkendheid riolering  97,55% 
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De reclamebelasting wordt geheven naar een vast bedrag van € 275 per vestiging, vermeerderd met € 3 per € 
1.000 WOZ-waarde boven een WOZ-waarde van € 115.000, met een maximum per vestiging van € 1.500. Na 
aftrek van de kosten van heffing en invordering is de opbrengst bestemd voor de Stichting Ondernemersfonds 
Roosendaal voor de uitvoering van het activiteitenplan. 
 
Toeristenbelasting 
Toeristenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die binnen de gemeente of openbaar lichaam 
verblijf houden, maar niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn 
ingeschreven. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 0,6%. Het tarief per 
overnachting bedraagt in 2018 € 1,15. 
 
Parkeerbelastingen 
In de Kadernota 2017 is besloten om de tarieven niet verder te verhogen. Per 1 januari 2017 is de afreken 
tijdseenheid in de parkeergarage op 30 minuten gebracht. Omdat de indruk bestaat dat er een breed draagvlak 
bij de inwoners van Roosendaal bestaat voor het nog verder verlagen van de afreken tijdeenheid is bij de 
Kadernota 2018 besloten deze naar 20 minuten te brengen. 
Het tarief voor de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2018 door het Ministerie vastgesteld op € 62,--. 
 
Marktgelden 
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 0,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leges 
Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte (administratieve) diensten. In een 
aantal gevallen gaat het om tarieven, met wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld paspoorten), maar als rode 
draad loopt de voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel. In de begroting 
2018 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 0,6%. 
 

  

Markten Lasten 2018 Baten 2018 
 (bedragen x € 1.000)   

   

Kosten markten -/- terugontvangen energiekosten 74  

BTW 15  

Overhead 21  

Afschrijving voorzieningen t.b.v. markten 6  

Totale kosten 116  

Opbrengst marktgelden  110 

   

Kostendekkingspercentage  94,83% 
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Leges Lasten 2018 
Verhaalbare 

lasten Baten 2018 
 (bedragen x € 1.000)    

Titel 1 – Algemene dienstverlening    

Kosten basisregistratie personen 243 122  

Overhead 177 88  

Kosten externe dienstverlening 736 736  

Overhead 534 534  

Burgerlijke stand 24 24 89 

Paspoorten  207 207 511 

Identiteitskaarten 172 172 296 

Rijbewijzen 68 68 247 

Aanschaf reisdocumenten en rijbewijzen 34 34  

Eigen verklaringen   39 

Naturalisaties 58 58 89 

Uittreksels persoonsregister   46 

Overige leges burgerzaken 64 64 97 

Leegstandswet   7 

Telecommunicatie   40 

Overige   19 

BTW 19 19  

Totaal 2.336 2.126 1.480 

Kostendekkendheid   69,62% 

    

Titel 2 – Dienstverlening fysieke leefomgeving    

Omgevingsvergunningen 858 858 1.440 

BTW 16 16  

Overhead 606 606  

Totaal 1.480 1.480 1.440 

Kostendekkendheid   97,3% 

    

Titel 3 – Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn    

Horeca 58 58 14 

Evenementen en markten 133 133 16 

Standplaatsen e.d. 44 44 12 

Overige 11 11 2 

BTW - -  

Overhead 203 203  

Totaal 449 449 44 

Kostendekkendheid   9,8% 

    

Totaal leges (titel 1 t/m 3) 4.265 4.055 2.964 

Kostendekkendheid leges totaal   73,1% 
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Overzicht geraamde opbrengsten in begroting 2018 

 
 
Kwijtscheldingsbeleid  
De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsnorm vastgesteld van 100%. Kwijtschelding wordt verleend 
voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Kwijtscheldingsaanvragen worden door de 
Belastingsamenwerking West-Brabant in behandeling genomen en verder afgewerkt. 
 
De kwijtscheldingslasten worden verantwoord onder het product minimabeleid, waarvan zij onderdeel 
uitmaken (zie Programma 3 Werken & Ondernemen). Uit de gesloten financieringen van de reinigingssector en 
de rioleringssector worden bijdragen verstrekt aan het product minimabeleid c.q. armoedebeleid tot hetzelfde 
bedrag. 
 
In de begroting 2018 zijn de volgende kwijtscheldingslasten opgenomen:  
 

Belastingsoort Kwijtscheldingslasten  

  
werkelijk 

2015 
werkelijk 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 

Rioolheffing 754.955 950.210 650.000 900.000 

Afvalstoffenheffing 668.821 808.074 700.000 650.000 

Totale kwijtscheldingslasten 1.423.776 1.758.284 1.350.000 1.550.000 

 
Toelichting: 
In de werkelijke kwijtscheldingsbedragen (jaarrekeningen) zijn kwijtscheldingen over voorgaande jaren 
opgenomen. In 2016 heeft een inhaalslag plaatsgevonden door de BWB (Belastingsamenwerking West 
Brabant) van nog af te handelen kwijtscheldingsverzoeken. 
 

 
  

Belastingsoort Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 
 (bedragen x € 1.000)    

Leges publiekszaken (incl. rijksleges) 1.572 1.660 1.414 

Marktgelden 87 110 110 

Rioolheffing 11.496 11.175 11.471 

Parkeerbelasting 1.235 1.305 1.305 

Parkeervergunningen burgers 158 140 140 

Parkeervergunningen werkers 95 105 105 

Naheffingsaanslagen parkeren 303 405 405 

Afvalstoffenheffing 8.749 7.598 7.728 

Leges omgevingsvergunningen 1.025 1.431 1.440 

Leges openbare orde veiligheid 45 54 44 

OZB woningen 7.525 7.675 7.763 

OZB niet woningen eigendom 3.089 3.300 3.320 

OZB niet woningen gebruik 1.729 1.833 1.871 

Toeristenbelasting 217 151 177 

Hondenbelasting 374 0 0 

Reclamebelasting - binnenstad 152 198 150 

Reclamebelasting - bedrijventerreinen 431 450 450 

Precariobelasting 106 107 108 

Totaal belastingdomein 38.388 37.697 38.001 
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Voorgestelde tarieven 2018 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven: 
 

Belastingsoort 2016 2017 2018 mutatie 

Onroerende zaakbelastingen     

- tarief eigenaren woningen 0,11197% 0,11152% n.n.b.  

- tarief eigenaren niet-woningen 0,16557% 0,17054% n.n.b.  

- tarief gebruikers niet-woningen 0,11693% 0,12044% n.n.b.  

     

Afvalstoffenheffing     

- Vast bedrag per perceel € 217 € 176 € 175 -  0,57% 

     

Variabel tarief     

Per lediging van     

- 240-liter restafvalcontainer € 4,70 € 4,80 € 4,90 + 2,1% 

- 140-liter restafvalcontainer € 2,70 € 2,80 € 2,86 + 2,1% 

- per inworp ondergrondse container van 60 l. € 0,78 € 0,80 € 0,82 + 2,1% 

- per inworp ondergrondse container van 30 l. € 0,39 € 0,40 € 0,41 + 2,1% 

     

Rioolheffing     

- basistarief per jaar € 304,55 € 308,80 € 312,50 + 1,2% 

     

Parkeerbelasting     

- parkeren in gebied A, per uur € 2,10 € 2,10 € 2,10 n.v.t. 

- parkeren in gebied B, per uur € 1,50 € 1,50 € 1,50 n.v.t. 

*  Tariefsverhoging is nog niet bekend, omdat de WOZ waarden per 1 januari 2017 nog niet bekend zijn. 
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PARAGRAAF 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Algemeen 
In deze paragraaf worden de gemeentelijke risico’s financieel vertaald en afgezet tegen de beschikbare  
weerstandscapaciteit om risico’s af te kunnen dekken. De weerstandscapaciteit wordt afgestemd op het 
risicoprofiel van de gemeente, waarbij de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn.   
Dit beleid is vastgelegd in de nota ‘risicomanagement en weerstandsvermogen’. Deze nota is in 2015 
geactualiseerd. 
 

Top 10 risico’s 
Elk jaar wordt een geactualiseerd risicoprofiel met de Top 10 van risico’s opgenomen in deze paragraaf.  

 
1. Jeugdzorg   (structureel risico) 

Sinds 1 januari 2015 is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de taken op het gebied van 
jeugdzorg. Dit gaat gepaard met een strikte efficiencykorting voor de gemeente. De kortingen leiden 
ertoe dat de gemeente in 2019 ongeveer € 6 miljoen minder beschikbaar heeft voor de uitvoering van 
de jeugdzorgtaken. Onze gemeente heeft als doelstelling om de taak binnen Rijksbudget uit te voeren. 
De risicofactoren hierbij zijn:  
- de korting die het Rijk toepast leidt tot onvoldoende middelen zijn voor de uit te voeren taken; 
- verwachte autonome groei van gemiddeld 4%; 
- onvoldoende invloed op en onvolledige informatie over de doorverwijzing naar zeer dure 

zorgvormen; 
- de Jeugdwet is een open-eind-regeling.  

 
Maatregelen/ontwikkelingen 
Alleen door meer vergaande hervormingen kunnen we deze korting opvangen zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit van ondersteuning die we Roosendalers die dat nodig hebben kunnen bieden. 
Speerpunten van onze strategie daarbij zijn: 
- De transformatieopgave binnen het jeugdstelsel is volledig gericht op de afname van het gebruik 

van specialistische zorg. We zetten de doorontwikkeling van de wijze van bekostiging 
gespecialiseerde Jeugdzorg in de vorm arrangementsbekostiging voort; 

- Er is een bestemmingsreserve ten behoeve van investeringen in het voorliggend veld gecreëerd; 
- Er bestaat een bestemmingsreserve sociaal domein om financiële tegenvallers op te vangen; 
- Reductie van kosten die niet direct met zorg te maken hebben (zoals administratieve lasten, 

vervoer en huisvesting); 
- Versterken van ‘WegWijs Roosendaal’. 

 
2. Marktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld)   (incidenteel risico) 

Het marktrisico betreft het negatieve effect op het grondexploitatieresultaat als gevolg van de 
volatiliteit van de grondmarkt. Marktrisico’s bij de projecten met betrekking tot ruimtelijke 
ontwikkeling zijn: 
- De concurrentie op de markt van bedrijventerreinen en woningen is groot en een vergelijking op 

prijs is snel gemaakt.  
- De verwachting in de regio West-Brabant is dat de komende jaren naar bedrijventerreinen en 

woningen nog wel vraag bestaat. De regionale planningsopgave op langere termijn is onzeker.  
- Economische ontwikkeling bij grond- weg en waterbouw zou kunnen leiden tot hogere kostprijzen 

en een daarmee oplopend kostenniveau. Inflatiepercentage is thans beduidend lager dan 
voorgaande jaren. De vraag is of deze ontwikkeling zich structureel doorzet. 

 
Maatregelen/ontwikkelingen 

  De getroffen beheersmaatregelen zijn:  
- Scherpe prijsconcurrentie en alert zijn op mogelijkheden welke vanuit de markt worden 

aangeboden (timing). De verkoopprijs is naar beneden bijgesteld. 
- Ruimtelijke mogelijkheden vergroten en flexibiliteit aanbrengen in kavels en plannen (omgevings- 

en bestemmingsplannen). 
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3. Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen   (structureel risico) 
Door het ministerie wordt jaarlijks het budget vastgesteld op landelijk niveau. Vervolgens vindt een 
verdeling naar de gemeenten plaats op een groot aantal kenmerken, die niet beïnvloedbaar zijn door 
de gemeente. Met de invoering van het nieuwe landelijke objectieve verdeelmodel krijgt Roosendaal 
vanaf 2018 jaarlijks ongeveer € 4,2 mln meer. Er is landelijk, op initiatief van de grote steden, discussie 
ontstaan over dit verdeelmodel. Mogelijk wijzigt het verdeelmodel nog. 
 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De discussie landelijk over het verdeelmodel wordt nauwlettend gevolgd. 
 

4. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot   (structureel risico) 
De gemeentebegroting houdt gelijke tred met de gemeentefondsuitkering. De ontwikkeling van de 
om-vang van de Algemene Uitkering is afhankelijk van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. 
Ontwikkelingen van de rijksuitgaven bevatten hierdoor voor ons onzekere factoren. Denk hierbij aan 
veranderende economische omstandigheden, wijziging in herverdelingsmaatstaven en/of 
bezuinigingen van het Rijk (samen trap op, samen trap af) en onvoorziene aanpassing van de 
accresontwikkeling/ uitkeringsfactor. 
 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Circulaires worden op 
gevolgen bezien en we monitoren de ontwikkelingen om snel structureel bij te kunnen sturen. 
Bijsturing vindt met name plaats via onze P&C-cyclus  (in dit geval via de kadernota, 
programmabegroting en/of bestuursrapportage). 
 

5. Invoering nieuwe WMO   (structureel risico) 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de (nieuwe) WMO. Onze gemeente heeft als 
doelstelling om de wet binnen het beschikbare Rijksbudget uit te voeren. 
In 2014 heeft het Kabinet de verantwoordelijkheid voor de taken op het gebied van AWBZ begeleiding 
bij de gemeente neergelegd per 1 januari 2015. Dit ging gepaard met een strikte efficiencykorting voor 
de gemeente. Deze ontwikkeling heeft erin geresulteerd dat de risico inschatting met betrekking tot 
de budgetoverschrijding bij de uitvoering van de WMO is verhoogd. De WMO is een open-einde-
regeling waardoor overschrijding tot de risico’s behoort. Er bestaat het risico dat de korting die het 
Rijk toepast betekent dat er onvoldoende middelen zijn voor het uitvoeren van de taak binnen 
Rijksbudget. 

 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De bestemmingsreserve sociaal domein is gecreëerd om financiële tegenvallers op te vangen. 
Reductie kosten Wmo-zorg op indicatie door versterking van het voorliggend veld (o.a. door inzet 
investeringsfonds sociaal domein);Samen met onze partners werken we gericht aan de gewenste 
cultuuromslag bij professionals en inwoners (‘WegWijs Roosendaal’). 

 
6. Onderwijshuisvesting   (structureel risico) 

Uit landelijke benchmarks blijkt dat de normkosten voor de bouw van nieuwe scholen stijgen. Niet 
precies helder is hoe hoog die normkosten dan zouden moeten zijn. Het risico dat de huidige middelen 
voor onderwijshuisvesting niet voldoende zijn is zeer aannemelijk. Dit geldt met name voor het 
primair Onderwijs, ook omdat nog geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de 
doordecentralisatie. Deze verwachte ophoging van het budget staat los van de keuze om wel of niet te 
doordecentraliseren. 
 
Maatregelen/ontwikkelingen 
Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd. De ontwikkelingen zullen meegenomen worden in de 
discussie over doordecentralisatie. Mogelijk zal er ook op landelijk niveau worden nagedacht over de 
financiering van scholen, waardoor de budgetten mogelijk zullen veranderen. 
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7. Overschrijding budget Beschermd Wonen   (incidenteel risico) 
Eén van de taken in de WMO is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen van 
mensen met psychische of psychosociale problemen, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid 
en participatie. Er is een sterke stijging te zien van het aantal aanvragen, het betreft een open-eind-
regeling. Uitvoering van deze regeling gebeurt regionaal met Bergen op Zoom als centrumgemeente.  
 
Maatregelen/ontwikkelingen 
Met de regio zijn beheermaatregelen afgesproken. Er moet ingezet worden op zwaardere ambulante 
ondersteuning of begeleid wonen. Ook wordt ingezet op een snellere afschaling van zorg en uitstroom 
uit beschermd wonen. 

 
8. Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen   (incidenteel risico) 

De gemeente staat  garant voor lokale verenigingen en instellingen. Bij een eventueel faillissement van 
een van de partijen bestaat het risico dat de instelling het opgenomen geld niet kan terugbetalen of 
dat de gemeente als garantsteller het restantbedrag moet betalen. 

 

Maatregelen/ontwikkelingen 
Organisatorisch is het proces van garantstellingen, inclusief de inschatting van de risico’s, centraal 
verankerd. De gebruikelijke risicobeperkende maatregelen, zoals: het eerste recht van hypotheek, 
borgstellingen ed. worden toegepast.  

 
9. Extra onderhoud van gemeentelijke gebouwen 

In 2014 zijn de kaders vastgoed vastgesteld, in 2015 zijn de kernportefeuille en de 
ontwikkelportefeuille bepaald. Al het overige vastgoed is in een verkoopportefeuille geplaatst. Reden 
hiervoor was dat de jaarlijkse onderhoudslasten van het gemeentelijk vastgoed hoger waren dan de in 
de begroting hiervoor gereserveerde middelen. Met de verkoop van het overige vastgoed komt hier 
weer evenwicht in. Het risico bestaat dat deze verkoop langer duurt dan verwacht. Daarnaast is nog 
onduidelijk wanneer en hoeveel onderwijsgebouwen met de doordecentralisatie bij de gemeente 
blijven/ terugkomen. 
 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De doordecentralisatie heeft vertraging opgelopen ten opzichte van de eerste planning, dit heeft 
invloed op de kernportefeuille. Voor overige ontwikkelingen zie paragraaf 1 Vastgoed. 

 
10. Gemeente wordt aangesproken op garantstellingen corporaties   (incidenteel risico) 

De gemeente staat garant voor ongeveer € 330 miljoen, dit betreft een achtervang voor woning-
corporaties. Voordat de gemeente hierop aangesproken kan worden, treden eerst andere 
mechanismen in werking, namelijk het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de 
volstortverplichting van woningcorporaties bij WSW en gedeelde achtervang van het Rijk en alle 
deelnemende gemeenten. 

 
Maatregelen/ontwikkelingen 
De woningcorporaties worden beoordeeld door toezichthouders (Ministerie Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk relaties, Centraal Fonds Volkshuisvesting en WSW). In de sector woningbouwcorporaties is 
een adequaat stelsel van controle, toezicht en risicobeheersing aanwezig in opzet. De rapportages van 
de toezichthouders worden door de gemeente meegenomen in de bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen met de woningbouwcorporaties. Op die manier houdt de gemeente een vinger aan de 
pols.  
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Toelichting op het weerstandsvermogen 
 
Risicoprofiel  
Het risicoprofiel voor de programmabegroting 2018 is tot stand gekomen door voor alle organisatieonderdelen 
de risico’s in het desbetreffende  werkveld te bepalen. Aan elke risicovolle gebeurtenis is een kans en een 
financiële waarde toegekend. Omdat niet alle risico’s zich (maximaal) of gelijktijdig zullen voordoen, is een 
zogeheten statistische Monte Carlo risico-simulatie uitgevoerd. Daarmee is berekend hoe groot de 
weerstandscapaciteit is die minimaal benodigd is, om met een waarschijnlijkheid van 90%, de gevolgen van zich 
eventueel voordoende risico’s af te kunnen dekken.  
 
In totaal zijn er voor de organisatie 79 risico’s in beeld gebracht, waarvan 69 met een geldgevolg. In 
onderstaande tabel is per vakje het aantal risico’s geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat een risico 
zich zal voordoen. Het risicoprofiel is een momentopname.  
 

geld   Netto 

x > € 1.000.000 5 2 1 2 
 

€ 500.000 < x < € 1.000.000 4 1 
  

2 

€ 200.000 < x < € 500.000 4 7 1 
  

€ 50.000 < x < € 200.000 3 9 
  

2 

x < € 50.000 18 4 2 
 

2 

Geen geldgevolgen 4 3 2 1 
 

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 
 

   

De benodigde weerstandscapaciteit 
Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico’s zich gelijktijdig en in maximale omvang voor doen is een 
bedrag van € 68,0 miljoen benodigd. Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het reserveren van dit 
maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risicosimulatie toont aan dat met een waarschijnlijkheid van 90% een 
bedrag van € 13,8 miljoen voldoende is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin te kunnen afdekken (= 
benodigde weerstandscapaciteit).  
 
De beschikbare  weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote 
kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 
bestaande taken. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: 
 
A. De vrij aanwendbare algemene reserves (incidenteel karakter) 

Deze bestaan uit:      Stand    31-12-2018 
Algemene reserve          €    7.827.317     
Algemene saldireserve      €                 939.741 
Specifieke risico reserve sociaal domein    €    5.071.015 
Totaal        €            13.838.073 

 
B. De vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter) 

Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast met verplichtingen aan 
derden, respectievelijk wanneer zij niet de functie hebben van een egalisatiereserve. Indien een 
risicogebeurtenis zich voordoet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de bestemming van de 
reserve te wijzigen ter dekking van het risico. De volgende (delen van) bestemmingsreserves worden als 
vrij aanwendbaar aangeduid: 
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         Stand   31-12-2018 
Bestemmingsreserve rijks- & gemeente monumenten   €    545.238 
Bestemmingsreserve nieuw- en verbouwing stadskantoor  €          10.357.428 
Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen    €     862.905 
Bestemmingsreserve courage      €       63.653 
Bestemmingsreserve mobiliteit     €     373.310 
Bestemmingsreserve vastgoed     € 3.159.617 
Bestemmingsreserve investeringsimpuls economie,  
meer specifiek de binnenstad      € 1.903.282 
Bestemmingsreserve Groenfonds     €    240.360 
Bestemmingsreserve nog te bestemmen overschot begroting  €    959.319 
Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld   €               0 
Bestemmingsreserve riolering      €    140.000 
Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties  €    500.000 
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg    €    750.000 
Totaal          €          19.855.112 
 

C. De onbenutte belastingcapaciteit (structureel karakter) 
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde en de maximaal te heffen 
Onroerend Zaak Belasting (OZB). De raad heeft de mogelijkheid om in geval van een calamiteit de finan-
ciële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Conform de beleidsnota ‘risicomanagement en 
weerstandsvermogen’ is dit 2% van de in 2018 op te leggen aanslagen = 2% x € 12.953.850 = € 259.077. 

 
D. De post onvoorzien in de programmabegroting (structureel karakter) 

De post onvoorzien van € 150.000 wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een structureel 
opgenomen begrotingspost, waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan en die ingezet wordt 
voor onvoorziene, incidentele tegenvallers.  

 
Kapitalisatiefactor 
Gezien de structurele beschikbaarheid en de mogelijkheid om de onbenutte belastingcapaciteit en de post 
onvoorzien structureel in te zetten ter dekking van risico’s wordt conform de beleidsnota ‘risicomanagement 
en weerstandvermogen’ een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5 . 
In deze begroting wordt, overigens evenals in 2017, géén ‘correctie bespaarde rente’ aangebracht bij de vrij 
aanwendbare reserves. Vanwege een wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mag er 
vanaf 2017 geen bespaarde rente over bestemmingsreserves ten gunste van de exploitatie worden gebracht. 
Dit is een afwijking op de beleidsnota ‘risicomanagement en weerstandsvermogen’. Bij actualisatie van deze 
beleidsnota zal dit worden aangepast. 
De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Roosendaal per 31-12-2018 als volgt uit: 
 

      Begroting 2017   Begroting 2018 
       (per 31-12-2017)   (per 31-12-2018) 
Structureel karakter 
- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 256.000 259.000 
- Post Onvoorzien 134.000 150.000 
 ----------------------- ----------------------- 
 390.000                          409.000 
Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid 2,5 2,5 
 ----------------------- ----------------------- 
subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie 975.000 1.022.500 

Incidenteel karakter 
Vrij aanwendbare algemene reserves:            19.823.000           13.838.000 
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves:            19.949.500           19.855.000 
 
subtotaal weerstandscapaciteit vermogen 39.772.500       33.693.000 
 
Totale weerstandscapaciteit 40.747.500 34.715.500 
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De beoordeling van het weerstandsvermogen  
 
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31 december 2018: 
 
 
 

 
 
In de nota ’beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ is het streefgetal voor het weerstandsvermogen 
vastgesteld op een minimale waarde van 1,0. De ratio van het weerstandsvermogen per 31 december 2018 
voldoet met de waarde 2,5 aan deze norm. Ten opzichte van het vorige meetmoment, in de jaarrekening 2016, 
is de ratio met 0,8 gedaald. Dit komt met name doordat de beschikbare weerstandscapaciteit verlaagd is. Met 
name de Algemene Reserve en de Risicoreserve sociaal domein zijn een aantal miljoenen lager. Daarnaast is de 
benodigde weerstandscapaciteit licht toegenomen. De belangrijkste wijzigingen in de Top 10 zijn: 

- Risico op tekorten vanwege het landelijke verdeelmodel BUIG-budget is toegenomen 
- Risico op onderwijshuisvesting is toegenomen 
- Risico op financiële tekorten WVS-groep is afgenomen doordat bij de Kadernota 2018 hier extra 

middelen voor beschikbaar zijn gesteld, deze staat niet meer in de Top 10. 
- Het risico op Beschermd Wonen is groter geworden en is nieuw in de Top 10.  
- Het risico op projectrisico’s is lager geworden en staat niet meer in de Top 10. Dit komt vooral door de 

positieve uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Bulkstraat. 
- Het risico over het onderhoud gemeentelijke gebouwen is in de Top 10 terechtgekomen na 

bovenstaande wijzigingen. 
 

Vooruitblik:  Voorzichtigheid blijft geboden 
Voor de duidelijkheid: de hoogte van de weerstandsratio zegt niets over eventuele vrije ruimte binnen de 
begroting. Onder elke bestemmingsreserve liggen immers plannen. Voor het uitvoeren van deze plannen 
worden uitnamen gedaan uit die bestemmingsreserves. Inden vooruit wordt gekeken naar de toekomstige 
uitnamen, dan zal de ratio de komende jaren gaan dalen. Aanwending van reserves in de komende jaren zal 
zich namelijk onmiddellijk vertalen in een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit.  
 
Ter illustratie zijn onderstaande reserves (deels) geëlimineerd: 

- Specifieke risico reserve sociaal domein (50% geëlimineerd )  €    2.500.000 
- Bestemmingsreserve nieuw- en verbouwing stadskantoor  €  10.357.428 
- Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen   €       862.905 
- Bestemmingsreserve investeringsimpuls economie,  

meer specifiek de binnenstad     €   1.903.282 
- Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sportaccommodaties €      500.000 
 
Totaal te elimineren beschikbare weerstandscapaciteit  € 16.123.615 

De aanwending van de reserves conform bovenstaande aanname leidt, bij een gelijkblijvend risicoprofiel en de 
daarmee samenhangende benodigde weerstandscapaciteit, tot de onderstaande voorspelling ten aanzien van 
de ratio: 
 

 
 
Kengetallen 
Het besluit tot wijziging van het BBV is in mei 2015 aangepast vastgesteld. Dit in verband met het opnemen van 
kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (Artikel 11 BBV). Het betreft: 

- netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
- solvabiliteitsratio; 
- grondexploitatie; 
- structurele exploitatieruimte; 
- belastingcapaciteit.  

Voorspelling  Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
Voorspelling Benodigde weerstandscapaciteit 
 

  €  13,8 mln 
 

Voorspelling 
Ratio weerstandsvermogen = 
 

= 
 

= 
 

€  18,6 mln 
 1,3 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 
 

€  34,7 mln 
 Benodigde weerstandscapaciteit 

 
  €  13,8 mln 
 

2,5 
 

Ratio weerstandsvermogen = 
 

= 
 

= 
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Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de kengetallen heeft geen functie als 
normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies. De invoering van de set van 
vijf kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. 
De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in de beoordeling van de 
financiële positie kan betrekken. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze 
alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van 
de gemeente. Hoe de kengetallen berekend moeten worden, is vastgelegd in een ministeriële regeling (9 juli 
2015, nr. 2015-0000387198) 
 

Begroting 2017 
  
Verloop van de kengetallen 

Kengetallen: 
  
Jaarverslag 
2016 

Begroting 
2017 

 
Begroting  
2018 

Begroting  
2019 

Begroting  
2020 

Begroting 
2021 

netto schuldquote    47%  64%  68%  57% 55%  46%  

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 

verstrekte 

leningen 

   39%  58%  63%  52% 50%  41%  

solvabiliteitsratio    33%  27%  24%  27% 29%  33%  

structurele exploitatieruimte    2%  0%    2%    1%   1%    1%  

grondexploitatie    19%  11%  15%  12%   9%    6%  

belastingcapaciteit    103%  99%  108%  108% 108%  108%  

 
Beoordeling kengetallen 
 
Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft de hoogte van de schulden aan in relatie tot de jaarlijkse 
inkomsten en geeft hierdoor een indicatie van de flexibiliteit van de begroting. Indien dit kengetal hoger is dan 
130% wordt dit als onvoldoende (cf VNG, Wet HOF) beoordeeld. 
 
Solvabiliteitsratio: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan. Bij een 
solvabiliteitsratio lager dan 20% heeft een gemeente haar bezit zeer zwaar belast met schuld. Bij een 
solvabiliteit van onder de 20% (cf VNG, Wet HOF) staat het licht op rood. Op dit moment geeft het kengetal 
geen directe aanleiding tot actie. 
 
Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal geeft aan in hoeverre structurele lasten ook gedekt worden met 
structurele baten. Een kengetal van 0% of hoger geeft aan dat er sprake is van een structureel sluitende 
begroting. Dit is in Roosendaal het geval. 
 
Grondexploitatie: dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van 
de totale geraamde baten. Het is lastig om een norm te bepalen voor dit kengetal. Wel geeft het aan of een 
gemeente veel geld heeft gestopt in haar grondexploitatie, dit geld dient namelijk nog wel terugverdiend te 
worden. De laatste jaren ligt met name de focus op het ontwikkelen van beschikbare gronden, daarnaast zijn 
de gronden afgewaardeerd naar actuele boekwaarden. Hierdoor is bij dit kengetal een dalende trend zichtbaar. 
 
Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
De woonlasten zijn voor de gemeente de belangrijkste eigen belastinginkomst. De hoogte van deze woonlasten 
geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruik heeft moeten maken van deze optie voor het verkrijgen van 
extra inkomsten.   
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PARAGRAAF 4. Financiering 
 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente Roosendaal haar activiteiten voor het 
komende jaar gaat financieren. 
 
Wij staan voor een transparante en duurzame wijze van financiering van onze activiteiten. 
Als doelen zijn geformuleerd: 

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. 

 Het beschermen van het gemeentelijk vermogen en resultaat tegen financiële risico’s, zoals rente-, 
koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. 

 Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële 
posities. 

 Het optimaliseren van de banksaldi en renteresultaten.  
Deze doelen worden binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), Wet Houdbare 
Overheidsfinanciën (HOF) of Wet verplicht Schatkistbankieren (vSB) respectievelijk de limieten en richtlijnen 
van het Treasury statuut uitgevoerd. 
 
Kasgeldlimiet 
Renterisico vlottende schuld 
Het financieren van de gemeentelijke activa en exploitatie door middel van kortlopende geldleningen heeft 
twee voordelen: er kan snel worden ingespeeld op mutaties in de financieringsbehoefte en bij een normale 
rentestructuur - waarin het aantrekken van lange geldleningen duurder is dan korte geldleningen - is het een 
relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel van de korte 
rentevastheid, waardoor de gemeentelijke huishouding gevoelig wordt voor schommelingen in de rentestand. 
Teneinde deze rentegevoeligheid te beperken heeft de wetgever de kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt 
een maximum aan de omvang van de netto vlottende schuld die de gemeente mag hebben. Er is sprake van 
een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer het kwartaalgemiddelde van de netto vlottende schuld 
gedurende twee opeenvolgende kwartalen hoger is dan de berekende limiet. Het percentage voor de limiet is 
bepaald op 8,5% van de begrotingsomvang met een minimum van € 300.000.  
 
In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet berekend. 

 
Kasgeldlimiet  
(Bedragen x € 1.000 ) 

2017 Primair 2017 Primair  
+ 1e wijziging 

2018 Primair (1) 

Omvang lasten programmabegroting (1) 233.223 233.969 229.049 
Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)  19.824 19.887 19.469 

(1) Stand in de begroting voor het jaar 2018 op 17 augustus 2018 

 
Rente ontwikkeling 
De rente op de geldmarkt is op dit moment extreem laag. Het is echter niet uit te sluiten dat, zodra de 
Europese economie weer aantrekt, de Europese Centrale Bank (ECB) haar tarieven gaat verhogen. Uitgaande 
van een gemiddeld bedrag aan vlottende schuld van € 19,5 miljoen (in 2018) betekent een stijging van de 
geldmarktrente met 1,00% een toename van de rentekosten met € 195.000. Deze mogelijke extra kosten geven 
een goede indruk van welke risico de gemeente Roosendaal komend jaar loopt. Ook nu geldt dat andere 
rentescenario’s mogelijk zijn. Welk scenario het meest waarschijnlijke is, wordt situationeel bepaald. 
 
Renteschema 
Met ingang van 1 januari 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd. Eén van de onderdelen is 
de gewijzigde rentetoerekening en de aanbeveling om onderstaand renteschema op te nemen. 
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Renteschema 2018  (Bedragen x € 1.000) 
   

  
 

    

a. De externe rentelasten over korte en lange financiering    2.503 

  Rentelasten verwacht financieringstekort    250 

b. De externe rentebaten   -/- 110 

  Saldo rentelasten en rentebaten    2.643 

  
 

    

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/- 667   

c2. 
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden 
toegerekend 

 0   

  
 

  -/- 667 

  Aan taakvelden toe te rekenen rente    1.976 

  
 

    

d1. Rente over eigen vermogen    - 

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)    - 

  Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente    1.976 

  
 

    

  
 

    

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)   -/- 2.944 

f.  Renteresultaat op het taakveld treasury (-/- = voordeel)   -/- 968 

 
Financieringstekort 
In de financiering van de gemeentelijke investeringen wordt deels door interne en deels door externe middelen 
voorzien. 

 
Boekwaarde 
(Bedragen x  € 1.000) 

Rekening 
balansstand 

1-1-2016 

Rekening 
balansstand 
31-12-2016 

Begroting 
prognose 

balansstand
31-12-2017 

Begroting 
prognose 

balansstand 
31-12-2018 

Investeringen:     
Grondexploitatie 52.785 47.445 38.229 32.308 
Overige investeringen 164.460 168.091 185.095 198.575 
Totaal investeringen (A) 217.245 215.536 223.324 230.883 

Financiering:     
Interne financieringsmiddelen (reserves en 
voorzieningen) 

105.327 108.214 88.565 87.253 

Externe financieringsmiddelen (langlopende 
geldleningen en waarborgsommen) 111.606 

 
104.465    82.324    75.183 

Totaal financieringsmiddelen (B) 216.933 212.679 170.889 162.436 

Financieringssaldo (B-A) -/-       312 -/-    2.857 -/-   52.435 -/-  68.447 

 
(zie bovenstaande tabel). 
Per 31 december 2017 wordt een financieringstekort van  € 52,4 miljoen verwacht. 
Per 31 december 2018 wordt een financieringstekort van  € 68,4 miljoen verwacht. 
Per saldo is de raming financieringsbehoefte over/in 2018 € 16,0 miljoen. 
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Bovenstaande berekening is een momentopname. De feitelijke omvang van het financieringssaldo is onder 
andere afhankelijk van het daadwerkelijke verloop van de geplande investeringen en de dagelijkse ontvangsten 
en betalingen gedurende het jaar. In de loop van het begrotingsjaar zal blijken wat de werkelijke 
financieringsbehoefte is om eventueel tot het aantrekken van vaste geldleningen over te gaan. In deze 
ramingen is nog geen rekening gehouden met de geldstromen wegens de mogelijke verkoop van de 
onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs. 
 
Vaste schuld 
Mutaties vaste schuld 
Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een rente typische looptijd van één jaar of 
langer. Daartoe wordt overgegaan wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er sprake is van een 
structurele financieringsbehoefte. 
 
Renterisico vaste schuld 
In de Wet Fido is onder andere de renterisico norm met betrekking tot de vaste schuld opgenomen. Deze norm 
dient decentrale overheden aan te zetten tot het spreiden van hun lange termijn renterisico door bij het 
samenstellen van de leningenportefeuille door middel van de verschillende rente typische looptijden rekening 
te houden met deze normstelling. De renterisico norm is bij ministeriële regeling vastgesteld op 20% van het 
begrotingstotaal van het betreffende jaar.  
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het renterisico voor de komende jaren aan. De gevolgen van 
toekomstige geldopnamen zijn daarin nog niet verwerkt. Uit deze tabel blijkt dat we de komende jaren 
ruimschoots onder de renterisico norm blijven. 

 
(Bedragen x € 1.000) Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Berekening renterisiconorm     
Begrotingstotaal lasten  (1) 229.049 217.709 217.029 216.525 
Renterisiconorm (20 %) 45.810 43.542 43.406 43.305 

Berekening renterisico     
Renteherzieningen 0 0 0 0 
Aflossingen 7.141 7.141 6.141 20.050 
Renterisico  7.141 7.141 6.141 20.050 

 Ruimte onder de rente risiconorm  38.669 36.401 37.265 23.255 
(1) Stand in de begroting voor het jaar 2018 op 17 augustus 2017. 

 
Vaste uitzettingen 
Mutaties vaste uitzettingen 
Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rente typische looptijd van één jaar 
of langer. Dergelijke leningen worden enerzijds verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening, 
anderzijds in perioden waarin er sprake is van een liquiditeitenoverschot. Dit laatste komt echter - zeker de 
laatste jaren - niet of nauwelijks voor. In onderstaand overzicht staan de partijen vermeld aan wie door de 
gemeente Roosendaal in het verleden geldleningen zijn verstrekt, alsmede de restantschuld en de 
ontstaansgrond van de leningen. 
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Geldnemer Bedragen x € 1.000 Ontstaansgrond 

Rekening 
31-12-2016 

Begroting 
01-01-2018 

Leningen PW 421 421 Uitvoering Participatie Wet 
Krediethypotheken PW 196 196 Uitvoering Participatie Wet 
Leningen BBZ 644 644 Uitvoering Participatie Wet 
Gemeenteambtenaren 13 3 Arbeidsvoorwaarden 
Startersleningen nieuwbouw dorpen 45 45 Volkshuisvesting 
Startersleningen Roosendaal 6.984 6.984 Volkshuisvesting 
Startersleningen AlleeWonen 209 195 Volkshuisvesting 
Duurzaamheidsleningen Roosendaal 1.191 1.191 Volkshuisvesting (Woningverbetering) 
Monumentenfonds NV 600 600 Deelneming in NV 
Borchwerf II CV 7.000 0 Deelneming in BV / CV 

Totaal 17.303 10.279  

 
Debiteurenrisico op verstrekte leningen  
Aan het voor langere tijd verstrekken van middelen aan derden kleeft het gevaar dat deze derden op een 
onvoorzien moment niet meer aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen. 
Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak speelt het debiteurenrisico 
een ondergeschikte rol. Bij de besluitvorming is aan het maatschappelijk belang van het verstrekken van 
dergelijke leningen een hogere prioriteit toegekend dan aan het daarmee samenhangende financiële risico. Dit 
geldt overigens ook ten aanzien van gegarandeerde geldleningen.  
 
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)  
De in de wet HOF vastgestelde macronorm wordt doorvertaald naar individuele gemeenten in de vorm van een 
individuele referentiewaarde, die een indicatie geeft van het maximale aandeel in het EMU-saldo. 
 
In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de gemeente Roosendaal.  
 

Berekening EMU-saldo (1)  
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting  

2018 2019 2020 2021 

Exploitatiesaldo vóór verrekening met reserves  -1.043 3.572 4.117 6.084 

Bij:     

afschrijvingen ten laste van de exploitatie  10.092 10.125 9.532 9.337 

bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie  3.883 4.187 5.467 5.352 

Af:      

geactiveerde investeringen in (im)materiële activa  23.800 7.184 6.185 4.149 

lasten voorzieningen (transacties met derden)  4.243 4.615 4.690 3.098 

Berekend EMU-saldo -/-  15.111 6.085 8.241 13.526 
(1)  Stand in de begroting voor het jaar 2018 op 17 augustus 2017 

 
Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) 
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte 
gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het 
ministerie van Financiën. Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen. 
Het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaal bedrag van 
de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal, mag dit op de eigen bankrekeningen 
blijven staan.  
De vrijstellingsgrens voor 2018 is, afgerond, € 1,72 miljoen. (0,75% van € 229 miljoen). 
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PARAGRAAF 5. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Inleiding 
Een groot deel van het gemeentelijke vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, openbare 
verlichting, riolering, water, civieltechnische kunstwerken, groen en gebouwen. 
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het functioneren van onze gemeente met 
name op het gebied van verkeer en vervoer, veiligheid, leefbaarheid en recreatie. 
Onderhoud en beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. 
Het totale bestand aan kapitaalgoederen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is duiden we aan met de 
term “areaal”. Wij beheren bijna 1.000 hectaren openbaar gebied en dat areaal is opgebouwd uit 
verhardingen, groen, riolering, speelplekken, verkeersvoorzieningen, straatmeubilair, waterpartijen, 
civieltechnische kunstwerken enzovoorts. Het onderhoud baseren we op de door de raad gemaakte keuzes 
over de onderhouds- en kwaliteitsniveaus. 
Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, kwaliteitsniveaus, ontwikkelingen, onderhoudstoestand 
en kosten van onze kapitaalgoederen. Voor de groep “gebouwen” en “binnen- en buitensportaccommodaties” 
wordt verwezen naar paragraaf 1. Vastgoed. 
 
Beleidskaders en kwaliteitsniveaus 
Op 25 september 2013 is door de gemeenteraad de buitenruimtenota “Verbindend Beheer” vastgesteld. 
Daarin werd voor verhardingen, verkeersvoorzieningen, straatverlichting, groen, straatreiniging, 
speelvoorzieningen, oppervlaktewater en civieltechnische kunstwerken het onderhoudsniveau op CROW 
kwaliteitsniveau C bepaald en voor binnenstad en invalswegen  
niveau B.  
“Verbindend beheer” gaat ook over een nieuwe manier van werken waarbij vraaggericht werken en 
bewonersparticipatie een wezenlijk onderdeel vormen van deze nieuwe manier van werken. De 
uitgangspunten van Verbindend Beheer blijven de basis voor het uitvoeren van het onderhoud aan de 
openbare ruimte, waaraan “Effect Gestuurd Beheren” als burgergerichte dimensie wordt toegevoegd. Daarbij 
gaan we wel uit van het vastgestelde basisniveau met name om de veiligheid van de openbare ruimte te 
waarborgen. In het kader van de burgergerichte dimensie starten we een pilot met de “Burgerschouw-app” 
waarbij de bewoners in het voor- en najaar via hun eigen smartphone of IPad kunnen schouwen. Wijkbewoners 
oordelen zelf met de schouw de openbare ruimte op bijvoorbeeld de aanwezigheid van zwerfvuil en onkruid, 
maar ook de kwaliteit van de beplanting, trottoirs en fietspaden kan worden beoordeeld. Met de resultaten 
van deze digitale burgerschouw gaan we kijken naar de mogelijkheden om accenten in de uitvoering van het 
beheer en onderhoud te verleggen. Zo kunnen we enerzijds het dagelijks beheer beter afstemmen op de 
Beheerkalender en anderzijds terugkerende klachten van bewoners voorkomen. Door bewoners meer te 
betrekken bij het dagelijks onderhoud wordt de bewustwording over het openbaar gebied bij de bewoners en 
gebruikers vergroot. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan een betere communicatie met bewoners, het vergroot 
daarmee de tevredenheid van de burgers en draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente. 
 
Voor onkruidbestrijding op verharding is CROW kwaliteitsniveau B bepaald ( motie “Verhogen kwaliteitsniveau 
groen en grijs” , gemeenteraad 20 april 2017.  
Verder dient het op 18 december 2013 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2019) 
als beleidskader voor de zorgplicht voor het afval-, hemel- en grondwater. 
 
De nota “Verbindend groen” die is vastgesteld in de raad van 14 juli 2016, behelst onder andere het beter op 
orde brengen van het areaal. De wijk- en dorpsonderhoudsplannen krijgen inhoud en we creëren duidelijkheid 
voor het kappen van bomen.  
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Daarnaast is een onderdeel van de notitie ‘Verbindend Groen’ het verlagen van de grondprijs voor 
plantsoengrond. Het aankopen van snippergroen wordt voor onze inwoners nog aantrekkelijker met als 
doelstelling het illegaal gebruik van plantsoengronden terug te dringen en tevens een besparing in het beheer 
en onderhoud van deze gronden te realiseren. 
 
De nota “Aanpak Verbindend blauw” (raadsmededeling van 11 juli 2017) heeft als primaire doel om eerst te 
werken aan het waterbewustzijn. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Daartoe is via de Kadernota 2018 
een budget voor 2018 beschikbaar gesteld ( € 50.000). 
Bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur zorgen wij voor een solide financiële dekking, waarbij de 
beheerskosten worden meegenomen. Jaarlijks wordt bij de Kadernota de areaaluitbreiding meegenomen. 
 
WEGEN  

a. Verhardingen 
Betreft het beheer en onderhoud van de verhardingen bestaan uit elementenverharding, 
asfaltverharding, half-verharding en onverhard. 

 
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen 
In het OOR 2017/2018 en de Beheerkalender 2019-2022 zijn de noodzakelijke projecten opgenomen binnen de 
daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 
De laatst beschikbare Bestuursrapportage Wegbeheer (raadsmededeling 50/2015) constateerde achterstallig 
onderhoud met een omvang van € 5,1 mln. Aangegeven is toen dat de verruiming van het beschikbare budget ( 
Kadernota 2017 incl. groeimodel) een belangrijke impuls gaf voor het wegwerken van die achterstand, maar 
dat dit geleidelijk zou gebeuren in verband met de impact op de bereikbaarheid en afstemming met derden. 
De Bestuursrapportage wegbeheer 2017 ( oktober 2017) zal een actueel beeld geven van de huidige 
achterstand. 

 
b. Openbare verlichting 

De openbare verlichting bestaat uit lichtmasten/armaturen en voorzieningen voor bijvoorbeeld het 
aanlichten van bijzondere gebouwen. 
 

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen 
Alle straatverlichting die vervangen moet worden, wordt vervangen door SMART LED-verlichting. Deze 
oplossing is duurzamer en heeft bovendien als voordeel dat een defecte lantaarnpaal ‘zichzelf meldt’ en snel 
vervangen kan worden. Jaarlijks worden zo'n 1000 objecten aangepast. De totale ombouwtijd bedraagt 15 jaar. 
In het OOR 2017/2018 en de Beheerkalender 2019-2022 zijn de noodzakelijke projecten hiervoor opgenomen. 

De Nieuwe Markt wordt het Living Lab Roosendaal (LLR) voor Internet of Things (IOT). In het LLR 
worden nieuwe ontwikkelingen uitgetest en van daar uit verder uitgerold binnen de gehele gemeente. 

 
c. Verkeersvoorzieningen 

Verkeersvoorzieningen bestaan onder andere uit bebording, bewegwijzering, geleidesystemen en 
verkeersregelinstallaties (VRI’s). 
 

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen 
De te vervangen VRI’s zijn opgenomen in de Beheerkalender 2019-2022. Verder geen bijzonderheden. 

 

d. Straatreiniging. 
Straatreiniging omvat onder andere onkruidbestrijding op verhardingen, verwijderen van zwerfafval, 
vegen van straten, verwijderen van graffiti en plaatsen en ledigen van afvalbakken. 
 

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen. 
Voor onkruidbestrijding zijn bij de Programmabegroting 2017 extra middelen beschikbaar gesteld zodat het 
kwaliteitsniveau B wordt bereikt. Verder kan een oplossing voor onkruidbestrijding op verhardingen zijn om 
verhardingen waar weinig gebruik van gemaakt wordt te vervangen door groen. Hiertoe is al een aanzet 
gedaan; zo wordt door eenmalige investeringen (Bestuursrapportage 2017 en Kadernota 2018) het 
onderhoudsniveau van verkeersdruppels en midden-geleiders verhoogd door deze af te werken met betonprint 
(streetprint) dan wel deze om te vormen van grijs naar groen. In 2018 gaan we hiermee verder. 
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RIOLERING/DRAINAGE 
Hieronder valt het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor het afvalwater, hemelwater en de 
grondwaterstand. 
 
Actuele stand van zaken/ontwikkelingen 
De focus van het rioleringsbeheer is in de planperiode vooral gericht op: 
-het in stand houden van het huidig areaal; 
-het voorkomen van wateroverlast en bevorderen van klimaatadaptatie; 
-het beperken van de stijging van de rioolheffing; 
-de samenwerking in de waterkring West. 
 
Het rioleringsstelsel in Roosendaal is in redelijke tot goede staat. De geplande maatregelen worden genomen 
naar aanleiding van inspecties. Waar nodig wordt de riolering vervangen of gerepareerd. Gelet op de impact 
van deze werkzaamheden op de openbare ruimte is de discipline riolering leidend bij de afstemming met de 
overige beheerdisciplines (met name wegonderhoud/-reconstructies). 
In het OOR 2017/2018 en de Beheerkalender 2019-2022 zijn de noodzakelijke projecten opgenomen. 
Het rioleringssysteem is omvangrijk en wordt daarom in een 10-jarige totaalcyclus geïnspecteerd. Hierdoor kan 
het voorkomen dat er incidenteel sprake is van een versnelde achteruitgang van de kwaliteit. In deze gevallen 
is het van belang dat snel en adequaat wordt ingegrepen. Mede daarom wordt de kostenontwikkeling van het 
vGRP iedere twee jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 
OPPERVLAKTEWATER/HAVENS 
Onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen: 

 de ontvangstplicht voor drijfvuil , baggerspecie en maaisel van de watergangen die in beheer en 
onderhoud zijn bij het Waterschap (categorie A watergangen); 

 het onderhoud van de overige watergangen (categorie B en C- watergangen); 

 Het onderhoud van vijvers en andere waterpartijen (inclusief oeverzones en beschoeiingen en 
retentievoorzieningen); 

 Vaarwegbeheerder voor de haven (vaardiepte op orde); 

 Beheer van (berm-)sloten; 
 
Actuele stand van zaken/ontwikkelingen 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater, zowel de waterkwaliteit als de 
–kwantiteit. Voor het onderhoud is onderscheid gemaakt in afvoerende functie binnen het regionale 
watersysteem. 
 
De watergangen worden jaarlijks gemaaid en periodiek gebaggerd. Voor de ontvangstplicht van baggerspecie 
van het waterschap en stedelijke waterpartijen zijn reeds middelen beschikbaar gesteld en werkzaamheden 
zijn in uitvoering. Toekomstige noodzakelijke middelen voor het baggeren van de overige watergangen en 
haven zullen te zijner tijd worden opgenomen in de Kadernota. Vanuit het vGRP kan een bijdrage worden 
verleend voor de baggerwerkzaamheden als watergangen van belang zijn voor de zorgplichten uit het vGRP 
De baggerwerkzaamheden worden tussen gemeente en waterschap afgestemd. Door het beperkt gebruik van 
de haven is de inzet van personeel en middelen minimaal. 
 
GROEN 
Hieronder valt het beheer en onderhoud van openbaar groen, bossen en natuurterreinen. 
 
Actuele stand van zaken/ontwikkelingen 
Er was een achterstand geconstateerd ten opzichte van het vastgestelde kwaliteitsniveau  van het groen. Op 
basis van het raadsbesluit van 20 april 2017 (afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs) zijn er 
bij de Bestuursrapportage 2017 en Kadernota 2018 incidentele en structurele middelen beschikbaar gesteld 
voor de (periodieke) vervanging van versleten groenvakken en voor intensivering van het dagelijks onderhoud ( 
schoffelen, zwerfafval verwijderen, extra maaien gazons e.d.) Daarbij gaan wij ook inzetten op het effect 
gestuurd beheren. 
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CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN 
Hieronder valt het beheer van bruggen, tunnels, viaducten, keerwanden, damwanden, geluidschermen , 
steigers, vlonders, muurtjes enzovoorts. 
 
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen 
In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het op orde brengen van bruggen en tunnels. Daarbij is door middel 
van de afgesloten contracten de onderhoudssituatie verzekerd; voor de houten bruggen tot 2022 en voor de 
overige bruggen en tunnels tot 2026 met een contractueel vastgelegde verplichting voor een totale periode 
van 20 jaar (tot 2036) waarbinnen de (te) vervangen onderdelen constructief minstens 10 jaar mee moeten 
kunnen gaan. 
Ook is en wordt nog steeds flink geïnvesteerd in de vervanging van damwanden en ook in het Investeringsplan 
2018-2022 zijn daar nog investeringsbedragen voor opgenomen zodat we ook hierbij geen problemen voorzien. 
Verder is op dit moment de aanname dat binnen de t/m 2017 beschikbaar gestelde kredieten voor 
civieltechnische kunstwerken ook de overige kunstwerken (viaducten, keerwanden, keermuren, 
geluidschermen, steigers) op het vastgestelde kwaliteitsniveau kunnen worden gehouden. Dit hangt met name 
af van de resultaten van de inspectie- c.q. aanbestedingsresultaten die de komende twee jaar bekend zullen 
worden. 
 
SPEELVOORZIENINGEN 
Betreft het beheer van uiteenlopende speelvoorzieningen. Dit varieert van afgebakende plekken met 
speeltoestellen tot trapvelden en jongerenontmoetingsplaatsen. 
 
Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen:  
Doelstelling is om alle locaties veilig in stand te houden. De verplichte jaarlijkse veiligheidskeuringen worden 
door een gecontracteerde marktpartij uitgevoerd en de reparaties van de speeltoestellen en het onderhoud 
van de locaties worden door marktpartijen conform een vijfjarig contract uitgevoerd. Waar mogelijk worden in 
overleg en met inzet van bewoners nieuwe speellocaties aangelegd. Het beschikbare budget is toereikend om 
het hierboven geschreven te realiseren.  
Momenteel is er geen, door de raad, vastgestelde visie voor speeltoestellen. In 2018 zal een visie, inclusief 

financiële paragraaf, voor speeltoestellen door de raad moeten worden vastgesteld. 
 
AREAALGEGEVENS (bron: GBI –per juli 2017) 
 

WEGEN eenheid  

wegvakonderdeel m2 4.967.951 

-waarvan: elementen m2 2.778.395 

-waarvan: asfaltverharding m2 2.017.320 

-waarvan: halfverhard/onverhard m2 172.236 

   

OPENBARE VERLICHTING   

Mast/armaturen stuks 16.447 

   

RIOLERING   

-rioolput Stuks 19.053 

-vrijvervalleiding m1 737.407 

-goot m1 3.205 

-mechanische leiding m1 144.055 

-rioolvoorziening stuks 4 

   

WATER   

-waterloop m1 863.139 

-watervlakte m2 910.410 

   

  



 

93 

 

GROEN   

-boom stuks 45.461 

-plantenbak stuks 49 

-haag m2 34.018 

-natuurlijke beplanting m2 1.570.599 

-gras m2 3.937.470 

-cultuurlijke beplanting m2 648.141 

   

CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN stuks 245 

   

SPEELVOORZIENINGEN   

-speeltoestellen stuks 922 

-speellocatie stuks 215 

-speelondergrond m2 28.810 

 
FINANCIËLE GEGEVENS (volgens meerjarenbegroting 2018-2021 en Investeringsplan 2018-2022) 

 
KAPITAALGOED P. 2018 2019 2020 2021 

Exploitatie:         

Wegen 4  8.993.468  8.503.459  8.908.763 8.907.202 

riolering/drainage 4  8.681.828  8.718.012  8.667.489 8.723.663 

oppervlaktewater/ 
havens 

4  857.409  853.781  850.172 846.578 

groen 4  5.225.334  5.348.806  5.358.753 5.362.005 

civieltechnische 
kunstwerken 

4  1.298.021  1.338.109  1.456.414 1.459.344 

speelvoorzieningen 4  428.448  431.747  435.103 438.516 

Div. tractiemiddelen 
 OW (IP 2018-2021) 

IP    113.840  159.000 165.025 

Storting in reserves 
(speelgelegenheden, 
Beheerkalender 
onderhoud en 
Beheerkalender 
kapitaallasten) 

6 6.478.068 6.631.853 6.671.225 6.673.295 

TOTAAL    31.962.576  31.939.607  32.506.919  32.575.628 
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PARAGRAAF 6. Verbonden partijen 

 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van 
de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de gemeente zowel financieel 
deelneemt als zeggenschap heeft. De gemeente Roosendaal neemt zowel deel in rechtspersonen, tot stand 
gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, 
gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.  
 
Visie en doelstellingen 
Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het 
realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij door een 
scheiding van klantrol (vakwethouder) en eigenaarsrol (andere wethouder), en door het opstellen van 
dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.  
 
Nota Verbonden Partijen 
Op 3 december 2015 heeft de Roosendaalse gemeenteraad ingestemd met de nota “Verbonden Partijen; zes 
kaderstellende spelregels”. Deze nota is in regionaal verband opgesteld en is aan de gemeenteraden van de 19 
RWB (Regio West-Brabant)-gemeenten voorgelegd.  
In deze nota worden zes spelregels benoemd voor verbonden partijen:  
1.  Bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de 

informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke evaluatiemomenten er 
zijn.  

2.  Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden gebracht, die het 
mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe 
kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de gemeenteraad zelf dienen hierin hun 
verantwoordelijkheid te nemen.  

3.  Gemeenten bundelen de krachten en dragen samen zorg voor integrale aansturing. Zowel ambtelijke als 
bestuurlijke voorbereiding gebeurt (deels) gezamenlijk met ruimte voor lokale aanvullingen, waarbij één 
bepaalde gemeente per verbonden partij de leiding neemt.  

4. Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij 
waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief geeft de 
gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan.  
Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW).  

5.  De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april door de gemeenschappelijke regeling naar de deelnemers 
gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 juli door de gemeenschappelijke regeling te 
zijn ontvangen.  

6.  Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het 
meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de 
jaarrekening de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen over een periode van vier 
jaar te evalueren.  

 
Richtlijnen begrotingen 2019 gemeenschappelijke regelingen 
Volgens spelregel 4 uit de hierboven genoemde nota geven de deelnemers van een verbonden partij richtlijnen 
mee aan een verbonden partij. Hierdoor kunnen de deelnemers sturen op de beleidsmatige en financiële 
kaders van een verbonden partij. Het opstellen van de richtlijnen gebeurt in overleg met de andere deelnemers 
van een verbonden partij, zodat het draagvlak voor de richtlijnen groot is. Bij voldoende draagvlak moet een 
verbonden partij de richtlijnen verwerken in de Kaderbrief, die als opmaat dient voor de begroting. 
De richtlijnen die wij als gemeente meegeven aan onze verbonden partijen worden door de gemeenteraad 
vastgesteld. Separaat aan onze gemeentebegroting worden deze richtlijnen aan de raad aangeboden, zodat de 
raad deze in november kan behandelen. 

 
Vernieuwing BBV 
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen, 
voor zover zij een eigen begroting en jaarrekening moeten opstellen. Dit betekent dat de gemeenschappelijke 
regelingen vanaf de begroting 2018 in hun begroting en jaarrekening inzicht moeten verschaffen in de kosten 
van overhead.  
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Met de gemeenschappelijke regelingen vinden er in regionaal verband overleggen plaats inzake het opnemen 
van indicatoren in hun begrotingen 2019. 

 
Lijst verbonden partijen van de gemeente Roosendaal 
De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het nieuwe BBV, gesplitst in: 
1. Gemeenschappelijke regelingen; 
2. Vennootschappen en coöperaties; 
3. Stichtingen en verenigingen; 
4. Overige verbonden partijen. 
Op de volgende pagina’s is een uitgebreide lijst opgenomen van alle verbonden partijen die onze gemeente 
heeft. Hieronder zijn de verbonden partijen alvast gegroepeerd volgens bovenstaande indeling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gemeenschappelijke regelingen 
1. Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 
2. Regio West-Brabant 
3. ICT West-Brabant West 
4. Regionaal Bureau Leerplicht 
5. West-Brabants Archief  
6. WVS-Groep 
7. Werkplein Hart van West-Brabant 
8. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
9. Regionale Milieudienst 
10. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant 

(GR OGZ) / GGD West-Brabant  
11. Regionale Ambulancevoorziening Brabant 

Midden-West-Noord 
12. Belastingsamenwerking West-Brabant 
 

Vennootschappen en coöperaties 
1. NV Monumentenfonds Brabant 
2. NV Rewin 
3. Roosendaal Borchwerf II BV 
4. Borchwerf II BV 
5. Borchwerf II CV 
6. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV 
7. Parkeer Beheer Roosendaal BV 
8. NV Saver 
9. NV Brabant Water 
10. NV Bank Nederlandse Gemeenten 
11. Verkoop Vennootschap BV 
12. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 
13. CSV Amsterdam BV 
14. Vordering op Enexis BV 
15. CBL Vennootschap BV 
16. Enexis Holding NV 

Stichtingen en verenigingen 
1. Stichting Beheer Borchwerf II 

Overige verbonden partijen 
N.v.t. 
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Uitgebreide lijst van verbonden partijen van de gemeente Roosendaal 
 

1. Gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Roosendaal 
 

1. Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (Tilburg) 

 Programma:  
1. Besturen & Samenwerken 
 

Portefeuillehouder: 
Burgemeester Niederer  
(AB-lid en DB-lid) 
 

Doelstelling:  
Zorg voor veiligheid: crisisbeheersing,  
rampenbestrijding, brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening bij rampen en 
handhaving van openbare orde en veiligheid. 
 

Deelnemers: 
26 gemeenten 

Aantal fte’s: 
659 
 
Aantal vrijwilligers: 
1.322 

Opgericht per: 

1 januari 2010 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 17.970.642 

 Per 31-12-2018: € 15.818.318 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 33.425.592 

 Per 31-12-2018: € 43.478.628 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 4.591.440 (incl. FLO) 

 Grootste risico’s in 2018: Het belangrijkste risico betreft de mogelijke aansprakelijkheidsstelling door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van de brand op 5 
januari 2011. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente en kosten). De Veiligheidsregio heeft geen algemene 
reserve die kan dienen om de risico’s op te  vangen. 

 
 
 

2. Regio West-Brabant (Etten-Leur) 

 Programma:  
1. Besturen & Samenwerken 
 

Portefeuillehouder: 
Burgemeester Niederer (AB-lid) 
 

Doelstelling:  
Versterking van de regio op de gebieden 
economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, 
duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en 
ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Daarnaast is 
de RWB een strategische gesprekspartner voor 
o.a. de provincie, de nationale overheid en 
Europa. 
 

Deelnemers: 
19 gemeenten 

Aantal fte’s: 
25,7 (RWB) 
9,95 (Mobiliteitscentrum) 
 

Opgericht per: 

1 januari 2011 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 295.000 

 Per 31-12-2018: € 259.000 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 6.425.000 

 Per 31-12-2018: € 6.425.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
Bijdrage in apparaatskosten: € 289.430 
Bijdrage in programmakosten: € 1.077.893 

 Grootste risico’s in 2018: In de begroting 2018 noemt de RWB een aantal risico’s. Het grootste risico is het risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie, waardoor 
een onvoorzien tekort kan ontstaan. De kans dat dit gebeurd wordt ingeschat op minder dan 5%, maar het kan wel om aanzienlijke bedragen gaan. De RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen 
voor het opvangen van risico’s.  
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3. ICT West-Brabant West (Moerdijk) 

 Programma:  
1. Besturen & Samenwerken 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Lok (Lid Bestuur) 
 

Doelstelling:  
Het realiseren van een bedrijfszekere en veilige 
ICT-infrastructuur, zodat gemeenten zich kunnen 
blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en 
digitale overheid.  
 
 

Deelnemers: 
4 gemeenten 
(Roosendaal, 
Bergen op Zoom, 
Etten-Leur, 
Moerdijk) 

Aantal fte’s: 
33,56 
 Opgericht per: 

1 augustus 2015 

 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.288.656 

 Per 31-12-2018: € 1.288.656 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 1.275.685 

 Grootste risico’s in 2018: ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor geen mogelijkheden om zelf eventuele tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten volledig 
garant staan voor de kosten van (financiële) tegenvallers.  
De planning is wel om in de loop van 2017 voor ICT WBW een volledige risico-inventarisatie uit te voeren en een formeel besluit te laten nemen over de noodzaak en hoogte van een weerstandsvermogen.  

 
 

4. Regionaal Bureau Leerplicht (Breda) 

 Programma:  
2. Leren & Ontwikkelen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Verbraak (lid bestuur) 

Doelstelling:  
Een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie 
waardoor schooluitval en verzuim worden 
voorkomen. 
 

Deelnemers: 
18 gemeenten 

Aantal fte’s: 
Geen. De werkzaamheden 
worden verricht door 
medewerkers die vanuit 
diverse gemeenten bij het RBL 
zijn gedetacheerd.  

Opgericht per: 

1 augustus 2012 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.400.000 

 Per 31-12-2018: € 1.400.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 40.809  

 Grootste risico’s in 2018: Er zijn momenteel geen specifieke risico’s in beeld. 
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5. West-Brabants Archief (Bergen op Zoom) 

 Programma:  
2. Leren & Ontwikkelen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Lok 
 

Doelstelling:  
Het WBA draagt bij aan een efficiënte en 
effectieve borging van digitale informatie voor de 
bedrijfsvoering, verantwoording en 
controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de 
toekomst. Het WBA faciliteert de gemeenten in 
het maken van een omslag naar digitale 
archivering en informatievoorziening. 
 

Deelnemers: 
9 gemeenten 

Aantal fte’s: 
18,41 
 Opgericht per: 

1 juli 2016 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.285.777 

 Per 31-12-2018: € 1.199.004 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 587.625 

 Grootste risico’s in 2018: Omdat het WBA een organisatie in oprichting is, heeft nog geen inventarisatie van de belangrijkste risico’s plaatsgevonden. De vorming van een nieuwe organisatie gaat altijd gepaard 
met zaken die niet voorzien zijn of waarvoor een raming is opgenomen op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden. Hiervoor heeft het WBA voor 2018 een post Onvoorzien opgenomen 
van € 20.000.  

 
 

6. WVS-Groep (Roosendaal) 

 Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Verbraak  

Doelstelling:  
Integrale uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW), alsmede activiteiten 
t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan 
personen uit de deelnemende gemeenten, die op 
afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan. 
 

Deelnemers: 
9 gemeenten 

Aantal fte’s: 

73,9 
 Opgericht per: 

1974 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 2.001.000 

 Per 31-12-2018: € 2.001.000 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 21.778.000 

 Per 31-12-2018: € 21.722.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 1.805.311 
 

 Grootste risico’s in 2018: Een belangrijk risico betreft het risico dat de werkelijke uitstroom niet in de pas loopt met fictieve uitstroom (volgens het landelijk rekenmodel. Hierdoor loopt WVS-groep het risico dat 
het landelijk budget onder druk komt te staan door meer vraag. Het kan zo zijn dat de fictieve rijksbijdrage SW, net als reeds in 2016 en de voorlopige toekenning 2017-2021, hierdoor naar beneden wordt 
bijgesteld. 
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7. Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur) 

 Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Verbraak 
 

Doelstelling:  
Zoveel mogelijk inwoners van de deelnemende 
gemeenten naar vermogen te laten participeren 
op de reguliere arbeidsmarkt, of - indien dit niet 
haalbaar is - in de maatschappij. 
 

Deelnemers: 
6 gemeenten 

Aantal fte’s: 
120,2 

Opgericht per: 

1 januari 2015 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 258.250 

 Per 31-12-2018: € 258.250 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 

Bijdrage in de uitvoeringskosten: € 5.074.858 

 Grootste risico’s in 2017: De ontwikkeling van het klantenbestand van het Werkplein wordt als grootste risico beschouwd. Indien het klantenbestand toeneemt, neemt ook de bijdrage aan het Werkplein toe, 
waardoor het overschot op de BUIG-gelden afneemt.  

 

8. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg) 

 Programma:  
4. Wonen & Ruimte 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame 
regio en maakt omgevingsvergunningen voor de 
deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de 
OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 
 

Deelnemers: 
27 gemeenten + 
provincie Noord-
Brabant 

Aantal fte’s: 
281 
 Opgericht per: 

1 januari 2013 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.708.000 

 Per 31-12-2018: € 1.708.000 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.700.000 

 Per 31-12-2018: € 1.700.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 

€ 922.266 

 Grootste risico’s in 2018: In de begroting 2018 heeft de OMWB een risico-analyse opgenomen. Hieruit blijkt dat het gewogen risicobedrag (benodigd weerstandsvermogen) ruim € 2,56 miljoen is. De berekende 
ratio van de weerstandscapaciteit bedraagt 0,42. 

 

9. Regionale Milieudienst (Roosendaal); in liquidatie 

 Programma:  
4. Wonen & Ruimte 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Niet meer relevant; de RMD is in liquidatie. 

Deelnemers: 
8 gemeenten 

Aantal fte’s: 
0 

Opgericht per: 

n.v.t. 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.239.609 

 Per 31-12-2018: € 1.239.609 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 

€ 27.505 

 Grootste risico’s in 2018: De liquidatie van de RMD kan pas plaatsvinden op het moment dat het pand aan de Bovendonk 27 in Roosendaal is verkocht. Risico is dat de verkoopprijs lager ligt dan de vraagprijs. 
Tevens lopen er nog arbitragezaken tegen de OMWB betreffende de SBK en VVGB gelden. 
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10. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant (Breda) 

 Programma:  
5. Zorgen & Stimuleren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder van Poppel (AB-lid) 
 
(Wethouder Theunis: DB-lid) 

Doelstelling:  
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en 
heeft als doel het bewaken, beschermen en 
bevorderen van de gezondheid en veiligheid van 
alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de 
GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in 
onze samenleving. 
 

Deelnemers: 
18 gemeenten 

Aantal fte’s: 
(per 31-12-2016) 
190,15 vast GGD 
46,25 St. Jeugdgezondheidszorg 

Opgericht per: 

1 januari 2000 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 4.675.000 

 Per 31-12-2018: € 4.675.000 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 10.389.000 

 Per 31-12-2018: € 10.389.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 

€ 1.567.399 

 Grootste risico’s in 2018: Volgens de uitgevoerde risicoanalyse door de GGD bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 3,209 miljoen. De weerstandsratio komt uit op 0,5. 

 

11. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

 Programma:  
5. Zorgen & Stimuleren 

Portefeuillehouder: 
Burgemeester Niederer (AB-lid) 
 

Doelstelling:  
De RAV verzorgt zowel acute zorgverlening als 
besteld ambulancevervoer. 
 

Deelnemers: 
46 gemeenten 

Aantal fte’s: 
513 
 Opgericht per: 

1 januari 2005 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 12.480.000 

 Per 31-12-2018: € 12.453.000 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: €   6.194.000 

 Per 31-12-2018: € 14.394.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
Het tekort wordt onttrokken uit de Reserve 
aanvaardbare kosten. Van de deelnemers wordt 
geen bijdrage gevraagd.  
 

 Grootste risico’s in 2018: Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s (geschat op € 4,23 miljoen) op te vangen.  

 

12. Belastingsamenwerking West-Brabant 

 Programma:  
5. Zorgen & Stimuleren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis (AB-lid) 
 

Doelstelling:  
De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en 
invordering van waterschapsbelastingen en 
verschillende gemeentelijke belastingen. 
Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet 
WOZ.  
 

Deelnemers: 
11 gemeenten + 
waterschap 
Brabantse Delta 

Aantal fte’s: 
112 
 Opgericht per: 

1 januari 2012 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.464.000 

 Per 31-12-2018: €     381.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 

€ 1.288.000 

 Grootste risico’s in 2018: Er zijn momenteel geen specifieke risico’s in beeld. 
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2. Vennootschappen en coöperaties 
 

1. NV Monumentenfonds Brabant 

 Programma:  
2. Leren & Ontwikkelen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
(Aandeelhouder) 
 

Doelstelling:  
NV Monumenten Fonds Brabant houdt zich bezig 
met het verwerven, restaureren, herbestemmen 
en beheren van monumenten zodat het cultureel 
erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle 
aangekochte monumenten wordt een rendabele 
herbestemming gezocht die past bij het 
monument en de omgeving en die bijdraagt aan 
het behoud en versterking van de kwaliteit en 
belevingswaarde van het historische stads- of 
dorpsbeeld. De gemeente Roosendaal heeft de 
voormalige kerk St. Jan op de Markt ingebracht bij 
het Monumentenfonds. 

Aandeelhouders: 

 CZ Verzekeringen 

 Gemeente Roosendaal 

 Gemeente Veghel 

 Gemeente Tilburg 

 Stichting Monumenten Fonds Brabant 

 

 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 816.381 

 Per 31-12-2018: € 851.504 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 8.569.606 

 Per 31-12-2018: € 8.500.483 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 35.123 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

 Grootste risico’s in 2018: Exploitatie is afhankelijk van grote huurders. 

 
 

2. NV REWIN 

 Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Verbraak 
 

Doelstelling:  
Het versterken van de regionale economie door 
bedrijven te stimuleren in West-Brabant te 
investeren. 

Aandeelhouders: 
De 19 deelnemende gemeenten aan de GR RWB 
vormen de aandeelhouders van NV Rewin.  
De gemeente Roosendaal heeft een belang van 9% in 
NV Rewin. 
 

 Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.036.099 

 Per 31-12-2018: € 1.039.099 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1.025.106 

 Per 31-12-2018: € 1.025.106 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
€ 0 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 195.315 

 Grootste risico’s in 2018: Voor de grootste projectrisico’s heeft NV Rewin een voorziening opgebouwd. De stand van deze voorziening bedraagt per ultimo 2016 € 25.000. 
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3. Roosendaal Borchwerf II BV 

Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Financiering van Borchwerf II. Deze BV is een stille 
vennoot in Borchwerf II CV. 

Aandeelhouder: 
Gemeente Roosendaal (100% van de aandelen) 

 

Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 2.041.990 

 Per 31-12-2018: € 2.041.990 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2015; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Verwachte omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2017: € 0 

 Per 31-12-2017: € 0 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2015; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Financieel resultaat 2016:  
Nog niet bekend. 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2017: Zie Borchwerf II CV. 

 

4. Borchwerf II BV 

Programma:  

3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Verbraak 
 
 

Doelstelling:  
De exploitatie van Borchwerf II: in deze BV vindt de 
daadwerkelijke realisatie van het bedrijventerrein 
plaats. 
Beherend vennoot van Borchwerf II CV. 

Aandeelhouders: 

 Gemeente Roosendaal (25%) 

 Gemeente Halderberge (25%) 

 Heijmans Infrastructuur Ontwikkeling BV (50%) 
 

Verwachte omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 734.777 

 Per 31-12-2018: € 734.777 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 194.159 

 Per 31-12-2017: € 194.159 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Financieel resultaat 2016: 
€ 63.000 
 
Verwacht resultaat 2018:  
Niet bekend. 
 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2017: Zie Borchwerf II CV. 

 

5. Borchwerf II CV 

Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 
 

Doelstelling:  
Sturend en controlerend orgaan op de 
exploitatiemaatschappij (zijnde Borchwerf II BV). 
Financier van Borchwerf II BV. 

Aandeelhouders: 

 Roosendaal Borchwerf II BV (24%) 

 Halderberge Borchwerf II BV (24%) 

 Heijmans Infrastructuur BV (48%) 

 Borchwerf II BV (4%) 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 5.464.000 

 Per 31-12-2017: € 5.464.000 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016; dit is de meest 
actuele beschikbare informatie. 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 30.841.042 

 Per 31-12-2017: € 30.841.042 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016; dit is de meest actuele 
beschikbare informatie. 

Financieel resultaat 2016: 
€ 1.601.000 
 
Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Lagere grondopbrengsten en latere verkoop van kavels dan opgenomen in de grondexploitatie. Dit kan de liquiditeit van Borchwerf II CV sterk onder druk zetten.  
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6. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV 

Programma:  
4. Wonen & Verblijven 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
De aanleg en exploitatie van het Smart Climate Grid 
in Stadsoevers. 

Aandeelhouders: 
Gemeente Roosendaal (100%) 
 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 1.312.000 

 Per 31-12-2016: € 1.370.000 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de voorlopige  jaarrekening 2016 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: €    441.000 

 Per 31-12-2016: € 1.116.000 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de voorlopige jaarrekening 2016 

Financieel resultaat 2016: 
-/- € 221.300 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet 
DER BV jaarlijks een risicopremie betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk van het bouwtempo in Stadsoevers. 

 

7. Parkeer Beheer Roosendaal BV 

Programma:  
4. Wonen & Verblijven 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Lok 
 

Doelstelling:  
De uitvoering van het parkeerbeleid en de 
exploitatie van parkeergarages en 
vrachtwagenparking. 

Aandeelhouders: 

 Gemeente Roosendaal (95%) 

 BVR (5%) 
 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 867.567 

 Per 31-12-20176: € 587.729 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016. 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 18,3 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 17,7 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016. 

Financieel resultaat 2016: 
-/- € 279.838 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- € 70.000 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 1,6 miljoen 

Grootste risico’s in 2018: De daling van de bezetting en de opbrengsten van de afgelopen jaren is tot stilstand gebracht. Door de verliezen die in de afgelopen jaren zijn geleden is het eigen vermogen aangetast. 
Er zijn geen reserves meer, waardoor de financiële positie kwetsbaar is. Bij gelijkblijvende parkeertarieven wordt ook in 2018 nog rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat. Om het verwachte 
negatieve exploitatieresultaat in 2018 te kunnen ombuigen naar een positief resultaat is een stijging van de opbrengsten met 2 á 3 % noodzakelijk (ca. € 75000 tot € 100.000). Of dat in 2018 gerealiseerd zal 
worden is echter de vraag.  

 

8. NV SAVER  

Programma:  
4. Wonen & Verblijven 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Het inzamelen, bewerken en verwerken van afval 
en het reinigen van de openbare ruimte. 
 

Aandeelhouders: 

 Gemeente Roosendaal (40%) 

 Gemeente Bergen op Zoom (34%) 

 Gemeente Halderberge (15%) 

 Gemeente Woensdrecht (11%) 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 26,4 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 26,6 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 8,6 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 8,2 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016 

Financieel resultaat 2016: 
€ 1.399.541 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 6,3 miljoen 

Grootste risico’s in 2018: De belangrijkste risico’s voor Saver hebben betrekking op technologische ontwikkelingen – in het bijzonder de automatisering van de bedrijfsprocessen – en de mate waarin de 
onderneming in staat is om hier tijdig op in te spelen. 
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9. NV Brabant Water  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Schenk 
 

Doelstelling:  
Drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. 

Aandeelhouders: 

 Provincie Noord-Brabant (31,6%) 

 60 gemeenten (68,4%), waaronder 
Roosendaal (4,06%) 

 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 524 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 560 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016. 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 397 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 400 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016. 

Financieel resultaat 2016: 
€ 35.987.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
n.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Brabant Water heeft een aantal strategische risico’s (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico’s (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële 
verslaggevingsrisico’s  en compliance risico’s benoemd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende. 

 

10. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
BNG Bank is de bank van en voor overheden en 
voor instellingen met een maatschappelijk belang. 
Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan 
het laag houden van de kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

Aandeelhouders: 

 Staat der Nederlanden (50%) 

 Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap 
(50%), waaronder de gemeente Roosendaal (1%) 

 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 4.163 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 4.486miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016. 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 145.348 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 149.514 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016. 

Financieel resultaat 2016: 
€ 369 miljoen 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend. 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
n.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico’s goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.  
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11. Verkoop Vennootschap BV  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
- Het uitoefenen van alle rechten en 

verplichtingen van haar aandeelhouders  t.o.v. 
Essent NV en RWE AG of hun rechtsopvolgers 
onder algemene of bijzondere titel 
voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst 
voor de verkoop van Essent NV welke rechten en 
verplichtingen de vennootschap via 
contractoverneming heeft verkregen van de 
aandeelhouders. 

- Het beheren of doen beheren van fondsen ter 
dekking van eventuele aansprakelijkheid van de 
aandeelhouders n.a.v. de verkoopovereenkomst 
voor de verkoop van Essent NV. 

Aandeelhouders: 
Alle gemeenten en provincies die  hun aandelen in het 
productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben 
verkocht aan energiebedrijf RWE. 

De gemeente Roosendaal heeft een belang van 
0,0157% in Verkoop Vennootschap BV. 

 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 100.000 

 Per 31-12-2018: € 60.000 
 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 
 

Financieel resultaat 2016: 
-/- € 524.898 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- € 40.000 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000). 

 

12. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan 
RWE, was het 50% aandeel in NV Elektriciteits 
Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. 
eigenaar van de kerncentrale in Borssele. 
Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar 
van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel 
van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter 
aangevochten. Als consequentie op deze 
gerechtelijke procedure is in 2009 het 50%-belang 
van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek 
Belang Elektriciteitsproductie BV. In 2011 is, na een 
bemiddelingstraject, het 50% belang in EPZ alsnog 
geleverd aan RWE. Deze vennootschap zal daarom 
in 2019 geliquideerd kunnen worden.  

Aandeelhouders: 
Alle gemeenten en provincies die  hun aandelen in het 
productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben 
verkocht aan energiebedrijf RWE. 

De gemeente Roosendaal heeft een belang van 
0,0157% in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. 
 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 1,6 miljoen 

 Per 31-12-2018: € 1,6 miljoen 
 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 
 

Verwachte financieel resultaat 2016: 
€ 58.949 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- € 20.000 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 1.496.822). 
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13. CSV Amsterdam BV  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Namens de verkopende aandeelhouders van Essent 
een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen 
de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk 
Netbeheer. 

 

Aandeelhouders: 
Alle gemeenten en provincies die  hun aandelen in het 
productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben 
verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente 
Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in CSV 
Amsterdam BV. 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 800.000 

 Per 31-12-2018: € 600.000 
 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 0 

 Per 31-12-2018: € 0 
 

Financieel resultaat 2016: 
€ 3,3 miljoen 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- € 200.000 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000). 

 

14. Vordering op Enexis BV  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
In deze BV zit een lening van de verkopende 
aandeelhouders van Essent aan Enexis Holding NV. 
De lening bestond uit vier tranches. Op dit moment 
resteert alleen nog de lening van de vierde tranche. 
Deze lening loopt nog tot 30 september 2019.  

Aandeelhouders: 
Alle gemeenten en provincies die  hun aandelen in het 
productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben 
verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente 
Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in 
Vordering op Enexis BV. 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 35.000 

 Per 31-12-2018: € 27.500 
 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: € 356,3 miljoen 

 Per 31-12-2018: € 356,3 miljoen 
 

Financieel resultaat 2016: 
-/- € 525.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- € 7.500 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000). 

 

15. CBL Vennootschap BV  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Deze vennootschap vertegenwoordigt de 
verkopende aandeelhouders van Essent als 
medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van 
het CBL Escrow Fonds en fungeert als ‘doorgeefluik’ 
voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds. 

Aandeelhouders: 
Alle gemeenten en provincies die  hun aandelen in het 
productie- en leveringsbedrijf van Essent hebben 
verkocht aan energiebedrijf RWE. De gemeente 
Roosendaal heeft een belang van 0,0157% in CBL 
Vennootschap BV. 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2018: $ 120.000 

 Per 31-12-2018: $ 70.000 
 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2018: $ 0 

 Per 31-12-2018: $ 0 
 

Financieel resultaat 2016: 
-/- $ 156.000 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
-/- $ 50.000 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal $ 21.000). 
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16. Enexis Holding NV (vh Essent NV)  

Programma:  
6. Betalen & Financieren 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Theunis 
 

Doelstelling:  
Enexis is verantwoordelijk voor het transport en de 
distributie van energie en het in stand houden van 
de netwerken daarvoor. 

Aandeelhouders: 

De gemeente Roosendaal heeft een belang van 
0,0157% in Enexis Holding NV. 
 

Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 3.607 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 3.704 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de jaarrekening 2016 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 3.472 miljoen 

 Per 31-12-2016: € 3.580 miljoen 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de jaarrekening 2016 

Financieel resultaat 2016: 
€ 207 miljoen 
 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
N.v.t. 

Grootste risico’s in 2018: Omdat de gemeente Roosendaal maar een klein belang heeft in Enexis, zijn de financiële risico’s zeer gering. 

 

3.  Stichtingen en verenigingen 
 

1. Stichting Beheer Borchwerf II  

 Programma:  
3. Werken & Ondernemen 

Portefeuillehouder: 
Wethouder Schenk 
 

Doelstelling:  
Beheer Borchwerf II. 

Deelnemers: 

 Gemeente Roosendaal (25%) 

 Gemeente Halderberge (25%) 

 Ondernemers Borchwerf II (50%) 
 

 Omvang Eigen Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 319.506 

 Per 31-12-2016: € 381.909 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van 
de voorlopige jaarrekening 2016 

Omvang Vreemd Vermogen: 

 Per 01-01-2016: € 407.262 

 Per 31-12-2016: € 224.127 
Bovenstaande bedragen betreffen de stand 
van de voorlopige  jaarrekening 2016 

Financieel resultaat 2016: 
€ 65.867  
 

Verwachte financieel resultaat 2018: 
Niet bekend 

Bijdrage gemeente Roosendaal 2018: 
€ 100.000 

 Grootste risico’s in 2018: N.v.t. 
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PARAGRAAF 7. Grondbeleid 

 
Visie en beleid 
Grondbeleid is gericht op het reguleren van de grondmarkt, op de handel, exploitatie en ontwikkeling van percelen of 
kavels grond, door gemeenten, projectontwikkelaars, en andere instellingen, bedrijven en particulieren. De vorm van 
grondbeleid is in de tijd aan verandering onderhevig. De nota grondbeleid ‘investeren in ruimte’ van de gemeente 
Roosendaal dateert uit 2012. Deze zal in 2018 worden herzien. Gekozen is voor situationeel grondbeleid, hetgeen nu 
nog steeds opgaat. 
 
Actief grondbeleid 
De grootste ontwikkellocatie in de gemeente Roosendaal is het bedrijventerrein Majoppeveld. De gemeente heeft 
ongeveer 30 hectare verworven die nog moet worden afgezet. Hier is ingezet op een actieve aanpak; de 
grondportefeuille van de gemeente Roosendaal is daardoor groot en maakt met een omvang van circa € 20 miljoen een 
substantieel deel uit van het vermogen van de gemeente Roosendaal. Logistieke functies zijn momenteel erg in trek. 
Gemeenten mogen maximaal 5 hectare per kavel invullen. Dit betekent dat uitgifte in één keer van de Meeten II zoals 
eerder aangegeven niet meer gewenst is.  
 
Een ander voorbeeld van een actieve aanpak is de uitbreidingslocatie ‘t Zand. Hiervoor is inmiddels het 
bestemmingsplan vastgesteld. Vooralsnog zijn er maximaal 50 kavels die in het 2e halfjaar van 2017 op de markt zullen 
worden gezet.  
Ook is het bestemmingsplan Bulkstraat Wouw nagenoeg ongewijzigd definitief geworden. In Wouw zullen 40 woningen 
gebouwd mogen worden. Ook hier is de verkoop in het 2e half jaar 2017 ter hand genomen. 
De locaties Gebrande Hoef in Moerstraten en De Bamere in Heerle laten gelukkig een grotere belangstelling zien dan in 
de voorbije jaren. In beide plannen is een plaatselijk ondernemer actief bezig woningen te ontwikkelen. 

 
In de gemeentelijke woningbouwprogrammering hanteert de gemeente een vijftal principes die in regionaal verband 
zijn afgesproken. 

• Denken en handelen als belegger 
• Marktspanning is nodig 
• Maak kwalitatief goede plannen 
• Koppel woonbeleid aan programmering en geld 
• Denk groot, doe klein 

 
De gedachte achter deze principes is dat de gemeente het aanbod van woningen binnen onze woningmarktregio goed 
afstemt en dat overprogrammering wordt voorkomen. Roosendaal houdt voldoende rekening met restcapaciteit in de 
bestaande bestemmingsplannen en reserveert veel woningen voor transformatie van ander vastgoed. Er is meer dan 
voldoende flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen in de woningmarkt op te vangen.  
 
Faciliterend grondbeleid 
Een voorbeeld van “faciliterend grondbeleid, tenzij publieke doelen een actieve rol rechtvaardigen” is de 
herontwikkelingslocatie Stadsoevers. Ook hier heeft de gemeente de ontwikkeling overgenomen van 
projectontwikkelaars. De locatie kent nog wel verschillende eigenaren. De ontwikkeling van Stadsoevers kwam in 2017 
succesvol op gang met de ontwikkeling van de Wipwei. Met name de kredietvotering van de investering in de fysieke 
omgeving van circa € 10 miljoen, waarbij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt verbeterd, draagt hiertoe bij. 
De verbinding tussen Kadeplein en ‘de schuiven’ is hiervan het eerste onderdeel dat tot stand is gekomen. De planning 
tussen infrastructurele werkzaamheden en uitgifte van de volgende blokken zal in 2018 verder gestalte krijgen. Hierbij 
zal de sanering van de gronden een grote rol spelen. 
 
Een voorbeeld van de exploitatie van gronden in samenwerking met private partijen is de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Borchwerf. De samenwerkende gemeenten Halderberge en Roosendaal en bouwbedrijf Heijmans 
hebben uiteindelijk al het grondgebied kunnen kopen waardoor onder andere de Primark zich heeft kunnen vestigen in 
de gemeente. Hierbij heeft zich in 2016 nog de Lidl gevoegd. Nog 5 hectare is aangewezen voor zeer grote logistieke 
bedrijven. Dit past binnen het strategisch voorraadbeheer van de gemeente: eerst bestaande voorraad uitgeven, dan 
beter gebruik maken van bestaand bedrijventerrein en daarna pas uitbreiding. 
 
Een laatste voorbeeld van een faciliterende gemeente is de herontwikkeling van het Philips terrein van circa 21 hectare 
op Majoppeveld Noord. Belegger Logistics Capital Partners (LCP) gaat hier een distributiecentrum ontwikkelen. De 
gemeente Roosendaal heeft geen nieuwe uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen. 
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De voorbeelden illustreren dat in de keuze voor een strategie in grondbeleid de vorm niet bepalend is, maar het 
maatschappelijk doel voorop staat. 

 
Begroting 2018 
De cijfers voor deze begroting zijn gebaseerd op de herijking van de grondexploitaties ten behoeve van de jaarstukken 
van 2016, de aangepaste renteberekening o.b.v. uitgangspunten voor de begroting 2017, conform eerdere 
besluitvorming van het college. De financiële gevolgen van de nu aangeboden grondexploitaties voor 2018 worden met 
een begrotingswijziging voorgelegd ter besluitvorming aan de raad. 
 
Actuele prognose van de verwachte resultaten en winstneming 
Op basis van jaarlijks geactualiseerde begrotingscijfers wordt berekend welk toekomstig resultaat nog gerealiseerd zal 
worden. Voor de actualisatie wordt gebruik gemaakt van het meest realistische scenario. In de begroting 2018 en 
verder zijn de cijfers en resultaten verwerkt van de grondexploitaties die voor de jaarrekeng 2016 zijn geactualiseerd. In 
aansluiting hierop zijn de grondexploitaties verder geactualiseerd zoals weergegeven in de kolom 2018. In de volgende 
tabel is verder het verwacht toekomstig resultaat gepresenteerd van alle lopende grondexploitaties, zijnde een totaal 
verwachte Netto Contante Waarde van € 50.000. Deze cijfers voor 2017 en verder worden middels de separaat 
aangeboden begrotingswijziging aangepast. 

 

 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn ontstaan door: 

 Lagere grondprijzen en lagere rentekosten in alle plannen;  

 Het verschil in netto contante waarde tussen begroting 2017 en 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door het 
vormen van een verliesvoorziening voor Stadsoevers bij de jaarrekening 2016. Dit is het gevolg van de gewijzigde 
BBV voorschriften die bijdragen van de algemene dienst aan grondexploitaties hebben beperkt. De bijdragen aan 
deze grondexploitatie Stadsoevers kwamen te vervallen en is eenmalig in 2016 de verliesvoorziening gevormd.  
 

Van (tussentijdse) winstneming is in 2018 geen sprake. Het laten vrijvallen en vormen van verliesvoorzieningen vindt 
plaats bij de waardering van het onderhanden werk in de jaarrekening 2017. Mutaties in de verliesvoorzieningen komen 
ten gunste of ten laste van het resultaat. 
 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten VPB-plichtig voor ondernemersactiviteiten. Daarvoor is de “Wet 
modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen” in werking getreden. De focus ligt op de 
grondexploitaties. Rekening houdende met de grote investeringen ter verwezenlijking van het plan Stadsoevers is er 
voor het geheel geen sprake van een onderneming voor de vennootschapsbelasting.  Er is dan ook geen rekening 
gehouden met vennootschapsbelasting in de grondexploitaties. Dit is ook bevestigd door nader onderzoek voor het 
jaarverslag 2016. Ieder jaar zal worden getoetst of er wel of geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. 

 
.   

Eindwaarde Eindwaarde Eindwaarde
Netto contante 

waarde 

Netto 

contante 

waarde 

Netto 

contante 

waarde 

verlies 

voorziening

verlies 

voorziening

voorziene 

vrijval

Begroting 

2018

Jaarrekening 

2016

Begroting 

2017
Begroting 2018

Jaarrekening 

2016

Begroting 

2017

jaarrekening 

2016

jaarrekening 

2017

jaarrekening 

2017

Majoppeveld 1.826 498 1.463 1.597 417 1.114

Bedrijventerreinen 1.826 498 1.463 1.597 417 1.114 0 0 0

Van Dregtplein -423 -627 -462 -411 -603 -444 603 423 180

Stadsoevers -2.821 -2.433 1.130 -2.467 -2.076 945 2.881 2.881

‘t Zand 1.687 174 188 1.589 189 171

Gebrande Hoef -439 -447 -391 -419 -421 -361 422 439 -17

De Bamere, Heerle 65 41 35 61 38 32

Wonen -1.931 -3.292 500 -1.647 -2.873 343 3.906 3.743 163

Bulkstraat 108 -163 -568 100 -148 -504 150 0 150

Diverse 108 -163 -568 100 -148 -504 150 0 150

Totaal 3 -2.957 1.395 50 -2.604 953 4.056 3.743 313

Project
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PARAGRAAF 8. Bedrijfsvoering 
 
We hebben in 2017 geïnvesteerd in onze drie kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal. Zo zetten we 
een volgende stap in Roosendaal in Ontwikkeling (RIO) en faciliteren wij het bestuur optimaal om aan te sluiten bij de 
behoefte van onze inwoners. Hiermee blijft de uitwerking van de eerder benoemde veranderopgaven deels staan en 
hebben we deze aangevuld met nieuwe inzichten en vragen van onze omgeving. De drie principes die hieronder worden 
uitgelegd zijn met input vanuit de gehele organisatie geformuleerd. 

 
1. Resultaatgericht 

We maken duidelijke afspraken over resultaten die we willen behalen en stellen daarbij prioriteiten, zowel intern als 
extern. We komen onze afspraken na. We evalueren onze resultaten om er van te leren en kwaliteit te meten. We 
spreken elkaar aan op gemaakte afspraken, houding en gedrag en gaan uit van eigen verantwoordelijkheid. 
 
In 2017 hebben we de basis gelegd voor de verbetering van resultaatgericht werken, onder andere door middel van 
trainingen. In 2018 bouwen we hierop voort. Bestuurlijke prioriteiten zijn hierbij vanzelfsprekend het uitgangspunt.  
 

2. De ander centraal 

We stellen de ander centraal bij alles wat we doen. We luisteren goed en achterhalen de behoefte achter de vraag. We 
organiseren onze digitale en persoonlijke dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk. We communiceren 
tijdig en in begrijpelijke taal. We geven ruimte voor initiatief en durven los te laten. We gaan er van uit dat mensen zelf 
het meeste weten over hun eigen omgeving.  
 
In 2018 continueren we de digitalisering van processen, waarmee we aansluiten op de vraag van onze inwoners. 
Daarnaast investeren we in een verbeterslag in tijdige en begrijpelijke communicatie. Dit doen we om onze 
dienstverlening te verbeteren. 
 

3. Samen 

We komen samen met anderen tot resultaten, binnen en buiten onze organisatie. We gaan de dialoog aan om het 
gemeenschappelijke belang te dienen. Soms nemen we initiatief, soms laten we het initiatief bij anderen. We zorgen 
voor samenhang tussen initiatieven van ons en onze partners. 
 
Regionale samenwerking wordt gezocht waar dat meerwaarde op kan leveren voor de organisatie en daarmee voor de 
inwoner. De samenwerking met de D6 is hierbij op verschillende bedrijfsvoering onderwerpen een belangrijk onderdeel. 
Tot slot zetten we ook in 2018 in op samenwerking met inwoners, bedrijven en partners. 
 
Ten slotte hebben we in 2017 geëxperimenteerd met autonomer werken. Medewerkers hebben meer 
verantwoordelijkheid gekregen voor hun eigen werk. In 2018 zetten we deze manier van werken voort. Zo verbeteren 
we onze resultaatgerichtheid, werken we beter samen en verbeteren we onze dienstverlening. 
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PARAGRAAF 9. Subsidieverstrekkingen 
 
Subsidies worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening Roosendaal die de gemeenteraad op 17 april 
2013 heeft vastgesteld. In 2018 gaan we, gelijk aan de voorgaande jaren, door met subsidiëring van activiteiten die een 
aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen en maatschappelijke 
effecten.  
 
Door het verstrekken van subsidies laat de gemeente haar beleid uitvoeren. Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen 
het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in de regio of de uitvoering in te kopen. Onder andere door de 
ontwikkelingen in het sociaal domein is het belangrijk een bewuste afweging te maken tussen de verschillende 
mogelijkheden. 
 

De subsidieverordening biedt de mogelijkheid om nadere regels op te stellen voor de uitvoering van het subsidiebeleid. 

Deze regels zijn gericht op activiteiten die bijdragen aan door de gemeenteraad vooraf gestelde, beleidsdoelen - en 

effecten. Op basis van deze regels kunnen per beleidsterrein subsidies worden aangevraagd.  
 
Het subsidietraject voor 2018 zal digitaal verlopen waardoor de gemeente makkelijker en sneller met organisaties kan 
communiceren. Sommige subsidies voor 2018 worden voor 4 jaar verleend. Dit betekent een vermindering van de 
administratieve lasten voor de subsidieaanvragers en de gemeente. Om rechtmatig te handelen wordt het 
subsidieproces 2018 en de daarbij behorende termijnen strikter gevolgd. 
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BIJLAGE 7: Totaaloverzicht beleidskaders  
 

Beleidskader Omschrijving Jaar  
actualisatie 

Bestuursovereenkomst 
2014-2018 

Werken aan een evenwichtig Roosendaal 2014 

Kadernota Inhoudelijk en financieel beleidskader. 2018 

Programmabegroting Begroting waarin doelstellingen, activiteiten en budgetten in onderlinge 
samenhang worden opgenomen. 

2017 

Marketingplan Binnenstad Het marketingplan binnenstad is een dynamisch raamplan voor de marketing en 
promotie van de Roosendaalse binnenstad. 

2016 

Detailhandelsnota De nota dient als basis om de gewenste detailhandelsstructuur richting te geven 
en plannen te stimuleren en faciliteren. 

2015 

Strategisch 
Huisvestingsplan Primair en 
Speciaal onderwijs 2014-
2020 

In dit plan zijn de prioriteiten verwoord op het gebied van huisvesting van het 
basis, speciaal basis- en speciaal onderwijs voor de periode tot aan 2020. 

2014 

Verordening 
leerlingenvervoer 

Regels voor het vervoer van leerlingen van huis naar school en vice versa. 2012 

Lokale Educatieve Agenda Afspraken over afstemming van gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs 
en die van scholen en andere betrokken partijen. 

2011  

Samen aan de Start Beleidslijn Voorschoolse Voorzieningen. 2012 

Uitvoeringsprogramma 
lokaal gezondheidsbeleid  

Beschrijving van de speerpunten lokaal gezondheidsbeleid. 2013 
 

Kermisbeleid Organiseren van aantrekkelijke, betaalbare en veilige kermissen zowel in 
Roosendaal als de dorpskernen. 

2013 

Integraal 
evenementenbeleid 

Uitgangspunten en doelstellingen betreffende evenementen. 2006 

Werkplan integraal 
horecabeleid 

Wat wordt er de komende jaren gedaan op het gebied van openbare orde en 
veiligheid, ruimtelijk beleid, milieubeleid, handhaving en citymarketing in relatie 
tot horeca. 

2012 

Toeristisch-recreatief 
profiel  

Ontwikkelings- en beheerskader waarbinnen het toeristisch-recreatieve product 
verder wordt afgestemd op maatschappelijke behoeften en economische kansen. 

1998 

Visie Visdonk Ontwikkelingskader voor recreatie en natuurontwikkeling op landgoed Visdonk. 2007 

Ontwikkelingsperspectief 
Wouwse Plantage 

Ontwikkelingskader voor doorontwikkeling toerisme en recreatie op landgoed 
Wouwse Plantage. 

2004 

Toekomstschets en 
Meerjarenprogramma 
Brabantse Wal 

Ontwikkelingskader voor het Provinciaal Landschap Brabantse Wal. 2010 

Buurthuizen bezien 
 

Ontmoetingsfunctie van wijk- en buurthuizen; beleidskader voor het sociaal-
cultureel en opbouwwerk 

2010 
 
 

Transitie buurthuizen Faciliteren en ondersteunen buurthuizen om zelfredzaam te worden bij 
ontmoetingsfunctie 

2012 

Cultuurnota Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 2017 
Monumentennota Beleidskader voor gemeentelijke monumenten, archeologie en historisch groen 2007 

Bestuursopdracht 
Herstructurering  
WVS-groep 

De bestuursopdracht heeft als doelstelling te komen tot een integrale benadering 
van arbeidsontwikkeling in de totale keten, een versterking van de regiefunctie 
van de gemeenten op de uitvoering waardoor de toekomstige financiële tekorten 
zoveel mogelijk worden beperkt. 

2015 

WWB, Bbz, loaw en loaz / 
Participatiewet 

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 

 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 

gemeente Roosendaal 

2015 

 Verordening cliëntenparticipatie WWB, IOAW en IOAZ 2015 

 Nadere regel re-integratie Participatiewet gemeente Roosendaal 2015 

 Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Roosendaal 2015 

 Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Roosendaal 2015 

 Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Beleidsregels terugvordering PW, Ioaw en Iaz 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Beleidsregel bijzondere bijstand. 2016 
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 Beleidsregel verhaal PW 2015 gemeente Roosendaal 2015 

 Collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Roosendaal 2016 

Jeugdwet, Wet Inburgering, 
Wet op de lijkbezorging, 
Leerlingenvervoer 

Beleidsregels bestuurlijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal 2015 

Verordening Wmo Lokale regelgeving op basis van de wet. 2014 

 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 
Overeenkomst Oost West, 
Thuis Best  2010 – 2012! 

Gezamenlijke verbeteragenda van provincie en West-Brabantse gemeenten 
betreffende de aansluiting tussen preventief jeugdbeleid en jeugdzorg. Dit was 
een eenmalig stimuleringsprogramma van de provincie.  

2012 

Regionale visie op de 
transformatie op de zorg 
voor jeugd 

Visie op de jeugdzorg vastgesteld door de 18 West-Brabantse gemeenten. 
Omarmd als Roosendaalse visie Transformatie Jeugd en Onderwijs. 

2011 

Visie schets van de zorg 
voor jeugd West Brabant 
West 

Uitgangspunten voor de invoering van nieuwe taken met betrekking tot 
jeugdzorg. 

2013 

 Goed voor Elkaar, regionale visie decentralisatie ABWZ 2013 

 Roosendaal stad van de menselijke maat 2014 

 Decentralisaties in lokale samenhang 2014 
 Goed voor Elkaar, lokaal beleidsplan Wmo 2015 – 2016 2014 

 Beleidsplan Zorg voor Jeugd West-Brabant 2015 – 2017 2014 

 Verordening Jeugdhulp 2014 
 Gebundelde Kracht, VeranderAgenda Sociaal Domein 2015 

Structuur Visie De Structuur Visie is de kadernota op het ruimtelijke domein voor de ontwikkeling 
van Roosendaal tot 2025.  

2013 

Nota Grondbeleid Beleid met betrekking tot het aan- en verkopen van gronden. 2012 

Nota grondprijsbeleid Beleid met betrekking tot grondprijzen. 2015 
De Zoom van  
West-Brabant 

In het Groen- en Landschapsbeleidsplan ‘De Zoom van West-Brabant’ wordt een 
visie gegeven op de gewenste ruimtelijke, ecologische en recreatieve 
ontwikkelingen. 

2004 

Faunabeheerbeleid Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal handelt ten aanzien van fauna. 2004  

Parkeeruitvoeringsplan Geeft kaders voor de regulering van het parkeren middels betaald parkeren.  2011 
Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan 

Biedt kaders voor de invulling en prioritering van verkeersprojecten 2015 

Mobiliteitsagenda  Uitvoeringsagenda voortvloeiend uit het GVVP voor de aanpak van een aantal 
belangrijke mobiliteitsvraagstukken. 

2015 
 

Milieubeleidsplan  Beleidskader lokaal milieubeleid. 2004 
Gladheids-bestrijdingsplan Plan voor preventie en bestrijding gladheid. 2015 

Woonagenda  2015 

Welstandsnota Toetsingskader.  2013 
Beoordelingskader 
Initiatieven Buitengebied 

Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal invulling geeft aan RO instrumentarium 
van de provincie Noord-Brabant gericht op het buitengebied. 

2010 

Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan  

Onderhoudsplan Openbare Ruimte (OOR) 2014 -2017   

Verbindend Groen Biedt maatwerk voor inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 2016 
Buitenruimtenota 
verbindend beheren 

Onderhoudsplan Openbare Ruimte (OOR) 2014 -2017  

Baggerplan Waterplan VGRP / GWEL  

Nota Arbeidsmigranten Integrale aanpak om arbeidsmigratie in goede banen te leiden 2013 

Veiligheid, uw en onze 
zorg!  
Integraal Veiligheidsplan  
2015-2018 

Bevat de visie, doelstellingen,  prioriteiten en ambities op het gebied van integrale 
veiligheid. 

2014 

Legesverordening Verordening tot oplegging en inning van leges. 2017 

Bedrijfsplan 
gebouwenbeheer 

Onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen 2013  

Beleidskader buitensport-
accommodaties. 

Beheerplan buitensportaccommodaties 2008-2012  

Kadernota  
Verbonden Partijen 

Regionaal model met afspraken op hoofdlijnen inzake de aansturing van 
verbonden partijen: zes kaderstellende spelregels.  

2015 

Organisatie verordening  2012 

Missie en Visie en 
kernwaarden gemeente 
Roosendaal 

Het kompas: Resultaatgericht, Samen, De ander centraal 2016 
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Verzuimbeleid  Beleid inzake verzuimmanagement. 2015 

Arbeidsvoorwaarden-
beleid 

Beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 2017 

Meerjaren 
arbobeleidsplan 

Arbobeleid als regulier onderdeel van het Bedrijfsvoeringsbeleid. 2015 

Integriteitsbeleid Beleid gericht op integriteit.  2013 

Agressiebeleid Beleid gericht op het voorkomen van agressie-incidenten. 2010 
ICT visie en beleid Visie op de ontwikkeling op het terrein van ICT voor de komende jaren (gekoppeld 

aan ambities op dienstverleningsniveau). 
2012 

Informatie- 
beveiligingsbeleid 

Kaders voor de bereikbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. 2013 

Communicatievisie Visie op de ontwikkeling van communicatiebeleid voor de komende jaren. 2015 

Treasurystatuut Verplicht op te stellen interne beleidsregels hoe om te gaan met de treasuryfunctie 
binnen de gemeente. 

2016 

Nota risicomanagement 
en weerstandsvermogen 

 2015 

Financiële verordening  Uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede de regels voor het financieel 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. 

2017 

Beleidskader Reserves en 
Voorzieningen 

Dit beleidskader bevat de spelregels en bevoegdhedenverdeling ten aanzien van 
reserves en voorzieningen. 

2017 

Spoorboekje Jaarlijkse planning van alle P&C-producten met taken en verantwoordelijkheden.  2017 

Normenkader 
rechtmatigheid 

Geeft richtlijnen voor zowel de interne als externe rechtmatigheid. 2017 

Inkoopbeleid Beleidsuitgangspunten die gelden bij inkooptrajecten. 2017 

Inkoop- en 
aanbestedingsreglement 

Dit document is een uitwerking van het inkoopbeleid, gericht op de interne 
organisatie. 

2017 

Inkoopvoorwaarden  In de inkoopvoorwaarden legt de gemeente de standaard door haar gewenste 
rechten en verplichtingen vast die gelden bij een bepaald inkooptraject.  

2014 

Algemeen mandaat-, 
volmacht- en 
machtigingsbesluit  

In het mandaatbesluit  wordt geregeld dat bevoegdheden van het college worden 
opgedragen aan ambtenaren of aan anderen. 

2015 

Delegatiebesluit In het delegatiebesluit worden bevoegdheden van de gemeenteraad aan het 
college overgedragen. 

2010 

Budgethoudersregeling Kader waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheid op budgettair gebied zijn 
geregeld en waarin nadere financiële budgetregels zijn gesteld. 

2016 

Algemene 
subsidieverordening  

Regelgeving voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van subsidies (procedures) 2014 

Uitvoeringsregels 
budgetsubsidie  

Specifieke regelgeving voor het aanvragen, verlenen en vaststellen van 
budgetsubsidie 

2013 

 
 
 


