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Onderwerp: Jaarstukken 2020 

 
GEAMENDEERD BESLUIT 
 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie van 1 juli 2021. 
 
Besluit: 
 
 
1.    De Jaarstukken 2020 vast te stellen. 
2.    De voorgestelde resultaatbestemming 2020 vast te stellen, inclusief bijbehorende begrotingswijziging: 
a.    € 505.000 te reserveren voor transformatiemiddelen jeugd regio 
b.    € 96.000 te reserveren voor Gezond in de stad en kansrijke start 
c.    € 60.000 te reserveren voor armoedebestrijding 
d.    € 24.000 te reserveren voor LHBTI+ emancipatiebeleid 
e. € 12.547.000 te storten in een nieuw te vormen reserve Kostenegalisatie 
f.    € 52.000 te reserveren voor Corona-proof verkiezingen 
g.     € 123.000 te reserveren voor de nieuwe wet inburgering 
h.    € 1.961.000 te reserveren voor middelen Werkplein 
i.    € 608.000 te reserveren voor onderwijshuisvesting 
j.     € 9.000 te reserveren voor Wifi sensoren binnenstad 
k.     € 189.000 te reserveren voor re-integratie middelen 
l.    € 25.000 te reserveren voor innovatievouchers 
m.     € 100.000 te reserveren voor het budget Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 
n.  € 63.000 te reserveren voor Roosendaal natuurstad 
o.    € 98.000 te reserveren voor de onderwijsjeugdagenda 
p.    € 645.000 te storten in de voorziening Rioolexploitatie 
q.    € 28.000 te reserveren voor de woonagenda 
r.    € 70.000 te reserveren voor schuldhulpverlening 
s.     € 823.000, zijnde de helft van het jaarrekening resultaat na resultaatbestemming te storten in het innovatiefonds 
 

Besluit:  
 
Beslispunt 2 over het vaststellen van de voorgestelde resultaatbestemming 2020, te wijzigen door 
beslispunt 2.s:  
 
€ 823.000, zijnde de helft van het jaarrekening resultaat na resultaatbestemming te storten in het 
innovatiefonds 
 
Te wijzigen in: 
 
2.s:  €400.000 te storten in het innovatiefonds 
 
En beslispunt 2 aan te vullen met (en zo nodig te vernummeren):  
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2.u: €423.000 in te zetten voor speel/sport/bewegingsvoorzieningen in de openbare ruimte voor jong, oud 
en mensen met een beperking. 
 
 
 
 
t.    € 823.000 te storten in de Algemene reserve. 

 
 

Besluit:  
 
Beslispunt 2 over het vaststellen van de voorgestelde resultaatbestemming 2020, te wijzigen door 
beslispunt 2.t:  
 
€ 823.000 te storten in de Algemene reserve  
 
Te wijzigen in: 
 
2.t: € 250.000 als substantieel bedrag te reserveren ten behoeve van een impuls verkeersveiligheid in brede 
zin, waardoor -op basis van een plan geprioriteerd en gefaseerd, de meest verkeersonveilige plekken in de 
gemeente Roosendaal nog beter kunnen worden aangepakt. 
 
En beslispunt 2 aan te vullen met:  
 
2.u: Het restant rekeningresultaat van €573.000 te storen in de Algemene reserve 
 
 
 
 
 
3.    In te stemmen met de herziene grondexploitaties en de daarbij behorende geheimhouding te bekrachtigen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021. 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 


