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1. Inleiding 
 

Het doet ons een genoegen u hierbij de concept programmabegroting 2013 aan te bieden.  

 

 

2. Opbouw programmabegroting 2013 
 

De programmabegroting hebben we als volgt opgebouwd: 

 Als eerste geven wij in de aanbiedingsnota de uitkomsten van de programmabegroting en het 

meerjarenperspectief. Daarbij wordt met name ingegaan op: 

o de samenhang met de Agenda van Roosendaal; 

o de Kadernota 2013; 

o de junicirculaire 2012 van het gemeentefonds; 

o technische aanpassingen. 

 Als tweede hebben we de programma‟s opgenomen met daarin zoveel mogelijk de concrete 

actiepunten voor 2013 en hun financiële gevolgen; 

 Als derde hebben we de paragrafen opgenomen.  

 Tot slot geven we een overzicht van de baten en lasten, een vooruitblik naar de meerjaren-

ramingen en de financiële positie van de gemeente. 

 

 

3. Agenda van Roosendaal en Kadernota 2013 
 

De programmabegroting 2013 is opgesteld op basis van het bestaande beleid. In november 2011 is de 

Agenda van Roosendaal vastgesteld. De financiële vertaling van de Agenda van Roosendaal is als een 

begrotingswijziging verwerkt in de programmabegroting 2012 inclusief de meerjarenramingen. In de 

begroting 2013 zijn derhalve alle besluiten over de Agenda van Roosendaal opgenomen. De Kadernota 

2013, met daarin opgenomen de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds, is in juni 2012 

vastgesteld. De besluiten van de Kadernota zijn verwerkt in de begroting 2013. 

 

 

4. Van de programmabegroting 2012 naar de programmabegroting 2013 
 

Na het vaststellen van de programmabegroting 2012, zijn alle door de raad vastgestelde begrotings-

wijzigingen verwerkt tot 20 juli 2012 waaronder die van de 1
e
 Bestuursrapportage 2012. In de concept 

programmabegroting 2013 zijn de begrotingsrichtlijnen uit het spoorboekje 2012 verwerkt. Voorts zijn de 

actuele personele lasten verwerkt en zijn op basis van de actuele saldi van reserves en voorzieningen 

en de investeringsramingen de renteresultaten berekend. De junicirculaire 2012 van het gemeentefonds 

is verwerkt in de begroting 2013. In de bijlage bij deze aanbiedingsnota wordt ingegaan op de 

belangrijkste ontwikkelingen in de algemene uitkering van het gemeentefonds.  

 

 

4.1 Uitkomsten programmabegroting 2013 

De saldi van de programmabegroting na verwerking van bovengenoemde factoren zijn hierna 

opgenomen. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Uitkomst concept 

begroting 2013 

€ 3.224.000 N € 2.496.000 N € 4.083.000 N € 1.332.000 V 

 

Een analyse op hoofdlijnen van de uitkomsten van de programmabegroting 2013 in vergelijking met de 

startpositie 2012, is opgenomen in Deel 3 Financiële begroting, hoofdstuk Uiteenzetting financiële 

positie. De startpositie is de stand van de vastgestelde begroting 2012 inclusief meerjarenraming en de 

begrotingswijzigingen tot 20 juli 2012. 
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4.2 Nieuwe ontwikkelingen / bijstellingen 

In de aanbiedingsnota worden de taakmutaties en nieuwe ontwikkelingen en bijstellingen opgenomen, 

die leiden tot een begrotingswijziging. 

De taakmutaties die voortvloeien uit wijzigingen in het gemeentefonds (junicirculaire 2012) dienen te 

worden verwerkt. In de bijlage bij deze aanbiedingsnota worden deze taakmutaties in detail behandeld. 

De totalen hiervan zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

De nieuwe ontwikkelingen en bijstellingen zijn eveneens in de bijlage uitgewerkt. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Taakmutaties  € 81.000 V € 81.000 V € 81.000 V € 81.000 V 

Overige ontwikkelingen € 174.000 N €633.500 N € 590.500 N € 649.500 N 

Totaal  € 93.000 N € 552.500 N € 509.500 N € 568.500 N 

 

 

4.3 Saldo van de concept programmabegroting 2013 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Uitkomst concept begroting 

2013 

€ 3.224.000 N € 2.496.000 N € 4.083.000 N € 1.332.000 V 

Taakmutaties en nieuwe 

ontwikkelingen 

€ 93.000 N € 552.500 N € 509.500 N € 568.500 N 

Daadwerkelijk saldo € 3.317.000 N € 3.048.500 N € 4.592.500 N € 763.500 V 

 

 
 
5. DEKKINGSVOORSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2013 

 

Om de negatieve saldi van de meerjarenprogrammabegroting 2013 t/m 2015 te dekken, stellen wij het 

volgende voor: 

 

Tekort: 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Daadwerkelijk saldo € 3.317.000 N € 3.048.500 N € 4.592.500 N € 763.500 V 

 

Verlagen storting reserve Fondsen Agenda van Roosendaal 

In 2012 is in de Agenda van Roosendaal een storting voorzien van € 1,95 miljoen en in de jaren 2013 tot 

en met 2015 van € 5 miljoen per jaar. Deze storting vindt plaats vanuit de in de Agenda van Roosendaal 

geraamde overschotten in de betreffende jaren. Nu blijkt dat deze overschotten geringer worden, wordt 

voorgesteld de stortingen hierop aan te passen. Door de verlaging van de stortingen wordt minder rente 

bespaard.  

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verlagen storting € 2.500.000 V € 2.500.000 V € 2.500.000 V  

Effect op bespaarde rente  € 106.000 N € 212.000 N € 319.000 N 

 

Rentebijschrijving op reserves 

Vorig jaar is bij de aanbiedingsnota van de begroting 2012 besloten de rentebijschrijving op de reserves 

majeure opgaven, Essentgelden, huisvesting onderwijs en grondexploitaties tijdelijk tot en met 2015 te 

verlagen naar 2%. Voorgesteld wordt om deze tijdelijk verder te verlagen naar 0% tot en met 2015. Dat 

levert een bedrag op van: 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verlagen rentebijschrijving € 711.000 V € 610.000 V € 594.000 V nvt 

Effect op bespaarde rente  € 30.000 N € 56.000 N € 81.000 N 
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Inzet vrijval rente op bestemmingsreserve gaswinstuitkering Essent 

De reserve is ingesteld om het vervallen van de gaswinstuitkering geleidelijk te kunnen afbouwen in de 

begroting. De onttrekking aan deze reserve daalt ieder jaar met € 270.000. De laatste onttrekking is ge-

pland in 2016. Door rentebijschrijving is een overschot in deze reserve ontstaan. Deze kan worden inge-

zet voor het incidenteel sluitend maken van de begroting. De gevolgen voor de bespaarde rente worden 

gedekt door die bedragen eveneens te onttrekken aan de bestemmingsreserve gaswinstuitkering. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Inzet BR gaswinst € 106.000 V € 74.500 V € 1.766.500 V  

Effect op bespaarde rente  € 4.500 N € 7.500 N € 83.000 N 

Extra onttrekking   € 4.500 V € 7.000 V € 83.000 V 

 

Totaal dekkingsvoorstellen 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verlagen storting 

transitiefondsen 

€ 2.500.000 V € 2.500.000 V € 2.500.000 V  

Effect op bespaarde rente  € 106.000 N € 212.000 N € 319.000 N 

Verlagen rente-bijschrijving 

reserves 

€ 711.000 V € 610.000 V € 594.000 V  

Effect op bespaarde rente  € 30.000 N € 56.000 N € 81.000 N 

Inzet BR gaswinstuitkering 

Essent 

€ 106.000 V € 74.500 V € 1.766.500 V  

Totaal dekking € 3.317.000 V € 3.048.500 V € 4.592.500 V € 400.000 N 

 

Nieuw saldo begroting 

 
Jaar 2013 2014 2015 2016 

Daadwerkelijk tekortsaldo € 3.317.000 N € 3.048.500 N € 4.592.500 N € 763.500 V 

Totaal dekking € 3.317.000 V € 3.048.500 V € 4.592.500 V € 400.000 N 

Nieuw saldo overschot / 

tekort 

nihil nihil nihil € 363.500 V 

 
 
6. Financieel toezicht door de Provincie Noord-Brabant 
 

De programmabegroting 2013 wordt door de provincie getoetst. De volgende regels worden hierbij door 

de provincie gehanteerd: 

1. Indien de programmabegroting 2013 structureel in evenwicht is volgt repressief toezicht, ook 

indien de meerjarenraming voor (één van) de jaren 2014, 2015 en 2016 niet sluit. Er wordt dus 

niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht. 

2. Wanneer de programmabegroting 2013 niet structureel in evenwicht is, maar het wel voldoende 

aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2016) tot stand zal 

worden gebracht, volgt ook repressief toezicht. 

3. Wanneer de programmabegroting 2013 niet structureel in evenwicht is en het ook niet 

voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2016) tot stand 

zal worden gebracht, volgt in het algemeen preventief toezicht. 

Structureel in evenwicht houdt in dat jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende 

baten. Alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen worden door de Provincie op hardheid 

en haalbaarheid beoordeeld. De bezuinigingsmaatregelen dienen concreet op programmaniveau te zijn 

ingevuld en te zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld besluit. 
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1. BIJSTELLINGEN PROGRAMMABEGROTING 2013 OP BASIS VAN DE JUNICIRCULAIRE 

 

 

1.1 Gemeentefonds 

De afname ten opzichte van de Kadernota 2013 bedraagt: 

 

Wijziging algemene uitkering in programmabegroting 2013: 

2013: € 2.788.000 N 

2014: € 2.462.000 N 

2015: € 2.597.000 N 

2016: € 2.079.000 N 

  

Deze informatie is op 19 juni 2012 met een raadsmededeling beschikbaar gesteld. De voorlopige cijfers 

die toen zijn gepresenteerd zijn in beperkte mate bijgesteld. Bovenstaande afname van de algemene 

uitkering is al verwerkt in de cijfers van de concept programmabegroting 2013.  

 

1.2 Taakmutaties  

De WMO-gelden in de algemene uitkering worden volgens een raadsbesluit geoormerkt voor het WMO-

budget. De toe- of afname van de WMO-component in de algemene uitkering wordt dus één op één 

vertaald naar het WMO-budget zelf. De afname van het WMO-budget met € 30.000 naar aanleiding van 

de junicirculaire 2012 moet nog worden verwerkt in de programmabegroting 2013 met een begrotings-

wijziging. 

 

In het gemeentefonds heeft een structurele verlaging plaatsgevonden van bijdrage voor de uitvoerings-

kosten van inburgering. Het budget voor deze uitvoeringskosten moet met € 51.000 worden verlaagd. 

 

Voorgestelde te verwerken taakmutaties: 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verlaging WMO-budget € 30.000 V € 30.000 V € 30.000 V € 30.000 V 

Verlaging budget 

uitvoeringskosten 

inburgering 

€ 51.000 V € 51.000 V € 51.000 V € 51.000 V 

Totaal taakmutaties € 81.000 V € 81.000 V € 81.000 V € 81.000 V 

 

 

 

2. NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

 

2.1. Nieuwe ontwikkelingen 

 

Exploitatie voormalig RBC-stadion 

In mei 2012 heeft de gemeente het stadion aangekocht. Het stadion zal de eerstkomende jaren worden 

geëxploiteerd waarbij het uitgangspunt is dat de exploitatiekosten worden terugverdiend. De investering 

bedraagt € 1.750.000 voor het stadion en € 90.000 voor de inventaris. Uitgaande van een afschrijving 

van het stadion in 30 jaren en met een restwaarde (voor m.n. de grond) van € 1.100.000 bedraagt de 

afschrijving per jaar € 21.666. De inventaris wordt volledig afgeschreven in 5 jaren waardoor de afschrij-

ving € 18.000 per jaar bedraagt. Over de investering worden rentelasten volgens het spoorboekje van 

4,25% gerekend. De overige exploitatielasten hangen af van de soort activiteiten die gaan plaatsvinden 

en van de omvang. Deze lasten en bijbehorende baten worden vooralsnog als PM geraamd. Uit voor-

zichtigheidsoogpunt worden vooralsnog geen baten geraamd tegenover de rente- en afschrijvingslasten 

hoewel we wel rekenen op baten en het als onze opdracht zien alle lasten te dekken met inkomsten.  
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Jaar 2013 2014 2015 2016 

Afschrijvingslasten stadion € 21.666 N € 21.666 N € 21.666 N € 21.666 N 

Afschrijvingslasten 

inventaris 

€ 18.000 N € 18.000 N € 18.000 N € 18.000 N 

Rentelasten stadion € 73.454 N € 72.533 N € 71.612 N € 70.692 N 

Rentelasten inventaris € 3.060 N € 2.295 N € 1.530 N € 765 N 

Overige exploitatielasten PM PM PM PM 

Exploitatie-inkomsten PM PM PM PM 

Totaal  € 116.180 N € 114.494 N € 112.808 N  € 111.123 N 

Totaal afgerond € 116.000 N € 114.000 N € 113.000 N € 111.000 N 

 

In de 2
e
 bestuursrapportage van 2012 wordt de activering van het stadion en de inventaris verwerkt. 

 

Nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren 

De nieuwe CAO van juni 2011 t/m december 2012 voorziet in een verhoging van de salarissen in 2012 

met 2%. Dit werkt structureel door naar 2013 en verdere jaren. In de begroting 2013 is gerekend met 

1,5% verhoging. Dit betekent dat nog 0,5% moet worden bijgeraamd. Over de salarislasten van             

€ 34.200.000 bedraagt dit € 171.000. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verhogen raming 

salarislasten 

€ 171.000 N € 171.000 N  € 171.000 N € 171.000 N 

 

Bijzondere bijstand 

Op de budgetten voor bijzondere bijstand bestaat een structureel tekort van € 85.000. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verhogen budget 

bijzondere bijstand 

€ 85.000 N € 85.000 N € 85.000 N € 85.000 N 

 

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen worden al enkele jaren een tweetal bedragen 

onttrokken voor dekking van bepaalde uitgaven die geen relatie met onderhoud hebben. De voorziening 

die er alleen is voor onderhoud, wordt hiermee ten onrechte gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Het 

gaat om een bedrag van afgerond € 51.500. Voorgesteld wordt deze onttrekking stop te zetten. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Stopzetten onttrekking € 51.500 N € 51.500 N € 51.500 N € 51.500 N 

 

Voorziening onderhoud sportaccommodaties 

Het jaarlijkse exploitatietekort van de sportzaal te Heerle wordt voor een bedrag van € 37.000 gedekt uit 

de voorziening onderhoud sportaccommodaties. Dat betrof een jaarlijkse onttrekking die tijdens de 

laatste actualisatie van reserves en voorzieningen budgetneutraal is gewijzigd in een verlaging van de 

storting. De voorziening is echter zonder dit bedrag ontoereikend voor de toekomstige kostbare 

sportveldrenovaties. Daarom wordt voorgesteld de verlaging van de storting te corrigeren. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Verhogen storting € 37.000 N € 37.000 N € 37.000 N € 37.000 N 

 

BTW-verhoging 

De BTW is per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Voor het merendeel van de gemeentelijke 

uitgaven heeft dat geen effect omdat de BTW compensabel of aftrekbaar is. De fictieve BTW die wordt 

toegerekend aan de gesloten financieringen reiniging, riolering en parkeren dient eveneens te worden 

verhoogd. Dit levert een voordeel op voor het begrotingssaldo van ongeveer € 257.000 per jaar. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Toerekening hogere BTW 

aan gesloten financieringen 

€ 257.500 V € 256.000 V € 256.000 V € 256.000 V 
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Autonome groei onroerende zaakbelastingen 

De opbrengsten OZB kunnen door groei van het aantal objecten en door kwaliteitstoename structureel 

hoger worden geraamd. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Meeropbrengst OZB € 210.000 V € 279.000 V € 330.000 V € 340.000 V 

 

OZB en afvalstoffenheffing 

In de Agenda van Roosendaal is besloten de opbrengst afvalstoffenheffing met ingang van 2014 met    

€ 0,7 miljoen te verlagen en daartegenover de opbrengst OZB met € 0,7 miljoen te verhogen. 

Aan de kosten van afvalinzameling, die gedekt worden door de afvalstoffenheffing, mag de BTW op de 

kosten worden toegerekend ondanks dat die compensabel is. Dat betekent een voordeel voor het 

begroting- en rekeningsaldo. Dit om de uitname uit het gemeentefonds bij de invoering van het BTW-

compensatiefonds goed te maken. Recent is de BTW op kosten van SAVER structureel toegerekend in 

de begroting. In de aanbiedingsnota wordt voorgesteld om de BTW-verhoging eveneens door te 

rekenen. Hierdoor wordt de gesloten financiering afvalinzameling structureel met € 520.000 extra per 

jaar belast waarmee in de hoogte van de afvalstoffenheffing rekening is gehouden. Hiertegenover staat 

dat het begrotingsaldo daardoor structureel € 520.000 hoger is (positief). Hierdoor kan de voorziene 

OZB-verhoging van structureel € 700.000 worden verlaagd met dit bedrag waardoor slechts € 180.000 

verhoging nodig is. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Lagere verhoging OZB  € 520.000 N € 520.000 N € 520.000 N 

 

Precariobelasting 

Op 15 mei 2012 is door de raad een motie aangenomen om de precariobelasting op voorwerpen voor 

reclamedoeleinden voor horeca en winkeliers met ingang van 2013 af te schaffen. Daarnaast blijken de 

ramingen te hoog ten opzichte van de werkelijke ontvangsten vooral door gevolgen van de economische 

crisis. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Lagere opbrengst 

precariobelasting 

€ 195.000 N € 200.000 N € 205.000 N € 210.000 N 

 

Aangepast plan voor ICT-investeringen 

Op basis van de meest recente inzichten dient het investeringsplan voor ICT-middelen te worden aan-

gepast. Per saldo leidt dit tot en met 2016 tot een voordeel. Het grootste deel daarvan, een bedrag van 

€ 178.000, valt in 2012 en wordt in de 2
e
 bestuursrapportage 2012 verantwoord. De geraamde kapitaal-

lasten in de begroting dienen te worden bijgesteld. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Aanpassing kapitaallasten 

IP ICT 

€ 14.000 V € 10.000 V € 6.000 V € 60.000 N 

 

Aanleg Passerelle 

De aanleg van de passerelle over het spoor is een voorwaarde voor de realisatie van het ROC 

Kellebeekcollege en een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor de realisatie van het stadspodium en de 

ontwikkeling van het gebied aan de noordzijde van het spoor. De geraamde investeringen binnen 

product E830 zullen in  2013 en 2014 in totaal circa € 4,6 miljoen bedragen. Er is inmiddels € 1,3 miljoen 

aan subsidie ontvangen en er wordt nog € 1,4 miljoen aan subsidie verwacht. Wij stellen voor het 

resterende investeringsbedrag van € 1,9 miljoen nu definitief voor het grootste gedeelte te dekken uit de 

bestemmingsreserve grote infrastructurele werken en voor het restant uit de bestemmingsreserve 

mobiliteit conform onderstaand investeringsritme. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Investeringsbijdrage 

grondexploitatie 

€ 1.175.000 N € 725.000 N   

Onttrekking BR GIW €    863.000 V € 725.000 V   

Onttrekking BR Mobiliteit €    312.000 V    
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Overgangsjaar 2013 voor subsidies 

Het college heeft op 4 juli naar aanleiding van een ingediende motie toegezegd om in 2013 de waarde-

ringssubsidies op hetzelfde niveau als in 2012 te houden. Hiervoor wordt voorgesteld om eenmalig         

€ 368.500 beschikbaar te stellen voor waarderingssubsidies en deze te dekken uit het transitiefonds. 

 

Amendement 

Op 4 april 2012 heeft de raad het college opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken om in de 

begroting een structureel budget van € 48.600 op te nemen voor de kosten van volksfeesten en stad- en 

dorpsvieringen. In 2013 kunnen waarderingsubsidies voor dit doel worden verstrekt uit de voor het 

overgangsjaar 2013 extra beschikbaar gestelde € 368.500 voor waarderingssubsidies. Zie de passage 

hiervoor in deze aanbiedingsnota. Voor 2014 en verdere jaren zullen waarderingssubsidies voor 

volksfeesten en vieringen worden betaald uit bestaande subsidiebudgetten. 

 

Bestemmingsreserve majeure opgaven 

In 2013 staan bijna € 5 miljoen aan bestedingen gepland die worden gedekt uit de bestemmingsreserve 

majeure opgaven. Het betreft bestedingen voor leefbare wijken en dorpen, de inhaalslag openbare 

verhardingen en voor Rising Stars. Het geraamde resterende saldo van de bestemmingsreserve 

bedraagt dan circa € 7,3 miljoen. Verdere bestedingen voor majeure opgaven zijn niet meer gepland. 

Voorgesteld wordt eind 2013 de bestemmingsreserve majeure opgaven op te heffen en het saldo te 

storten in de algemene reserve. Op de bestemmingsreserve werd de rente bijgeschreven. Op de 

algemene reserve niet. Om bij bestedingen ten laste van de algemene reserve te voorkomen dat de 

daardoor lagere renteopbrengsten het begrotingssaldo verlagen, wordt voorgesteld op de algemene 

reserve rente bij te schrijven. Om budgettaire effecten te voorkomen (budgetneutraal dus) wordt 

voorgesteld deze op 2% te stellen in plaats van op de omslagrente van 4,25%. Omdat vorig jaar de 

rentebijschrijving op reserves t/m 2015 was verlaagd, wordt voorgesteld de rentebijschrijving op de 

algemene reserve in te voeren vanaf 2016.  

 

Totaal overzicht nieuwe ontwikkelingen 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Exploitatie RBC-stadion € 116.000 N € 114.000 N € 113.000 N € 111.000 N 

Verhogen raming 

salarislasten 

€ 171.000 N € 171.000 N  € 171.000 N € 171.000 N 

Verhogen budget 

bijzondere bijstand 

€ 85.000 N € 85.000 N € 85.000 N € 85.000 N 

Stopzetten onttrekking 

voorziening onderhoud 

gemeentelijke gebouwen 

€ 51.500 N € 51.500 N € 51.500 N € 51.500 N 

Verhogen storting 

voorziening onderhoud 

sportaccommodaties 

€ 37.000 N € 37.000 N € 37.000 N € 37.000 N 

BTW gesloten 

financieringen 

€ 257.500 V € 256.000 V € 256.000 V € 256.000 V 

Meeropbrengst OZB € 210.000 V € 279.000 V € 330.000 V € 340.000 V 

Lagere verhoging OZB  € 520.000 N € 520.000 N € 520.000 N 

Lagere opbrengst 

precariobelasting 

€ 195.000 N € 200.000 N € 205.000 N € 210.000 N 

Aanpassing kapitaallasten 

IP ICT 

€ 14.000 V € 10.000 V € 6.000 V € 60.000 N 

Totaal ontwikkelingen € 174.000 N € 633.500 N € 590.500 N € 649.500 N 

 

 

2.2 Budgetten sociaal domein 

 

Inleiding 

Door de val het kabinet is de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWvN) van de 

baan. Dit betekent dat de WAJONG- en WSW-regelingen onveranderd blijven, er geen verdere korting 

plaatsvindt op het re-integratiebudget en de verstrekking van middelen voor de re-integratie WAJONG 

en uitvoeringskosten WWnV worden teruggedraaid. In de cijfers van de concept begroting 2013 is 
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gerekend met gevolgen van het bestuursakkoord zoals die in de Agenda van Roosendaal zijn verwerkt. 

Deze cijfers dienen nu te worden aangepast op de recente ontwikkelingen. Omdat toekomstige keuzes 

van het Rijk en de ontwikkeling van de economie onzeker zijn en er geen optimistisch perspectief 

mogelijk lijkt, kleven er grote risico‟s aan de geraamde financiële uitkomsten voor de komende jaren. De 

afgelopen jaren hebben we ervaren hoe financiële budgetoverschotten op het sociaal domein om 

kunnen slaan in grote tekorten. Dit vraagt om risicobeheersende maatregelen.  

 

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 

De uitkering van het Rijk voor de uitvoering van de WSW kan worden teruggebracht op het oude hogere 

niveau. Dit betekent een toename van de baten van circa € 2,1 miljoen in 2013 oplopend tot circa € 6 

miljoen in 2016. Daartegenover moeten de geraamde lasten ook worden verhoogd om de hogere 

uitgaven aan de uitvoering WSW, aan de aparte gemeentelijke bijdrage en aan het verwachte tekort bij 

de WVS-groep te kunnen betalen. Het aantal geraamde inwoners dat gebruik maakt van de WSW komt 

immers weer terug op een hoger niveau. De toename van de lasten wordt geraamd op circa € 0,6 tot     

€ 0,9 miljoen per jaar. 

De bijdrage van het Rijk voor de herstructurering van de werkvoorzieningschappen is geschrapt uit het 

gemeentefonds en is via de junicirculaire 2012 al verwerkt in de cijfers van de algemene uitkering in de 

concept begroting 2013. De geraamde lasten voor de herstructurering worden verlaagd met het bedrag 

van vervallen bijdrage van het Rijk. Dit laatste maakt onderdeel uit van de onderstaande mutatie. De 

cofinanciering van de herstructurering van de WSW is (conform de 14
e
 wijziging van de begroting 2012) 

beschikbaar gesteld uit het werkdeel. Voorgesteld wordt om de budgetten voor de gemeentelijke 

cofinanciering te handhaven in de begroting zodat (beperkt) middelen beschikbaar blijven voor de 

herstructurering van de sociale werkvoorziening. 

 

Mutaties WSW ten opzichte van de concept begroting 2013: 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Hogere inkomsten € 2.077.000 V € 3.825.000 V € 5.324.000 V € 5.884.000 V 

Hogere uitgaven € 603.000 N  € 611.000 N  € 958.000 N  € 947.000 N  

Saldo (voordeel) € 1.474.000 V  € 3.214.000 V  € 4.366.000 V  € 4.937.000 V  

 

Wet Werk en Bijstand (WWB) werkdeel 

De raming van de uitkering van het Rijk wordt beperkt naar boven bijgesteld met € 0,2 miljoen aflopend 

tot bijna nihil. Op basis van de huidige inzichten kunnen de geraamde lasten met circa € 0,3 miljoen 

worden verminderd. 

 

Mutaties werkdeel WWB ten opzichte van de concept begroting 2013: 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Hogere inkomsten € 208.000 V € 144.000 V € 80.000 V € 10.000 V 

Wijziging uitgaven € 315.000 V  € 112.000 N  € 310.000 V  € 378.000 V  

Saldo (voordeel) € 523.000 V  € 32.000 V  € 390.000 V  € 388.000 V  

 

De afwijkende hogere lasten in 2014 worden veroorzaakt door de in 2014 geraamde hogere lasten van 

cofinanciering. 

 

Wet Werk en Bijstand (WWB) inkomensdeel 

In de concept begroting 2013, op basis van de vastgestelde begroting 2012 incl. de Agenda van 

Roosendaal, zijn de uitgavenbudgetten voor het inkomensdeel van de WWB lager dan de geraamde 

uitkering van het Rijk. Naar huidige inzichten wordt de uitkering van het Rijk hoger. Om tot een meer 

realistische raming van de kosten te komen wordt voorgesteld de uitgavenraming op het niveau van de 

uitkering van het Rijk plus de opbrengsten uit terugvordering en verhaal te brengen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met een geschat aantal uitkeringsgerechtigden van 1.250. 

 

Mutaties inkomensdeel WWB ten opzichte van de concept begroting 2013: 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Hogere inkomsten € 1.660.000 V € 1.660.000 V € 1.660.000 V € 1.660.000 V 

Wijziging uitgaven € 2.151.000 N  € 2.321.000 N  € 2.720.000 N  € 2.720.000 N  

Saldo (nadeel) € 491.000 N  € 661.000 N  € 1.060.000 N  € 1.060.000 N 
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Totaal effect niet doorgaan WWnV 

Het totale effect van de voor- en nadelen op de onderdelen WSW, WWB werkdeel en WWB 

inkomensdeel bedragen: 

 

Totaal effect: 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

WSW € 1.474.000 V  € 3.214.000 V  € 4.366.000 V  € 4.937.000 V  

WWB werkdeel € 523.000 V  € 32.000 V  € 390.000 V  € 388.000 V  

WWB inkomensdeel € 491.000 N  € 661.000 N  € 1.060.000 N  € 1.060.000 N 

Saldo (voordeel) € 1.506.000 V € 2.585.000 V € 3.696.000 V € 4.265.000 V 

 

Risicobeheersing 

De onzekerheid over realisatie van de ramingen de komende jaren is erg groot. Aanpassingen van het 

Rijksbeleid, bijvoorbeeld leidend tot lagere Rijksuitkeringen of een lagere algemene uitkering, en/of 

negatieve economische ontwikkelingen kunnen snel leiden tot grote tekorten ten opzichte van de huidi-

ge ramingen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de overschotten uit de goede jaren die zijn ingezet 

voor andere zaken en structureel waren geraamd, de slechte jaren daarna node werden gemist. 

Om deze reden wordt voorgesteld om de eerstkomende jaren de hier geraamde voordelen te storten in 

een specifieke risicoreserve sociaal domein. Deze bedragen en de reserve dienen niet als egalisatie-

reserve. Overschotten en tekorten op de budgetten van het sociale domein komen gewoon ten gunste 

van respectievelijk ten laste van het rekeningresultaat (bij voorkeur via een begrotingswijziging in de 

bestuursrapportage ten laste van het begrotingssaldo). En noodzakelijke begrotingsaanpassingen 

geschieden bij de Kadernota of tussentijds in de bestuursrapportage ten gunste of ten laste van het 

begrotingssaldo. De in de reserve gestorte bedragen dienen om de risico‟s af te dekken als die niet 

meer uit de reguliere gemeentelijke exploitatie zijn te dekken. Ieder jaar wordt beoordeeld of aanwen-

ding noodzakelijk is en wordt beoordeeld of het saldo incidentele onttrekkingen toelaat. Tegenover de 

storting in de reserve zal voorlopig een risico worden opgenomen dat gelijke tred houdt met de 

geraamde stortingen. 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Dotatie reserve € 1.506.000 N € 2.585.000 N € 3.696.000 N € 4.265.000 N 

 

2.3 Investeringsplan 

De geplande investeringen volgens de Kadernota 2013 zijn opgenomen in de begroting 2013. De inves-

teringen die ten laste van voorzieningen worden gebracht zijn geactualiseerd in de concept begroting 

2013. 

 

2.4 Reserves en voorzieningen 

De reserves en voorzieningen zijn op basis van actuele ramingen verwerkt in de programmabegroting 

2013. Het overzicht met de geactualiseerde stand van de reserves en voorzieningen maakt onderdeel 

uit van de ter inzage gelegde bijlagen bij de begroting. 

 

2.5 Grondexploitaties 

De cijfers van de grondexploitaties zijn in de concept meerjarenbegroting 2013 verwerkt conform de in 

juli 2012 herziene grondexploitaties. Daarnaast wordt een aantal exploitaties marginaal opnieuw 

herzien. Deze worden ter vaststelling voorgelegd. De nieuwe grondprijzen 2013 worden separaat ter 

vaststelling voorgelegd. 
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Vaststellingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door de raad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 
 
 
 
 
 
de griffier,    de voorzitter, 
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1.  Bestuur en Dienstverlening  
 

1.  Algemeen 
  
Hoofd De gemeente Roosendaal is een verant- 

doelstelling woordelijke lokale overheid die be-  

trouwbaar en consistent functioneert  

en op een betrokken en professionele   

wijze inspeelt op de dynamiek van de 

veranderende samenleving.  
 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij investeren in het versterken van de relatie tussen lokale samenleving en politiek  

 Wij investeren in de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming; 

 Wij investeren stapsgewijs in de ICT infrastructuur en klantgerichte werkwijzen die tot een 

verbetering van de dienstverlening leiden; 

 Wij werken vraaggericht en interactief aan de leefbaarheid van de wijken en dorpen. 

 Wij intensiveren onze externe communicatie; 

 Wij investeren in de regionale samenwerking.  

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a)            Bestuur   --- J. Niederer 

b)      Dienstverlening  --- S. Adriaansen 

c)  Wijkgericht werken --- S. Adriaansen 

 

Trends en risico’s 

- Er is sprake van structureel afnemende overheidsmiddelen 

- Bevordering regionale samenwerking door rijk, provincie en gemeenten 

- Toenemende aandacht voor wijkgericht werken vanuit het rijk; extra middelen op rijksniveau 

voor wijkaanpak beschikbaar 

- Bezuinigingen niet alleen bij gemeente maar ook bij verschillende belangrijke partners die op 

wijkniveau actief zijn 

   

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Stadsvisie  Missie van de Gemeente Roosendaal, die is vastgelegd in 

“Toekomstvisie Roosendaal 2025” 

2008 n.v.t. 

Coalitieakkoord 2010-2014 Raadsprogramma waarin de koers van de Gemeente 

Roosendaal voor de bestuursperiode 2010-2014 is 

vastgelegd. 

2010 n.v.t. 

Collegeprogramma 2010-

2014 Duurzaam Kiezen 

Collegeprogramma waarin uitwerking wordt gegeven aan 

het coalitieakkoord 2010-2014 

2010 n.v.t. 

Agenda van Roosendaal Kader voor ombuigen, vernieuwen en investeren 2012 2013 

Kadernota Inhoudelijk en financieel beleidskader 2012 2013 

Programmabegroting Begroting waarin doelstellingen, activiteiten en budgetten in 

onderlinge samenhang worden opgenomen 

2012 2013 

Communicatievisie Visie en uitwerkingsprogramma waarin de koers voor de 

communicatie wordt uitgezet 

2012 n.t.b. 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen per 

wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van leefbaarheid 

de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 belangrijkste 

speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks vertaald in een 

wijkactieplan (WAP) dat wordt vastgesteld door het college. 

2011 

vaststelling door 

betrokkenen in 

de wijk (niet 

door gemeente) 

n.t.b. 
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2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

 

Beïnvloed 

baarheid 

Effect-indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Bestuur        

Een goed functionerend 

democratisch proces in 

Roosendaal 

matig Opkomst 

gemeenteraadsverkiezingen 

Bron: Gemeente Roosendaal 

- 46,1% - - - 

matig Geïnteresseerdheid in lokale 

politiek (% zeer en tamelijk 

geïnteresseerd) 

Bron: Bewonersenquête* 

43% - 48% - 50% 

redelijk Rapportcijfer gemeentebestuur 

Bron: Bewonersenquête 

6,0 - 5,8 - 6,0 

Dienstverlening        

Klanttevredenheid op de 

aspecten eenvoudig, 

toegankelijk en betrouwbaar  

matig Waardering dienstverlening balie 

Bron: Benchmark Publiekszaken / 

Staat van Gemeenten / Waar staat 

je gemeente 

7,6 7,7 - 7,7 7,7 

  Waardering telefonische 

dienstverlening 

Bron: Benchmark Publiekszaken  

7,1 - - 7,5 7,5 

Wijkgericht werken        

Verbeteren leefklimaat in de 

buurt  

matig Rapportcijfer voor de woonbuurt 

Bron: Bewonersenquête 

- - 7,2 - 7,2 

 laag Schaalscore sociale cohesie 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,2 - 6,2 - 6,2 

Versterken betrokkenheid bij 

de buurt 

Matig Gemiddeld rapportcijfer voor de 

betrokkenheid bij de buurt 

Bron: Bewonersenquête 

6,3 - 6,3 - 6,5 

 Matig Percentage dat zich medeverant-

woordelijk voelt voor de buurt 

Bron: Bewonersenquête 

85% - 86% - 87% 

 matig Percentage dat actief is geweest 

om de buurt te verbeteren 

Bron: Bewonersenquête 

22% - 25% - 26% 

 

* De Bewonersenquête wordt om het jaar in de oneven jaren gehouden. Voor 2012 zijn dus geen effectindicatoren, die uit de 

bewonersenquête blijken, opgenomen. 

 

 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Bestuur  

Meer regie op de gemeentelijke communicatie vanuit een heldere 

communicatievisie, meer accent op participatietrajecten en op 

concerncommunicatie (incl. een eenduidig „verhaal van Roosendaal‟), 

meer begeleiding / ondersteuning van beleidsinhoudelijke teams in de 

organisatie bij het gebruik van communicatie. 

- Wekelijks afstemmingsmoment tussen college en 

hoofd communicatie (a.d.h.v. communicatie-

kalender); 

- Communicatievisie en bijbehorende handvatten, 

gereed eind 2012, invulling door nieuwe teamleider 

strategie en communicatie;  

- Digitaal ontsloten „verhaal van Roosendaal‟; 

- Invoering van de methodiek „Factor C‟ 

(communicatie in  hart van beleidsproces). 
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Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Deelname in Rekenkamer West-Brabant Aantal onderzoeken: afhankelijk van het nog te 

nemen raadsbesluit: 1 of 2 

In het kader van het project Jeugd en Politiek worden middelbare 

scholieren betrokken bij de lokale politiek en het proces van 

besluitvorming. 

Aantal scholieren: 200 

Cursus raadsoriëntatie voor inwoners van de gemeente Roosendaal 

die interesse hebben in de politiek 

Aantal deelnemers: 30 

Raadsbezoek aan wijken en dorpen Aantal bezoeken:  7 

Actief publiciteitsbeleid  

Met publicaties in Raad&Daad en op de website zullen de live 

uitzendingen voortdurend onder de aandacht worden gebracht.  

 

- Aantal uitgaven raadsrubriek Raad&Daad: 12; 

- Gemiddeld aantal kijkers naar live uitzending 

raadsvergadering via internet: 200; 

- Gemiddeld aantal kijkers live uitzending 

commissievergaderingen via internet: 90 

- Gemiddeld aantal kijkers live uitzending 

beeldvormende raadsbijeenkomst via internet: 40; 

Aantal insprekers tijdens de beeldvormende 

raadsbijeenkomsten in 2013: 40; 

- Aantal deelnemers “gasten van de raad”: 40 

De lopende initiatieven in de BER-samenwerking bedrijfsvoering 

bevatten o.a. de opstelling van een bestuursconvenant BER-

samenwerking bedrijfsvoering. Het convenant dient ter vervanging van 

de intentieverklaring en opent de mogelijkheid tot een BER+ model te 

komen, waarbij andere gemeenten in de komende jaren kunnen 

aanhaken bij de samenwerking. Nog in 2012 zal de gemeente Moerdijk 

willen en gaan aansluiten op het KCC-BER. Op het terrein van P&O en 

Financiën worden in 2012 directieopdrachten voorbereid, die in 2013 

volledig in uitvoering worden genomen. De directieopdracht ICT zal 

eind 2012 worden beoordeeld op de  mogelijke bundeling van de 

betreffende organisatieonderdelen. 

De BER-Samenwerking stelt ten doel om naast het 

inzetten op bestuurlijke samenwerking, de interne 

bedrijfsvoering te versterken met als einddoel de 

verbetering van de dienstverlening aan de burgers, 

instellingen en organisaties. Onze burgers hebben 

recht op een kwalitatief goed presterende overheid 

tegen de laagst mogelijke kosten met een hoog 

niveau van de dienstverlening dat permanent 

verbeterd zal moeten worden. 

Door samenwerking met andere gemeente(n) 

versterken we onze slagkracht. Dat komt nu het 

duidelijkst tot uiting in het onderdeel KCC-BER. Het 

meten van de prestaties is gekoppeld aan de voort-

gang van het proces (indicatoren o.a.: snelheid, 

inzet, afspraken nakomen, gezamenlijkheid). Daar 

meer kan gemeten worden of het samenwerkings-

proces op orde is en blijft. Effectindicatoren of 

resultaatindicatoren zoals bijvoorbeeld „meer 

kwaliteit‟, „lagere kosten‟ , „korte doorlooptijden‟, 

zijn wel te benoemen, maar in dit stadium van het 

proces nog niet voldoende te meten. Dat komt in 

een gevorderd stadium.  

In werking zetten van het uitvoeringsplan Strategische Agenda West 

Brabant. 

Afronden kerntakendiscussie Regio West-Brabant. 

Benoemde projecten uitvoeren. 

 

Herinrichten governance structuur RWB 

- Participatie in de Taskforce Triple Roosendaal (TTR), gericht op het 

succesvol initiëren en ontwikkelen van gemeentelijk/regionaal econo-

misch structuurversterkende projecten én op het tot stand brengen van 

een hefboomwerking (multiplier) van hierin geïnvesteerde middelen, 

binnen de context van de Regio West Brabant en de Rijn Schelde 

Delta.  

- Beheren van het investeringsfonds, welke werkt als revolving fund, 

namens TTR. 

Participatie aan Taskforce Triple Roosendaal 

Dienstverlening  

Implementeren gezamenlijke visie KCC (Roosendaal, Bergen op Zoom 

en Etten-Leur): 

- KCC als toegangspoort voor de gemeente Roosendaal  

Implementatie  Scope 1 KCC; 

- dienstverlening in lijn brengen met Antwoord en VNG normen. 

- Het Kwaliteitshandvest van de gemeente Roos-

endaal is conform het modelkwaliteitshandvest van 

de VNG en bevat de minimum branchenormen van 

de VNG. 

- Gefaseerde implementatie 140165 nummer: 
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Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Met het KCC-concept conformeert de gemeente Roosendaal zich aan 

het programma Antwoord©, waarbij de kwaliteit van dienstverlening 

minimaal op het Antwoord© niveau is en voldoet aan de 

minimumbranchenormen VNG. 

       - Per 1-1-2013 drie nummers in de lucht 0800,  

         140165 en 579111. 

- In het 1
e
  kwartaal 2013 KCC telefonie kanaal 

  operationeel. 

- 1
e
 kwartaal 2013 KCC website kanaal 

operationeel.                              

De Wabo aanvragen en de APV/Bijzondere wetten aanvragen kunnen 

digitaal worden ingediend. 

 

De klant zal via internet in staat zijn om de statusinformatie van 

vergunningaanvragen te volgen 

- Wabo aanvragen worden 80% digitaal ingediend. 

In het 2
e
 kwartaal 2013 kunnen ook aanvragen 

APV/Bijzondere wetten digitaal ingediend worden. 

- 1
e
 kwartaal 2013 eerste voorbereidende werk-

zaamheden zijn afgerond. 2
e
 kwartaal implemen-

tatie van statusinformatie vergunningen op internet. 

Wijkgericht werken  

In WAP 2013 worden per wijk activiteiten benoemd die bewoners, 

organisaties en gemeente samen willen realiseren. Per activiteit wordt 

door betrokkenen zelf aangegeven wie deze trekt cq eraan mee werkt. 

Gemeente voert regie over de uitvoering van de wijk- en dorpsactie-

plannen 2013. 

 

In beeld brengen van de realisatie van verschillen-

de deelprojecten (behorende bij de actieplannen): 

 

Overzicht in eerste helft 2013 gerealiseerde WAP-

acties, plus indien nodig bijsturen van acties 2013. 

Opstellen nieuwe actieplannen voor 2014 Opstellen 13 wijkactieplannen 2014; vaststelling 

december 2013 door college. 

Actualiseren convenant met bewonersplatforms. 

In nieuwe convenant uitgaan van maatwerk aanpak per wijk. 

Overlegvormen en -momenten bij actualisatie opnieuw te bepalen. 

Nieuw convenant uiterlijk eind 2013. 

Organisatie Roosendaal Ontmoet Roosendaal 

(voorheen Bewonerscongres) in najaar 2013. 

Buurtonderneming Vice Versa voortgezet voor de periode 2013-2015. 

Buurtonderneming Kalsdonk, Kroeven en Langdonk opgestart.  

4 organisaties werken op operationeel niveau sa-

men in de wijk (vorm en aantal nader te bepalen). 

 
 
4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Bestuur 5.907 6.031 5.315 5.362 4.958 5.008 

Dienstverlening 4.960 5.160 5.050 5.337 5.069 4.995 

Wijkgericht werken 2.124 2.287 1.099 1.507 1.489 1.499 

Totaal lasten 12.991 13.478 11.464 12.206 11.516 11.502 

       

Bestuur 56      

Dienstverlening 1.525 1.389 1.421 1.453 1.485 1.518 

Wijkgericht werken 273 84     

Totaal baten 1.854 1.473 1.421 1.453 1.485 1.518 

       

 Nadelig saldo 11.137 12.005 10.043 10.753 10.031 9.984 

Op dit programma betrekking 

hebbende: 

      

Stortingen in reserves 140 140 140 140 140 140 

Onttrekkingen uit reserves  250 300    
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De gemeente Roosendaal is een verantwoordelijke lokale overheid die betrouwbaar en consistent 

functioneert en op een betrokken en professionele wijze inspeelt op de dynamiek van de veranderende 

samenleving. 

   

Een goed functione-
rend democratisch 
proces in Roosendaal 

Klanttevredenheid op de 
aspecten eenvoudig, 
toegankelijk en 
betrouwbaar 

Versterken betrokken-
heid bij de buurt  
 

- Meer regie op gemeen-
telijke communicatie 
vanuit heldere 
communicatievisie 

-  Deelname Rekenkamer 
West-Brabant 

- Betrokkenheid jeugd bij 
lokale politiek en proces 
besluitvorming 

- Cursus raadsoriëntatie 
voor inwoners gemeente 

- Raadsbezoek aan 
wijken en dorpen 

- Actief publiciteitsbeleid 

- Voortzetten lopende 
initiatieven BER-
samenwerking 
- Starten uitvoeringsplan 
Strategische agenda 
West Brabant 
- Participatie in Taskforce 
Triple Roosendaal (TTR) 

- Implementeren 
gezamenlijke visie KCC 
 

- Minimale kwaliteit 
dienstverlening op het 
Antwoord@ niveau 
 
- Realisatie meer 
complete digitale 
aanvragen vergunningen 
en APV/Bijzondere 
wetten 
 

 

 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Bestuur Dienstverlening 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?)  

Beleidsveld 

 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

Prestatie-indicatoren: 
- Diverse indicatoren mbt 
communicatie 
- Aantal onderzoeken 
- Aantal scholieren 
- Aantal deelnemers 
- Aantal raadsbezoeken 
- 12 keer Raad & Daad 
- Aantal kijkers raads-, commissie- en 
beeldvormende raadsvergaderingen 
via internet 
- 40 insprekers raadsbijeenkomsten 
- 40 deelnemers “gast van de Raad” 
- Uitvoeringsplannen m.b.t. 
samenwerking in de regio 
- In Strategische agenda West Bra-
bant benoemde projecten uitvoeren 
- Participatie aan TTR 
- Diverse indicatoren mbt digitale 
dienstverlening 
- Aantal digitaal ingediende 
vergunningaanvragen/ aanvragen 
APV/ Bijzondere wetten 
- % dienstverlening digitaal beschikbaar 
- Realisatie wijk- en dorpsactieplannen 
-Jaarlijks opstellen nieuw wijkactieplan 
- Geactualiseerd convenant 
Bewonersplatforms 

- Uitvoeren 
wijkactieplannen zoals 
vastgelegd in WAP 2013. 
Gemeente voert regie 
over de utvoering 
 
- Opstellen 
wijkactieplannen 2014 
 
- Voortzetten project-
aanpak `Kansen voor 
Kalsdonk` en realisatie 
buurtonderneming 
 
- Voortzetten Vice Versa  
(buurtonderneming 
Westrand) 

 
- Realisatie 
buurtondernemingen in 
Langdonk en Kroeven 
 
 

 

Effectindicatoren: 
- Interesse in lokale politiek 
- Opkomst gemeenteraadsverkie-
zingen 
- Tevredenheid over gemeentebestuur 
- Waardering dienstverlening balie 
- Waardering telefonische 
dienstverlening 
- Rapportcijfer voor de woonbuurt 
- Schaalscore sociale cohesie 
- Gem.rapportcijfer voor betrokkenheid 
bij de buurt 
- % wat zich medeverantwoordelijk 
voelt voor de buurt 
- % actief om de buurt te verbeteren 

 
  
 

5.  Schematisch programma 1 Bestuur en Dienstverlening 

Wijkgericht werken 

Verbeteren leefklimaat 
in de buurt  

- Actualiseren convenant 
met bewonersplatforms, 
uitgaande van maatwerk 
aanpak per wijk 
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2.  Economische Ontwikkeling  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd-  Wij hebben een aantrekkelijk  

doelstelling vestigingsklimaat voor bedrijven  

en vervullen een regionale werk- 

gelegenheids- en detailhandels- 

functie. 

 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij zien in het economisch werkveld 3 prioriteiten: zorgeconomie (care en cure), logistiek en 

aantrekkelijke binnenstad;  

 We doen dit in gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ondernemers, 

burgers en overheid; 

 Wij werken aan een goede economische positie in het belang van de werkgelegenheid en 

leefbaarheid van Roosendaal; 

 Wij hanteren een krachtige samenhang tussen de drie O‟s (ondernemers, onderwijs en 

overheid) als uitgangspunt in ons economisch beleid, voorbeeld hiervan is onder andere 

investeren in de Taskforce Triple Roosendaal; 

 Wij spannen ons in om de regionale economie toekomstbestendig te maken. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is hier onderdeel van, waarbij de gemeente zelf het voorbeeld geeft 

in een duurzame bedrijfsvoering; 

 Wij bieden kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen aan, waarbij zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik voorop staat; 

 Wij zetten de revitalisering van de bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf met kracht 

voort. Duurzaamheid (duurzaam bouwen en ondernemen) zal ook hierin een belangrijke rol 

spelen; 

 Wij werken aan duidelijke en herkenbare citymarketing; de focus richt zich op het vergroten 

van de bekendheid en aantrekkelijkheid van Roosendaal;  

 Wij versterken de relatie tussen Rosada, Go Stores en de binnenstad samen met het bedrijfs-

leven; 

 Wij gaan uitvoering geven aan de visie op de binnenstad, zoals beschreven in de detail-

handelsnota;  

 Wij leveren een actieve bijdrage aan een vitaal landelijk gebied. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder  

a) Bedrijventerreinen/kantoren --- H. Verbraak 

b) Detailhandel (w.o. binnenstad) --- H. Verbraak 

c) Arbeidsmarkt   --- H. Verbraak 

d) Citymarketing   --- H. Verbraak 

 

Trends en risico’s 

 Het stilvallen van de economische groei, een vervangingsmarkt in plaats van een groeimarkt, de 

verandering van de bevolkingsontwikkeling, de financiële onzekerheden bij banken die 

doorwerken op bouwers en ontwikkelaars zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de economie tot 

in het fundament hebben geraakt en nog steeds raken. Het economisch perspectief is stevig 

veranderd. Ontwikkelingen en investeringen komen veel moeizamer van de grond. Het gaat met 

kleine stapjes, die vanuit een concrete behoefte tot stand komen.  

In economisch opzicht is er sprake van een trendbreuk met het verleden. Regie en groei maken 

plaats voor faciliteren en stabilisatie. De tijden van vanzelfsprekendheid van groei liggen achter 

ons. 
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Vergrijzing en vergroening zijn trends waarvan iedereen doordrongen is. Daarnaast speelt nog 

een andere trend, namelijk de daling van de potentiële beroepsbevolking. De komende decennia 

zal de arbeidsparticipatie fors moeten stijgen om de daling van de beroepsbevolking te kunnen 

compenseren.  

De samenwerking in de regio en met netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom biedt nieuwe 

kansen ook op het gebied van economie. In de samenwerking wordt gezocht naar 

complementerende en elkaar versterkende  activiteiten in plaats van elkaars concurrenten te zijn.  

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Economische Visie De Economische Visie is de paraplunota voor waar Roosen-

daal in 2020 economisch wil staan.  

2012 2020 

Economisch 

Actieplan 

In dit plan wordt de inzet van de gemeente om de doelstel-

lingen te bereiken, samen met andere partijen vastgelegd. Het 

plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan nieuwe ontwikkelingen. 

2012 jaarlijks 

Integraal 

Bedrijventerreinbeleid 

In deze notitie zijn de doelstellingen interactief en integraal 

geformuleerd. 

2007 2014 

Detailhandelsnota De nota dient als basis om de gewenste detailhandelsstructuur 

richting te geven en plannen te stimuleren en faciliteren. 

2007 2014 

Kantorenprogramma Vraag en aanbod zijn met elkaar geconfronteerd en de zones 

zijn benoemd waarop voldoende aanbod kan worden 

gerealiseerd. 

2004 2014 

Bestuursopdracht 

Arbeidsmarktbeleid 

Kort gezegd gaat het om matchen van vraag en aanbod; de 

beleidsvelden „economische zaken‟ en „sociale zaken‟ zullen 

verder worden geïntegreerd. 

2006 Economische 

Visie 

Bestuursopdracht 

Transitie Wet Werken 

naar Vermogen 

Hierin wordt de toeleiding van uitkeringsgerechtigden naar 

concrete vacatures vormgegeven. De Wet Werken naar 

Vermogen is controversieel verklaard. Het nieuwe rijksbeleid 

wordt afgewacht. 

2012 n.v.t. 

Marketingplan 

Binnenstad 

Het marketingplan binnenstad is een dynamisch raamplan 

voor de marketing en promotie van de Roosendaalse 

binnenstad. 

2012 jaarlijks 
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2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

* uitvoering enquête afhankelijk van beschikbaarheid regionaal budget 

 

 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

 Beïnvloed 

 baarheid 

Effect-indicator 2009 2010 2011 Doel- 

stelling 

2012 

Doel- 

stelling 

2013 

Bedrijventerreinen/kantoren        

Een aantrekkelijk vestigings-

klimaat en productiemilieu 

Redelijk Waardering gemeente als 

vestigingslocatie 

Bron: bedrijvenenquête 

- 6,5 6,5 7,0 7,0 

  Redelijk Waardering (rapportcijfer) van 

vestigingsomgeving  

Bron: bedrijvenenquête 

- 6,1 6,1 6,7 6,7 

 Redelijk Rapportcijfer dienstverlening 

Bron: bedrijvenenquête 

- 6 6,0 6,5 6,5 

Detailhandel        

Bestendigen van de kwaliteit 

van de winkels in het stads-

centrum en voor dagelijkse 

boodschappen in de buurt 

Laag Waardering aantal winkels 

voor dagelijkse bood-

schappen in de buurt 

Bron: Bewonersenquête 

7,4 - 7,5 - 7,5 

 Laag - Koopkrachtbinding 

- Koopkrachttoevloeiing 

- Koopkrachtafvloeiing 

Bron: Regionaal Koop-

stroomonderzoek SES* 

- - - 

- 

- 

85% 

35% 

17% 

85% 

35% 

17% 

 Laag Waardering kwaliteit winkels 

stadcentrum 

Bron: Bewonersenquête 

7,2 - 7,0 - 7,0 

Citymarketing        

De economische positie van 

de binnenstad in de regio 

brengen op het niveau van 

2000 

Redelijk Aantal passanten binnenstad 

per week. 

Streefaantal 2014: 155.000 

per week 

Bron: Locatus 

- 151.600 140.000 170.000 150.000 

 Laag Kwaliteit van de winkels 

Streefcijfer 2014: min. 7,0 

Bron: passantenenquête 

NHTV 

- - - 7,0 7.0 

 Redelijk Gezelligheid en sfeer stads-

centrum 

Streefcijfer 2014: min. 7,0 

Bron: passantenenquête 

NHTV 

- - - 6,7 6.8 

 Redelijk Verblijfsduur 3 tot 4 uur 

Streefcijfer in 2014 30% 

Bron: passantenenquête 

NHTV 

- - - 30% 25% 

Arbeidsmarkt        

Voldoende werkgelegenheid Laag Aantal arbeidsplaatsen Bron: 

Werkgelegenheidsenquête 

SES 

40.374 40.944 40.522 40.000 40.000 
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3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 
Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Bedrijventerreinen/kantoren  

- Zorgen voor voldoende bedrijventerrein en bedrijfsruimte door vraag 

en aanbod te blijven volgen. 

- Versterken van imago van Roosendaal als werkstad door positieve 

ontwikkelingen actief te communiceren. 

- Ontwikkelen multimodale concepten (weg/rail). 

- Gerichte acquisitie door geïnteresseerde bedrijven actief te 

benaderen en door middel van incentive dan wel arbeidsbemiddeling 

te verleiden zich in Roosendaal te vestigen. 

 Circa 20 nieuwe bedrijven,  hetgeen overeenkomt 

met het oppervlak dat opgenomen is in de 

grondexploitatie, waarvan 3 bedrijven door gerichte 

eigen acquisitie. 

 

Minimaal 3 publicaties in de pers en/of vakbladen.  

 

Project Borchwerf II  

- Uitgifte veld B starten en uitgifte veld C afronden. 

Aantal nieuwe bedrijven 4.         (uitgifteplanning 

2013: 77.563 m2). 

Revitalisering / herstructurering  Majoppeveld en Borchwerf. 

Verdere uitgifte gronden herstructurering. 

Aantal nieuwe bedrijven 4.         (uitgifteplanning 

2013: 8.922 m2) 

Parkmanagement verbeteren op Borchwerf II, Borchwerf en 

Majoppeveld door samenwerking met bedrijfsleven te verbeteren. 

- Minimaal 10 netwerkbijeenkomsten bijwonen;  

- Minimaal 10 bedrijfsbezoeken; 

- Aantal leden ondernemingsverenigingen neemt 

toe met 5 %. 

Project Bulkstraat Wouw; Realisatie van een bedrijventerrein   Aantal nieuwe bedrijven 2 (afhankelijk van 

voortgang planologische procedure) 

(uitgifteplanning 2013: 5.858 m2) 

Project Majoppeveld Oost 

- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van uitgifte 

bedrijvenpark Spectrum; 

- De uitgifte van de Kapstok is weer gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. 

 

Spectrum: 6 nieuwe bedrijven 

(uitgifteplanning 2013: 21.896 m2) 

Kapstok: 4 nieuwe bedrijven 

(uitgifteplanning 2013: 40.624 m2) 

Detailhandel  

Implementatie detailhandelsnota/ uitvoering 

Ruimtelijk Economisch Actieplan Binnenstad: 

- Collectieve aanpak via PPS binnenstadsmanagement / 

binnenstadsfonds 

- Uitvoering Businessplan Binnenstad en uitwerkingen daarvan 

(o.a. marketingplan binnenstad (zie citymarketing). 

 

 

 

 

Opstellen Masterplan Binnenstad. 

Streefcijfers voor 2016: 

- Toename organisatiegraad (ledental Collectief 

Roosendaal naar 250) 

- Verhoging verblijfswaarde/ verblijfskwaliteit 

binnenstad (streefcijfer: 7) 

- Toename aantal passanten 

(10%  t.o.v. 2010) 

- Verlenging verblijfsduur naar 2 uur 

- Toename bestedingen 

- Toename werkgelegenheid.  

Uitwerking Masterplan Binnenstad. 

Haalbaarheidsonderzoeken en planvorming vanuit betreffende 

ontwikkelende partijen buurtcentra o.a. Westrand. 

-1
e
 kwartaal 2013 benoemen welke buurtcentra 

worden onderzocht en een planning vaststellen.  

Citymarketing  

Een aantrekkelijke binnenstad: 

Uitvoering Marketingplan Binnenstad via de PPS 

“binnenstadsmanagement” (continueren activiteiten 2012 conform 

doelstellingen, ambities en plannen Businessplan Binnenstad). 

 

 

Opstellen PvA Citymarketing na advies van een extern bureau. 

Streefcijfers voor 2016: 

- Kwaliteit winkels min. 7 

- Gezelligheid/ sfeer min. 7 

- Aantal passanten: 160.000 

- % verblijf 3 tot 4 uur: 30. 

 

Opleveren  PvA 1
e
 kwartaal 2013 o.b.v. rapport 

extern bureau. 

Arbeidsmarkt  

- Uitvoering West Brabant Werkt Door 2009 - 2011: 

 

 

- 500 EVC trajecten (eerder Verworven Competen-

ties) voornamelijk voor werkenden. 

- - 200 extra leerwerktrajecten voor werkzoekenden 
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Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

 

 

 

 

- - 1250 niet uitkeringsgerechtigden naar werk of 

opleiding leiden. 

- - Inrichten leerwerkloket en/of werkgeversservice-

punten. 

- 100 werkgevers gaan over op nieuwe vormen van 

HRM beleid die past bij de veranderende omstan-

digheden op de arbeidsmarkt.  

 

 

 

4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Bedrijventerreinen/kantoren 721 453 372 374 369 372 

Detailhandel 892 1.279 1.077 1.080 1.073 1.077 

Citymarketing 177 105 115 115 114 114 

Arbeidsmarkt 220 75 76 76 26 26 

Totaal lasten 2.010 1.912 1.640 1.645 1.582 1.589 

       

Bedrijventerreinen/kantoren 540 276 169 173 177 181 

Detailhandel 402 484 496 504 512 521 

Citymarketing 3      

Arbeidsmarkt 77      

Totaal baten 1.022 760 665 677 689 702 

       

 Nadelig saldo 988 1.152 975 968 893 887 

Op dit programma betrekking 

hebbende  

      

Stortingen in reserves       

Onttrekkingen uit reserves       
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Wij hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en vervullen een regionale werkgelegenheids- 

en detailhandelsfunctie. 

   
 

Een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en 
productiemilieu 

Bestendigen van de 
kwaliteit van de 
winkels in het 
stadscentrum en 
voor dagelijkse 
boodschappen in de 
buurt 
 

Voldoende 
werkgelegenheid 

- Verdere implementatie 
integraal bedrijven-
terreinenbeleid 
 

- Uitgifte Borchwerf II veld 
B starten en Veld C 
afronden  
 

- Revitalisering en 
herstructurering 
Majoppeveld en 
Borchwerf 
 

- Parkmanagement 
verbeteren 
 

- Project Bulkstraat Wouw 
 

- Project Majoppeveld 
Oost 

- Implementatie 
detailhandelsnota 
 
- Actieplan Binnenstad 
 
- Opstellen Masterplan 
Binnenstad 
 
- Haalbaarheids-
onderzoeken en 
planvorming 
buurtcentra 
 
 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Bedrijventerreinen/ 
kantoren 

Citymarketing 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- Waardering gemeente als 
vestigingslocatie 
- Waardering (rapportcijfer) 
van vestigingsomgeving  
- Rapportcijfer dienstverle-
ning 
- Waardering aantal winkels 
- Koopkrachtbinding, -
toevloeiing en- afvloeiing 
- Waardering kwaliteit 
winkels stadcentrum 
- aantal passanten p/week 
- Gezelligheid en sfeer 
stadscentrum 
- Stijging verblijfsduur naar 
30% 
- Aantal arbeidsplaatsen  

  

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 2 Economische Zaken 

Detailhandel 

De economische 
positie van de 
binnenstad in de 
regio brengen op het 
niveau van 2000 

Arbeidsmarkt 

- Uitvoeren 
Marketingplan 
Binnenstad 
 
- Uitvoeren actieplan  
aantrekkelijke 
binnenstad 
 
- Opstellen PvA 
Citymarketing 

- Uitvoering West 
Brabant Werkt Door 
2009 - 2011  

 

Prestatie indicatoren: 
- 10 nieuwe bedrijven/ 
vestigingen 
- 3 perspublicaties 
- 10 nieuwe bedrijven op 
locaties Borchwerf (II), 
Majoppeveld (Oost) en 
Bulkstraat Wouw  
- 10 netwerkbijeenkomsten  
- 10 bedrijfsbezoeken 
- 5% stijging leden 
ondernemersvereniging  
- Diverse streefcijfers  2016 
Detailhandel 
- Masterplan Binnenstad 
- Vaststelling en planning te 
onderzoeken buurtcentra 
- Diverse streefcijfers 2016 
Citymarketing 
- PvA Citymarketing  
- 500 EVC, 200 extra leer-
werktrajecten, 1250 oplei-
dingen en 100 werkgevers die 
wijzigingen doorvoeren 
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3.  Onderwijs  
 

1.  Algemeen 
 

Hoofd- Wij scheppen ontwikkelingskansen  

doelstelling voor iedereen door middel van een  

gedifferentieerd en kwalitatief goed  

onderwijsaanbod, dat aansluit bij de  

behoeften van de samenleving. Alle 

scholen, waarvoor de gemeente  

verantwoordelijkheid draagt, zijn  

adequaat gehuisvest.  

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij continueren de krachtige driehoek onderwijs, ondernemers en overheid, waardoor 

onderwijs goed afgestemd wordt op een veranderende economie en werkgelegenheid; 

 Wij continueren de inzet in het voorkomen en tegengaan van schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten; 

 Wij werken gericht aan de verbetering van de leerprestaties en schoolloopbanen van 

jongeren die dreigen achterop te raken;  

 Wij investeren in taalontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar, zodat zij zonder 

achterstand kunnen starten aan de basisschool; 

 Wij zorgen ervoor dat het kwaliteitsniveau van de onderwijshuisvesting voldoet aan de 

gestelde normen van soberheid en doelmatigheid én nut en noodzaak; 

  

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

  a) Onderwijsvoorzieningen  --- H. Verbraak  

  b) Onderwijsachterstanden  --- H. Verbraak 

  c) Onderwijshuisvesting  --- H. Verbraak 

 

Trends en risico’s 

- De toename van arbeidsmigranten, die beslissen zich hier permanent te vestigen, heeft als 

gevolg dat het aantal kinderen zonder kennis van de Nederlandse taal gestaag groeit. De 

consequentie is dat extra investeringen worden gevraagd om deze kinderen met succes hun 

schoolloopbaan te laten doorlopen. 

- De invoering Wet Passend Onderwijs m.i.v. augustus 2013 heeft voor de gemeente conse-

quenties, aangaande kosten voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en jeugdzorg 

(vanaf 2015). 

- De afname van het aantal jeugdigen zal leiden tot een nog lagere bezettingsgraad van 

onderwijsgebouwen. 

   

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Sociale Visie De Sociale Visie is de paraplunota voor waar 

Roosendaal in 2020 sociaal wil staan.  

2012 2020 

Visie Transformatie van de zorg 

voor de jeugd 

Uitgangspunten voor de invoering van nieuwe 

taken mbt jeugdzorg 

2011 - 

Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 

Regels voor bouw en onderhoud school-

gebouwen 

2009 - 

Toekomstvisie primair en 

speciaal onderwijs 

Beleidskader tbv ontwikkelen huisvesting primair 

en speciaal onderwijs 2013-2020 

2012/2013 2020 

 

Verordening leerlingenvervoer Regels voor het vervoer van leerlingen van huis 

naar school v.v. 

2012 - 

Lokale Educatieve Agenda Afspraken over afstemming van gemeentelijke 

taken op het gebied van onderwijs en die van 

2011  2015 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

scholen en andere betrokken partijen 

Regionale Educatieve Agenda Afspraken op regionaal niveau tussen gemeenten 

en voortgezet onderwijs op het gebied van zorg in 

en om de school 

2012 2016 

Samen aan de Start Beleidslijn Voorschoolse Voorzieningen 2012 2015 

 

 

 

2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen  Beïnvloed- 

baarheid 

Indicator  2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Onderwijsvoorzieningen        

Stimuleren dat onderwijs-

voorzieningen afgestemd zijn op de 

economie/vraag 

Hoog Tevredenheid onderwijs-

voorzieningen 

Bron: Bewonersenquête 

7,9 - 7,9 - 7,9 

Onderwijsachterstanden        

Het stimuleren van deelname aan 

voorschoolse voorzieningen door 

doelgroepkinderen in de leeftijd 2-4  

Hoog % door Thuiszorg West-

Brabant geïndiceerde 

(doelgroep) kinderen in 

voorschoolse voorziening 

Bron: SPR 

 - 93% 90% 90% 

Het aantal voortijdig schoolverlaters 

is lager dan 3,5% van het aantal 

jongeren (12-23 jarigen)               

 

Redelijk Aantal vsv-ers 

% vsv-ers van het totale 

aantal jongeren 

Bron: Leerplicht 

227 

3,7 

199 

3,2 

170 

2,8 

170 

3,0 

 

3,5 

Het signaal schoolverzuim is lager 

dan 4% van het aantal leerplichtigen 

(5 t/m 17 jaar) 

   

Redelijk Signaal verzuim 

% signaal verzuim t.o.v. 

aantal leerplichtigen 

Bron: Leerplicht 

342 

2,8 

443 

3,7 

408 

3,4 

393 

3,4 

 

4,0 

Onderwijshuisvesting        

Adequate huisvesting voor alle 

onderwijsinstellingen voor primair en 

voortgezet onderwijs 

Hoog Kwaliteit huisvesting pri-

mair en speciaal onderwijs 

is voldoende/goed in % 

(95% in 2015) 

Bron: Schouw Van Aarle 

De Laat 

77% 77% 80% 83% 89% 

 

 

 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten Prestatie-indicator 

Onderwijsvoorzieningen  

Voorkomen en terugdringen laaggeletterdheid door het aanbieden van 

volwasseneneducatie afgestemd op de wijziging van de Wet educatie 

en Beroepsonderwijs. 

Nog te ontwikkelen 

Verkennen en vergroten van het non-formele aanbod educatie door 

hiervoor bondgenootschappen aan te gaan met maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven.  

 

Bondgenootschap met maatschappelijk veld en 

bedrijfsleven. 
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Prestaties en activiteiten Prestatie-indicator 

Onderwijsachterstanden  

Kinderen in de gelegenheid stellen hun taalachterstand in te lopen. Dit 

is vastgelegd in het uitvoeringsplan Lokale Educatieve Agenda 2011-

2012.  Externe (onderwijs) partijen ontvangen middelen om hierop 

activiteiten te organiseren zoals een schakelklas, voorziening voor 

kinderen van arbeidsmigranten, VVE doorgaande leerlijn, doorgaande 

leerlijn PO-VO. 

Inzet rijksbudget onderwijsachterstanden is 100%. 

Per project zijn er bij beschikking prestatie en 

beoogde opbrengsten vastgesteld. Jaarlijks zal 

worden gekeken of deze opbrengsten gehaald zijn.   

Realiseren van een sluitende aanpak voor voortijdig schoolverlaters tot 

23 jaar zonder startkwalificatie op basis van activiteiten Loopbaan 23 

en inzet van leerplichtambtenaren. 

-  37 Trajectbegeleidingen met resultaat terug  naar 

school; 

-  37 minder voortijdig schoolverlaters. 

Inzetten schoolmaatschappelijk werk op basisscholen en voortgezet 

onderwijs. Relatie met terugdringen schooluitval. 

Subsidiecontract 2013 zal worden afgesloten. 

SPR:  

Het aanbieden van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in 

peuterspeelzalen aan kinderen binnen de doelgroepdefinitie. 

 

 

 

 

TWB:  

Het indiceren van deze doelgroepkinderen door Thuiszorg West-

Brabant.  

 

 

 

 

Traverse: 

Het aanbieden van het project instapje/opstapje (activiteiten gericht op 

het bestrijden van taalachterstanden bij kinderen van 2-4 jaar en het 

toeleiden naar voorschoolse educatie). 

SPR: 

- 405 reguliere peuterplaatsen; 

- 153 peuterplaatsen voor VVE-2-jarigen; 

- 230 peuterplaatsen voor VVE-3 jarigen; 

- 383 doelgroepkinderen compensatie 

ouderbijdrage VVE. 

 

TWB: 

- Toegeleiding 200 VVE-kinderen; 

- Structureel overleg SPR  68 uur; 

- Structureel overleg SPR 68 uur + Overleg KDV 

25 uur; 

- Observaties 20 kinderen. 

 

Traverse: 

- Het voorkomen van taalachterstanden bij 

kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. 

- De opvoedcompetenties van ouders zijn 

verbeterd. 

- Het aantal kinderen dat met een taalachter-

stand naar de basisschool gaat is afgenomen. 

- Ouders zijn bekend met en kennen het belang 

van de peuterspeelzaal en de bibliotheek. 

- 100% van de deelnemers aan het Stappro-

gramma is toegeleid naar de peuterspeelzaal 

en ontvangt daar VVE-aanbod. 

- 90% van de deelnemers aan het Stapprogram-

ma heeft zich in geschreven bij de bibliotheek. 

- 90% van de deelnemende gezinnen waarbij 

een bijkomend probleem is gesignaleerd, 

gesproken is met de ouders en het CJG.  

Onderwijshuisvesting  

Project Zuid-Oost Kwartier: 

Bovenwijkse sporthal ZOK. 

Sporthal gereed en beschikbaar voor gebruikers 

januari 2013. 

Bestuursopdracht ”Duurzame financiering onderwijshuisvesting”: 

Visie op onderwijshuisvesting uitwerken tot een Strategisch 

Huisvestingsplan Onderwijs en bijbehorende duurzame financiering. 

 

Gereed 1e helft 2013. 

Uitvoering jaarlijks vast te stellen Huisvestingsprogramma Onderwijs 

(HPO) waarbij de scholen krachtig worden ondersteund met zorg voor 

adequate onderwijshuisvesting.   

Vastgesteld HPO uiterlijk 31-12-2013. 

Alle ontvangen aanvragen in 2013 m.b.t. het HPO 

worden verwerkt t.b.v. de uitvoering in 2014. 
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Prestaties en activiteiten Prestatie-indicator 

Planvorming en realisatie van diverse nieuwbouw- en 

verbouwprojecten, o.a.: 

a. Nieuwe huisvesting VMBO, Scholengemeenschap Tongerlo; 

 

b. Nieuwe huisvesting De Fakkel 

c. Unilocatie De Sponder  

 

 

a. Overdracht gebouw Bovendonk   aan school-

bestuur OMO. 

b. eind 2013 nieuwe school gereed. 

c. ontwerp, vergunning en aanbesteding in 2013 

 
 
4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Onderwijsvoorzieningen 2.717 2.399 2.333 2.332 2.301 2.296 

Onderwijsachterstanden 3.610 3.433 3.440 3.451 3.429 3.441 

Onderwijshuisvesting 5.419 6.625 6.179 6.991 6.821 6.706 

Totaal lasten 11.746 12.457 11.952 12.774 12.551 12.443 

       

Onderwijsvoorzieningen 348 211 210 207 185 184 

Onderwijsachterstanden 1.943 2.210 2.213 2.217 2.220 2.224 

Onderwijshuisvesting 214 324 262 238 242 246 

Totaal baten 2.505 2.745 2.685 2.662 2.647 2.654 

       

 Nadelig saldo 9.241 9.712 9.267 10.112 9.904 9.789 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves 1.798 1.458 1.437 1.418 1.900 2.719 

Onttrekkingen uit reserves 1.511 3.049 2.395 2.351 2.280 2.238 
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Wij scheppen ontwikkelingskansen voor iedereen door middel van een gedifferentieerd en 

kwalitatief goed onderwijsaanbod, dat aansluit bij de behoeften van de samenleving. Alle scholen, 

waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, zijn adequaat gehuisvest.  

   
 

Stimuleren dat onder-
wijsvoorzieningen 
afgestemd zijn op de 
economie/vraag 

Het stimuleren van 
deelname aan 
voorschoolse 
voorzieningen door 
doelgroepkinderen 
in de leeftijd 2-4 

 

Adequate huisvesting 
voor alle onderwijs-
instellingen voor 
primair en voortgezet 
onderwijs 

- Voorkomen en terug-
dringen laaggeletterdheid 
door het aanbieden van 
volwasseneneducatie 
 
- Verkennen en vergroten 
van non-formele aanbod 
educatie 
 

-  Organiseren van 
voor- en vroeg-
schoolse educatie, 
schakelklassen, leerlijn 
PO-VO en voorziening 
kinderen arbeids-
migranten 
 
- Het aanbieden van 
voorschoolse educatie 
(VVE) in peuterspeel-
zalen, het indiceren 
van doelgroepkinderen 
en aanbieden project 
instapje/opstapje. 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Onderwijsvoorzieningen Onderwijshuisvesting 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- Tevredenheid 
onderwijsvoorzieningen 
- % geïndiceerde kinderen in 
voorschoolse opvang 
- % vsv-ers van totaal aantal 
jongeren 
- % verzuim tov aantal 
leerplichtigen 
- Kwaliteit huisvesting  
 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 3 Onderwijs 

Onderwijsachterstanden 

Terugdringen voor-
tijdig schoolverlaters 
tot max. 3,5% van 
aantal jongeren en 
schoolverzuim  tot 
maximaal 4% van 
aantal leerplichtigen 
 

- Realiseren van een 
sluitende aanpak voor 
voortijdig schoolver-
laters tot 23 jaar 
zonder startkwalificatie 
 
- inzet leerplicht-
ambtenaren 
 
- Inzetten schoolmaat-
schappelijk werk op 
basisscholen en 
voortgezet onderwijs 
 

- Bovenwijkse sporthal 
 

- Ontwikkelen visie op de 
onderwijshuisvestings-
problematiek als 
onderdeel van de 
bestuursopderacht 
duurzame financiering 
OHV 
 

- Uitvoering vastgesteld 
Huisvestingsprogramma 
Onderwijs (HPO) waarbij 
de scholen krachtig 
worden ondersteund 
 

Realisatie nieuw-
/verbouwprojecten: 
- VMBO 
- Unilocatie De Sponder 
- De Fakkel 

Prestatie indicatoren: 
- Aantal cursisten 
- Aantal opleidingen 
- Bondgenootschap maatschap-
pelijk veld en bedrijfsleven 
- % uitputting budget OAB 
- 37 trajectbegeleidingen 
- 37 minder voortijdig 
schoolverlaters 
- Afsluiten subsidiecontract 2013 
tav schoolmaatschappelijk werk 
- Diverse indicatoren OAB per 
instelling 
- Sporthal gereed en beschikbaar 
januari 2013 
- Bestuursopdracht OHV gereed 
1e helft 2013 
- % uitputting budget (aantal 
projecten HPO) 
- Gerealiseerde nieuw- en 
verbouwprojecten 
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4.  Sport en Recreatie  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd  Wij stimuleren sport en beweging.  

doelstelling Sport en beweging verbeteren de  

gezondheid, sport vergroot de sa- 

menhang in en de binding met de  

maatschappij en (top)sport zorgt  

voor trots en uitstraling. Sport en  

de lichamelijke opvoeding dragen  

bij aan integratie, het voorkomen  

van vroegtijdig schoolverlaten, so- 

ciale activering van burgers en de  

bevordering van een gezonde leefstijl. Daarom voeren wij een actief en integraal 

sportbeleid. Wij faciliteren bovendien de routegebonden recreatie (varen, wandelen, 

fietsen, paardrijden enz.) en we ondersteunen waar nodig de lokale en regionale 

toeristisch-recreatieve sector. 

   

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij stimuleren de „ongeorganiseerde‟ sport op wijk- en buurtniveau voor verschillende 

doelgroepen; 

 Wij investeren in de combinatie van buurt, onderwijs en sport; 

 Wij stimuleren minderheden, gehandicapten en ouderen om te gaan sporten; 

 Wij investeren in het in stand houden van de sportvoorzieningen in wijken en dorpen en 

streven naar een optimaal gebruik van de voorzieningen; 

 Samen met de overige 17 gemeenten in West-Brabant ondersteunen wij de Provincie 

Noord Brabant bij de opstelling van een BID-book voor het Olympisch Plan Noord-

Brabant 2028 (onderdelen hippische sport en wielrennen); 

 Wij ondersteunen de toeristisch-recreatieve profilering van Roosendaal als winkelstad, 

uitgaansstad en plaats waar veel te doen is en te beleven valt; 

 Wij stimuleren de productverbetering en verdere ontwikkeling van de recreatieve sector 

in de vorm van kwaliteitsbevordering van het bestaande aanbod en verdere differen-

tiëring hiervan ten behoeve van toename van het aantal toeristische overnachtingen;  

 Wij werken aan integraal horecabeleid; 

 Wij bieden een kader om evenementen mogelijk te maken, waarbij aangestuurd wordt op 

een betere (programmatische) afstemming van evenementen om een betere spreiding 

van evenementen te krijgen in tijd en locaties. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Sport   --- T. Theunis 

b) Recreatie en Toerisme --- H. Verbraak 

 

Trends en   Gebiedsgerichte samenwerking gaat zich meer toespitsen op het bijeenbrengen en onderling 

risico’s   verbinden van ondernemers, zodat het toeristisch recreatief product en daarmee de aantrekkings- 

kracht van de streek sterker kan worden weggezet. 

De samenwerking met omringende gemeente wordt geïntensiveerd. 

Een aantal sportieve ontwikkelingen met aantrekkelijk economische impact in de regio worden 

onderzocht op haalbaarheid en kansen voor Roosendaal (Wielerbaan, hippisch centrum), 

waarmee sport naast sociale ook toeristische en economische doelen kan versterken. 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Sociale Visie De Sociale Visie is de paraplunota voor waar Roosendaal 

in 2020 sociaal wil staan. Op onderdelen zullen nog hieruit 

2012 2020 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

voortkomende uitvoeringsplannen worden opgesteld. 

Kadernota WMO 

(meerjaren beleidsplan) 

Breed beleidskader en uitgangspunten WMO  2007 Sociale Visie 

Kadernota lokaal 

gezondheidsbeleid 

Beschrijving van het lokaal gezondheidsbeleid  2008 2013 

Economisch Actieplan In dit plan wordt de inzet van de gemeente om de doelstel-

lingen te bereiken, samen met andere partijen vastgelegd. 

Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan nieuwe 

ontwikkelingen 

2012 jaarlijks 

Kermisbeleid Doel- en taakstellingen betreffende de uitvoering van de 

Roosendaalse kermissen. 

2005 2015 

Integraal 

evenementenbeleid 

Uitgangspunten en doelstellingen betreffende 

evenementen. 

2006 2013 

Werkplan integraal 

horecabeleid 

Wat gaan we de komende jaren doen op het gebied van 

openbare orde en veiligheid, ruimtelijk beleid, milieubeleid, 

handhaving en citymarketing in relatie tot horeca. 

2012 2016 

Toeristisch-recreatief 

profiel  

Ontwikkelings- en beheerskader waarbinnen het toeris-

tisch-recreatieve product verder zal worden afgestemd op 

maatschappelijke behoeften en economische kansen. 

1998 n.v.t. 

Visie Visdonk Ontwikkelingskader voor recreatie en natuurontwikkeling 

op landgoed Visdonk 

2007 n.v.t. 

Ontwikkelingsperspectief 

Wouwse Plantage 

Ontwikkelingskader voor doorontwikkeling toerisme en 

recreatie op landgoed Wouwse Plantage 

2004 n.v.t. 

Toekomstschets, meer-

jaren- en investerings-

programma Brabantse Wal 

Ontwikkelingskader voor het Provinciaal Landschap 

Brabantse Wal 

2010 2014 

 

 
2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

 Beïnvloed- 

 baarheid 

indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Sport        

Vergroten actieve sport-

beoefening door o.a. 

verbeteren buitensport-

accommodaties 

Redelijk Waardering van 

sportvoorzieningen 

Bron: Bewonersenquête 

7,0 - 7,0 - 7,0 

 

 
 

Redelijk Percentage inwoners dat 

sport 

Bron: Digipanel 

- 74% - 75% 75% 

Recreatie en toerisme        

Promotie en profilering 

van de toeristisch-

recreatieve producten 

Laag Waardering toeristisch 

recreatieve voorzieningen 

Bron: Bewonersenquête 

7,0 - 7,0 - 7,0 

Hoog Waardering 

speelvoorzieningen 

Bron: Bewonersenquête 

6,8 - 6,8 - 6,8 

Laag Aantal overnachtingen  

Bron: Team belastingen 

115.492 108.295 109.836 110.000 110.000 
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3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten Prestatie-indicator 

Sport  

Uitvoeren programma „Sport en Bewegen 2013-2014‟.  Dit programma kent de volgende 

drie deelprogramma‟s en bijbehorende doelstellingen: 

1. Sport en Bewegen in de Buurt: het leveren van een bijdrage aan de sociale cohesie 

in wijken en dorpen; 

2. Gezonde Leefstijl:  

het leveren van een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl; 

3. Vitale Sportvereniging:  

het leveren van een bijdrage aan de vitalisering van sportverenigingen. 

- Gerealiseerde prestaties 

uitvoerder Sportservice 

Noord-Brabant, volgens 

uitvoeringsplan 2013-2014 

- 5,8 fte actieve combinatie-

functionarissen sport per  

1-1-2013    

Recreatie en toerisme  

In regionaal verband uitvoering geven aan de Vrijetijdsagenda West Brabant 2011-2015 

die als doel heeft in de periode van 2011 tot 2015 een groei van 5% in de bestedingen in 

de toeristische recreatieve sector te realiseren. Belangrijkste uitdagingen: 

- Regio in de regio 

- Verbeteren (kwantitatief en kwalitatief) en verbinden van vraaggericht 

toeristisch-recreatief aanbod in de regio 

- Gebieds- en themagerichte profilering van de regio 

Gerealiseerde prestaties 

uitvoerder Regio West-

Brabant (RWB), volgens 

actieprogramma 2011-2015, 

o.a. herhaling 

Vrijetijdsmonitor in 2012 en 

2015. 

Verdere uitvoering geven aan het Ontwikkelingsperspectief Landgoed Wouwse Plantage 

met als beoogd eindresultaat: 

- Landgoed met buitenplaats als toeristische trekpleister voor Wouwse Plantage 

en Brabantse Wal 

- Heringericht landgoed als modern en kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied 

van bovenlokale betekenis 

- Uitgekiend herinrichtingsplan met duidelijke scheiding (zonering) van natuur-, 

recreatie- en cultuurwaarden 

- Toeristisch-recreatieve ketensamenwerking impuls voor lokale economie (dorp 

Wouwse Plantage 

 

 

Ondertekening van een 

anterieure overeenkomst met 

initiatiefnemers in 2013. 

 
 
4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Sport 2.969 3.104 2.986 2.816 2.796 2.786 

Recreatie en toerisme 3.560 3.408 3.047 3.038 3.014 3.007 

Totaal lasten 6.529 6.512 6.033 5.854 5.810 5.793 

       

Sport 555 490 466 522 600 612 

Recreatie en toerisme 634 712 614 608 603 597 

Totaal baten 1.189 1.202 1.080 1.130 1.203 1.209 

       

 Nadelig saldo 5.340 5.310 4.953 4.724 4.607 4.584 

Op dit programma betrekking 

hebbende: 

      

stortingen in reserves 47 309 311 314 316 319 

onttrekkingen uit reserves 18 309 311 313 316 319 
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Wij stimuleren sport en beweging. Sport en beweging verbeteren de gezondheid, sport vergroot de samen-

hang in en de binding met de maatschappij en (top)sport zorgt voor trots en uitstraling. Sport en de 

lichamelijke opvoeding dragen bij aan integratie, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, sociale 

activering van burgers en de bevordering van een gezonde leefstijl. Daarom voeren wij een actief en 

integraal sportbeleid. Wij faciliteren bovendien de routegebonden recreatie (varen, wandelen, fietsen, 

paardrijden enz.) en we ondersteunen waar nodig de lokale en regionale toeristisch-recreatieve sector. 

 

 

Vergroten actieve sportbeoefening door o.a. 
verbeteren buitensportaccommodaties 

Promotie en profilering van de toeristisch-
recreatieve producten 

 
- Uitvoeren programma „Sport en Bewegen 2013-2014‟ 
 
 

 
- -  Uitvoering vrijetijdsagenda West Brabant 

 
-  Verdere uitwerking Ontwikkelingsperspectief Landgoed 
Wouwse Plantage 
 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Sport 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- Waardering van 
sportvoorzieningen 
- % inwoners dat sport  
- Waardering toeristische 
recreatieve voorzieningen 
- Waardering speelvoorzieningen 
- Aantal overnachtingen  

  

 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 4 Sport en recreatie 

Recreatie en toerisme 

Prestatie indicatoren: 
 
- Gerealiseerde prestaties 
uitvoerder programma „Sport en 
Bewegen‟ Sportservice Noord-
Brabant  
- 5,8 fte actieve combinatie-
functionarissen per 1-1-2013 
- Gerealiseerde prestaties 
uitvoerder vrijetijdsagenda Regio 
West-Brabant 
- Anterieure overeenkomst 
initiatiefnemers Wouwse 
Plantage 
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5.  Sociaal Culturele Voorzieningen en Cultuur  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd  Wij bieden onze inwoners een  

doelstelling  gezond sociaal-cultureel klimaat  

  en zorgen voor de adequate voor- 

  zieningen en activiteiten die daar- 

  voor nodig zijn. 

 

 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij bouwen samen met burgers en organisaties aan sterke buurten en toegankelijke 

voorzieningen.  

 Wij maken kunst en cultuur toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a)  Sociaal-culturele voorzieningen --- K. Jongmans 

b)   Kunst en cultuur   --- H. Verbraak 

 (Monumenten)   --- S. Adriaansen 

 

Trends en risico’s 

- Stimuleren van de natuurlijke verwantschap tussen cultuur en economie door centrale en 

decentrale overheid. 

- In een tijdperk van schaarse overheidsmiddelen worden sociaal-culturele voorzieningen 

relatief zwaarder gekort. 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Sociale Visie De Sociale Visie is de paraplunota voor waar Roosen-

daal in 2020 sociaal wil staan. Op onderdelen zullen 

nog hieruit voortkomende uitvoeringsplannen worden 

opgesteld. 

2012 2020 

Buurthuizen bezien 

 

Aanvulling Buurt- en 

Dorpshuizen 

Ontmoetingsfunctie van wijk- en buurthuizen; beleids-

kader voor het sociaal-cultureel en opbouwwerk. 

Beleidskader en gemeentelijke bijdrage 2012-2014 

2010 

 

2012 

2015 

 

2015 

Nota „Cultuur in Beweging‟ Beleidskader lokaal cultuurbeleid  2007 Sociale Visie 

en Transitie 

Anders 

Subsidiëren 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen 

per wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van 

leefbaarheid de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 

belangrijkste speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks 

vertaald in een wijkactieplan (WAP) dat wordt vastge-

steld door het college. 

2011 

vaststelling 

door betrok-

kenen in de 

wijk (niet door 

gemeente) 

onbekend 

Monumentennota Beleidskader voor gemeentelijke monumenten, 

archeologie en historisch groen 

2007 2017 
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2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

Beïnvloed-

baarheid 

Effect-indicator 

 

2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Sociaal-Culturele Voorzieningen       

Goede en bereikbare welzijns- 

en gezondheidsvoorzieningen 

Laag Waardering voorzieningen  

Bron: Bewonersenquête 

6,9 - 

 

6,8 - 6,8 

Kunst en Cultuur        

Laagdrempelig kunst en cultuur 

aanbod 

Laag Waardering voorzieningen 

Bron: wijkatlas 

7,2 - 7,2 7,2 7,2 

 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

  Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Sociaal-Culturele Voorzieningen  

Uitvoering geven aan de Transitie “Anders Subsidiëren”. De transitie is opgeknipt 

in twee delen: 

1. Voor subsidiejaar 2013 bieden van een alternatief voor de jeugdsubsidies;  

2. In 2013 ontwikkelt de gemeente met de gemeenteraad en partners een 

subsidiebeleid dat in de toekomst tegemoet komt aan de (nieuwe) 

maatschappelijke doelen en de nieuwe rol van de overheid. 

Mei 2013 nieuw subsidiebeleid en 

nieuwe verordening gereed. 

Kunst en Cultuur  

Opstellen  en uitvoeren actieplan Kunst en Cultuur 2013-2014 

Met onder andere aandacht voor: 

- Koppeling naar evenementenbeleid 

- Tongerloplein, cultuurplein 

- Aantrekkelijke binnenstad 

- Betrokken jeugd 

1
e
 kwartaal 2013 actieplan Kunst en 

Cultuur gereed. 

 

 

 
4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Sociaal Culturele Voorzieningen 5.137 3.944 3.615 3.614 3.455 3.455 

Kunst en Cultuur 6.438 6.655 6.213 6.195 6.104 6.162 

Totaal lasten 11.575 10.599 9.828 9.809 9.559 9.617 

       

Sociaal Culturele Voorzieningen 284 51 51 51 51 51 

Kunst en Cultuur 765 696 873 1.079 1.218 1.244 

Totaal baten 1.049 747 924 1.130 1.269 1.295 

       

 Nadelig saldo 10.526 9.852 8.904 8.679 8.290 8.322 

Op dit programma betrekking hebbende      

Stortingen in reserves 242 224 206 189 171 155 

Onttrekkingen uit reserves 389 329 747 380 362 345 

 



Programmabegroting 2013  Sociaal Culturele Voorzieningen en Cultuur 

Gemeente Roosendaal   37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij bieden onze inwoners een gezond sociaal-cultureel klimaat en zorgen voor de adequate 

voorzieningen en activiteiten die daarvoor nodig zijn. 

 

Goede en bereikbare welzijns- en gezondheids-
voorzieningen 

Laagdrempelig kunst en cultuur 
aanbod 
 

- Uitvoering geven aan transitie “Anders subsidiëren”. 
 
 

 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Sociaal culturele voorzieningen Kunst en cultuur 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?)  

Beleidsveld 

 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

Prestatie-indicatoren: 
- Mei 2013 nieuwe subsidiebeleid 
en nieuwe verordening gereed 
  
- 1

e
 kwartaal 2013 actieplan 

Kunst en Cultuur gereed 

 

- Opstellen en uitvoeren actieplan Kunst en 
Cultuur 2013-2014 
 
 
 

Effectindicatoren: 
- Waardering welzijns- en 
gezondheidsvoorzieningen 
- Waardering voorzieningen kunst 
en cultuur 
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6.  Werk en Inkomen  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd  Wij zorgen voor werk, inkomen en  

doelstelling  voorzieningen waardoor Roosen- 

  daalse burgers volwaardig en zelf- 

  standig kunnen participeren in de  

  Roosendaalse samenleving. 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij zorgen er voor dat mensen zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien waar het 

kan. Daar waar dat niet onmogelijk is geven wij ondersteuning. 

 Wij zorgen zoveel mogelijk voor werk zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien vanuit een arbeidsmarktparticipatie. 

 Wij bieden een pakket aan voorzieningen waardoor mensen zoveel mogelijk in staat zijn deel te 

nemen aan het algemeen dagelijks maatschappelijk verkeer.  

 Wij starten snel met re-integratie; 

 Wij bieden maatwerk aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar die een beroep doen op de Wet 

Werk en Bijstand 

 

Beleidsvelden      Portefeuillehouder 

a)    Werk   --- H. Verbraak 

b)    Inkomen   --- H. Verbraak 

c)    Voorzieningen  --- K. Jongmans 

 

Trends en -  Voor 2012 verwacht het CPB een afname van de werkgelegenheid in personen met een 

risico’s         ½%. Pas vanaf 2015 wordt er weer groei van het aantal banen voorzien. 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld. 

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Sociale Visie De Sociale Visie is de paraplunota voor waar Roosendaal 

in 2020 sociaal wil staan. Op onderdelen zullen hieruit 

voortkomende uitvoeringsplannen worden opgesteld. 

2012 2020 

Economische Visie De Economische Visie is de paraplunota voor waar Roos-

endaal in 2020 economisch wil staan. Op onderdelen 

zullen nog hieruit voortkomende actieplannen worden 

opgesteld. 

2012 2020 

WWB, IOAW, IOAZ en BBZ Afstemmings- en handhavingsverordening WWB 2011  

 Re-integratieverordening 2011  

 Verordening cliënten- participatie  2011  

 Verordening toeslagen en verlagingen  2011 2013 

 Verordening langdurigheidstoeslag 2011  

 Beleidsregel bijzondere bijstand 2011  

Minimabeleid Sociaal Actieplan  2008 2015 

Wet Participatiebudget Stimuleren samenhang op het gebied van volwassenen-

educatie, inburgering en re-integratie 

2009 2013 

Visie Modernisering SW Visie op de gemeentelijke regierol  2010 In Transitie 

WWnV 

Regierol SW (WVS Groep) Realisatie contactrol WVS Groep en operationalisatie 

binnen DVO 

2010 In Transitie 

WWnV 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Bestuursopdracht Transitie 

Wet Werken naar 

Vermogen 

Hierin wordt de toeleiding van uitkeringsgerechtigden naar 

concrete vacatures vormgegeven. 

2012 n.v.t. 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen per 

wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van leefbaarheid 

de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 belangrijkste 

speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks vertaald in een 

wijkactieplan (WAP) dat wordt vastgesteld door het 

college. 

2011 

vaststelling 

door betrok-

kenen in de 

wijk (niet door 

gemeente) 

onbekend 

 
 
 
2.     Wat willen we bereiken (effect)? 

 
Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke 

effecten] 

  Beïnvloed- 

baarheid 

Effect-indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Werk        

Vergroting van de arbeids-

participatie van bijstands-

gerechtigden 

Redelijk Aantal uitkeringsgerechtigden 

WWB ca per ultimo 

% uitstroom naar werk 

Bron: Dienstverlening  

  

1.100 

 

977 

 

1268 

29% 

 

1.200 

  30% 

 

1.250 

30% 

Inkomen        

Een vangnet voor burgers 

die geen voldoende 

inkomen hebben 

Hoog Aantal aanvragen bijzondere 

bijstand  

Bron: Dienstverlening 

- - 1.536 1.500 1.500 

Voorzieningen        

Armoedereductie: zoveel 

mogelijk burgers op of 

onder de bijstandsnorm 

gaan gebruik maken van de 

voor de doelgroep beoogde 

regelingen 

Hoog       

 

 

 

 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

  Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Werk  

Iedereen die zich meldt voor een uitkering WWB/WIJ/IOAW/IOAZ gaan 

activeren. Hetzij in de vorm van werk, een (maatwerk)traject en indien dit 

niet mogelijk is een tegenprestatie. 

75% van de burgers die zich meldt voor een 

uitkering en waarvan vastgesteld wordt dat 

zij enige vorm van arbeid kan verrichten 

werk aanbieden 

Realiseren van aangepaste arbeidsplaatsen SW 657 standaard eenheden SW 

Inkomen  

Tijdig en rechtmatig verstrekken van uitkeringen conform de wettelijke 

regelingen 

>95% tijdige verstrekking 

>99% rechtmatige verstrekking 
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  Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Voorzieningen  

Tijdig en rechtmatig verstrekken van voorzieningen conform de wettelijke 

regelingen 

>95% tijdige verstrekking 

>99% rechtmatige verstrekking 

Samenwerking op het werkplein verbreden door naast het werkplein op 

zoek te gaan naar andere partners. 

Doel is de dienstverlening naar werk en 

werkgevers op peil te houden, ondanks dat 

het UWV-Werkbedrijf vanaf juli 2013 niet 

meer aanwezig is op het Werkplein. 

Bij continueren van het huidige beleid zal de gemeente het aanbieden van 

een collectieve ziektekostenverzekering aan burgers met een inkomen 

lager dan 120% van de bijstandsnorm, blijven verzorgen. 

2.400 deelnemers 

Bij continueren van het huidige beleid het verstrekken van middelen uit het 

noodfonds. welke beheerd wordt door Traverse,  voor acute hulp in 

schrijnende gevallen 

95 % verstrekte acute hulp < 48 uur 

 
 
 
4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Werk 17.319 17.071 16.794 17.369 16.794 16.710 

Inkomen 28.461 29.370 27.364 26.425 26.337 26.461 

Voorzieningen 5.034 4.592 3.641 3.670 3.660 3.675 

Totaal lasten 50.814 51.033 47.799 47.464 46.791 46.846 

       

Werk 16.944 16.810 14.650 12.902 11.403 10.843 

Inkomen 20.103 21.049 19.744 19.379 19.444 19.514 

Voorzieningen 507 349 349 349 349 349 

Totaal baten 37.554 38.208 34.743 32.630 31.196 30.706 

       

 Nadelig saldo 13.260 12.825 13.056 14.834 15.595 16.140 

Op dit programma betrekking 

hebbende  

      

Stortingen in reserves       

Onttrekkingen uit reserves       
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Wij zorgen voor werk, inkomen en voorzieningen waardoor Roosendaalse burgers volwaardig en  

zelfstandig kunnen participeren in de Roosendaalse samenleving. 

 

Vergroting van de arbeidspartici-
patie van bijstandsgerechtigden 

Een vangnet voor burgers 
die geen voldoende 
inkomen hebben 

- Activeren iedereen die zich meldt 
voor een uitkering, in de vorm van 
werk, een (maatwerk)traject of 
tegenprestatie 
 
- Realiseren aangepaste 
arbeidsplaatsen SW 

- Tijdig en rechtmatig 
verstrekken van uitkeringen 

 
Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Werk Voorzieningen 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- Aantal uitkeringsgerechtigden 
- Aantal aanvragen bijzondere 
bijstand 
 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 6 Werk en inkomen 

Inkomen 

Armoedereductie: zoveel mogelijk 
burgers op of onder de bijstands-
norm gaan gebruik maken van de 
voor de doelgroep beoogde 
regelingen 

- Tijdig en rechtmatig verstrekken van 
voorzieningen 
 

- Samenwerking op het werkplein 
verbreden door naast het werkplein op 
zoek te gaan naar andere partners 
 

- Aanbieden van collectieve 
ziektekostenverzekering 
 

- Inzet noodfonds 
 

 
 

 

Prestatie indicatoren: 
- % burgers die zich meldt voor 
uitkering en waarvan gesteld wordt 
dat zij enige vorm van arbeid 
kunnen verrichten werk aanbieden 
- Aantal eenheden SW 

- % tijdig/rechtmatig verstrekte 

uitkeringen en voorzieningen 

- Dienstverlening naar werk(gevers) 

op peil houden, ondanks afwezig 

zijn van UWV op Werkplein vanaf 

juli 2013 

- Aantal deelnemers collectieve 

ziektekostenverzekering 

- % verstrekte acute hulp < 48 uur 
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7.  Zorgvoorzieningen  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd Wij bieden voorzieningen op het  

doelstelling terrein van welzijn, zorg en volks- 

gezondheid, waardoor onze burgers 

volwaardig kunnen deelnemen aan 

onze samenleving. 

 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij realiseren samen met onze ketenpartners een samenhangend stelsel van algemene en 

individuele voorzieningen om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Wij 

anticiperen hierbij op de maatschappelijke dynamiek. Uitgangspunt is het versterken van de 

eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en organisaties. 

 Wij realiseren een lokaal gezondheidsbeleid waarbij de ambitie is om van Roosendaal een 

gezondere gemeente te maken waarin voor inwoners de gezonde keuze de gemakkelijkste 

keuze is; speerpunten voor de komende jaren liggen op het tegengaan van roken, overmatig 

alcohol gebruik, overgewicht, diabetes en depressie. 

 Wij bieden een sociaal, pedagogisch en fysiek veilig opgroeiklimaat ter bevordering van de 

fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren. Uitgangspunt is een preventieve aanpak, 

gericht op het versterken van de eigen kracht (1 gezin – 1 plan). 

 Wij ondersteunen ouders en verzorgers in de opvoeding van hun kind(eren); 

 Wij ondersteunen de ontwikkeling van de jeugd van 0 – 23 jaar door de 

aanwezigheid van voorzieningen gericht op spelen, ontmoeten, leren en het 

betreden van de arbeidsmarkt; 

 Wij communiceren (pro)actief met jongeren; 

 Wij bevorderen participatie in de Roosendaalse samenleving. Dit doen wij door belemme-

ringen die onze inwoners tegenkomen in hun functioneren in de Roosendaalse samenleving, 

die leiden tot achterstanden op de verschillende beleidsterreinen, weg te nemen.  

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Zorgvoorzieningen  --- K. Jongmans 

b) Integratie en inburgering  --- K. Jongmans 

c) Volksgezondheid   --- K. Jongmans 

d) Jeugd    --- K. Jongmans 

 

Trends en risico’s 

- Decentralisatie: overheveling van taken van overheid naar gemeenten. 

- Decentralisaties AWBZ (2014) en Jeugdzorg (2015) brengen een grote, nieuwe taken naar 

gemeenten; gaan gepaard met hervormingen om opgelegde bezuinigingen en 

kwaliteitsverbeteringen te realiseren. 

- De bevolking van Roosendaal wordt steeds kleurrijker, vooral goed te zien bij jongeren 

(24,4% niet-westerse etniciteit per 1 januari 2012). 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld. 

  

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Sociale Visie De Sociale Visie is de paraplunota voor waar 

Roosendaal in 2020 sociaal wil staan. Op 

onderdelen zullen nog hieruit voortkomende 

uitvoeringsplannen worden opgesteld. 

2012 2020 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

(Kader)nota Lokaal 

Gezondheidsbeleid  

Lokaal gezondheidsbeleid 2008 

 

2013 

Meerjaren Wmo beleidsplan Breed beleidskader en uitgangspunten WMO 2012 2015 

 

Verordening Wmo Lokale regelgeving o.b.v. de wet  2012 2013 

Besluit Wmo Lokale regelgeving o.b.v. de wet 2012 n.v.t. 

Nota  „De ondersteuning van 

mantelzorgers en vrijwilligers 

2010-2013 ‟(prestatieveld 4) 

beleidskaders mbt de ondersteuning van mantel-

zorgers en vrijwilligers. 

2009 n.v.t. 

Masterplan wonen-welzijn-zorg 

2004-2015 

Breed, integraal kader, vooral gericht op ontwikke-

ling woonservicezones  

2004 2015 

Overeenkomst Oost West, Thuis 

Best  2010 – 2012! 

Gezamenlijke verbeteragenda van provincie en 

West-Brabantse gemeenten betreffende de 

aansluiting tussen preventief jeugdbeleid en 

jeugdzorg. 

2012 n.v.t. 

Regionale visie op de transforma-

tie 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 - 

Samen aan de Start Beleidslijn Voorschoolse Voorzieningen 2012 2015 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen 

per wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van 

leefbaarheid de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 

belangrijkste speerpunten). De WP‟s worden jaar-

lijks vertaald in een wijkactieplan (WAP) dat wordt 

vastgesteld door het college. 

2011 

vaststelling 

door betrokke-

nen in de wijk 

(niet door 

gemeente) 

onbekend 

 

 
2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

Beïnvloed

baarheid 

Effect-indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Zorgvoorzieningen        

Bevorderen dat ouderen en 

gehandicapten (langer) zelf-

standig kunnen wonen en het 

behouden van zelfredzaam-

heid 

Redelijk  Percentage ouderen (>65 jr) dat 

zelfstandig woont 

Bron: GBA 

85% 94% 82% 85% 85% 

 

Aantal collectieve voorzieningen 

Bron: Dienstverlening 

  1 2 3 

Volksgezondheid        

Het bevorderen van de lokale 

gezondheid 

 

 

Laag Het % rokers in de gemeente 

(2007 jeugd was 7%)  

a)  jeugd 

b) volwassenen 

c) ouderen 

Het % overmatige drinkers 

a)  jeugd 

d) volwassenen 

e) ouderen 

Het % inwoners met overgewicht 

f) jeugd 

g) volwassenen 

h) ouderen 

  

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

11% 

32% 

16% 

 

28% 

10% 

9% 

 

11% 

47% 

62% 

 

 

=<7% 

=<28% 

=<15% 

 

=< 13% 

=< 11% 

=< 11% 

 

=< 11% 

=< 46% 

=< 65% 

 

 

=<7% 

=<28% 

=<15% 

 

=<13% 

=<10% 

=<9% 

 

=<11% 

=<46% 

=<62% 
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Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

Beïnvloed

baarheid 

Effect-indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Het % Roosendalers dat psychi-

sche gezondheid als slecht 

ervaart 

i) jeugd 

j) volwassenen 

k) ouderen 

Bron: Monitoren GGD
1
 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

13% 

16% 

17% 

 

 

 

< 15% 

< 17% 

< 21% 

 

 

 

<13% 

<16% 

<17% 

 

Jeugd        

Een gezond opvoed- en 

opgroeiklimaat 

Laag - % kinderen dat 1 of meer risico-

factoren heeft volgens de jeugd-

gezondheidszorg 

- % bereik jeugdgezondheids-

zorg 0 tot 4 jarigen 

Bron: Registratie van Thuiszorg 

35% 

 

 

99% 

- 

 

 

99% 

45% 

 

 

99% 

< 35% 

 

 

99% 

 

 

<40% 

 

 

99% 

 

 Hoog -% inwoners dat CJG kent 

-% inwoners dat producten CJG 

kent 

Bron: Bewonersenquête  

53 

 

20 

- 

 

- 

52 

 

24 

- 

 

- 

 

55 

 

30 

 
 
3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Zorgvoorzieningen  

Uitvoering geven aan het Mantelzorger- en (zorg)vrijwilligersbeleid Subsidieovereenkomsten/ contracten met 

uitvoeringsorganisaties 

Doordat de Tweede Kamer op 5 juni 2012 het Wmo-wetsvoorstel officieel 

controversieel heeft verklaard staat de uitvoering van de Bestuursopdracht 

Transitie AWBZ on hold. Ambtelijk wordt in subregionaal verband  doorge-

gaan met de voorbereidingen.  Daarbij wordt de scope verlegd van specifiek 

„begeleiding‟ naar de Wmo in Bredere zin. De focus komt te liggen op de 

thema‟s „toegang tot de Wmo‟, arrangementen en vernieuwingsmogelijk-

heden‟ en „regierol gemeente. 

Geregelde toegang tot de Wmo, aangepas-

te verordening, subsidieovereenkomsten en 

contracten a.h.v. Programma van Eisen / 

bestek.  

Uitvoering geven aan de eind 2012 vast te stellen nota welzijnswerk Nieuwe 

Stijl.   

 

Subsidieovereenkomsten/ contracten met 

daarin resultaatafspraken met uitvoerings-

organen 

Integratie en inburgering  

Nieuwe Nederlanders met een Inburgerplicht die zelf een aanvraag doen 

voor een inburgeringstraject een inburgeraanbod doen. In die gevallen is de 

gemeente verplicht een aanbod te doen. 

Uitval terugdringen door regie op lopende trajecten. 

Naar verwachting zullen 100 burgers een 

aanbod krijgen op basis van de inburge-

ringsplicht en het feit dat ze zichzelf melden. 

Volksgezondheid  

Op basis van de Sociale Visie komen tot een nieuwe nota lokaal gezond-

heidsbeleid 2013-2016 die uiterlijk 2
e 
kwartaal 2013 wordt vastgesteld en 

waaraan vervolgens uitvoering wordt gegeven. 

Binnen de lokale nota worden de volgende speerpunten benoemd:  

Overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, depressie en kwetsbare ouderen 

Vastgestelde nota 2
e
 kwartaal 2013.  

 

Subsidieovereenkomsten/ contracten met 

daarin resultaatafspraken met uitvoerings-

organen: Sportservice Noord-Brabant, 

                                                      
1
 Betreft 4-jaarlijkse regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) van de GGD, per jaar wordt een 

afzonderlijk onderdeel gemonitord: in 2011 jongeren (12-18 jaar); in 2012 jeugd (0-11 jaar); in 2013 volwassenen 
(19-64 jaar) en ouderen (65+). 
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Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

met specifieke aandacht voor dementie.  

Het accent komt te liggen op het bevorderen van een gezonde leefstijl waar-

bij aandacht is voor o.a. sport, bewegen en voeding. Hierbij is de ambitie om 

in 2013 JOGG-gemeente (jongeren op gezond gewicht) te worden.   

GGZWNB,  Novadic Kentron, GGD. 

 

Uitvoering geven aan de wettelijke taken (basistaken) op het gebied van de 

jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. 

 

Doorontwikkeling nieuwe organisatievorm  IJGZ.  

 

- Opgroei- en opvoedingsondersteuning aan 

alle jeugdigen (0-19 jaar) aanbieden 

(waaronder vaccinatieprogramma). 

- 1 contract voor uitvoering  IJGZ in 

afstemming met Regio West-Brabant  

per 1-1-2013 

Jeugd  

De projectperiode CJG  2008-2011  is succesvol afgerond en nu wordt 

gewerkt met een nieuw beleidsplan 2012-2016. Belangrijke uitgangspunten 

daarbij zijn preventie en brede zorg, de één gezin, één plan methodiek, 

participatie van jongeren, de eigen kracht van jongeren en ouders 

versterken en samenwerken tussen organisaties vanuit de netwerkgedachte 

en de gedachte van de civil society.  

De methodiek keukentafelgesprekken is 

samen met de ketenpartners ontwikkeld en 

vastgelegd in een werkwijze. 

Medewerkers zijn geschoold en er wordt 

vanaf maart 2013 met de werkwijze ge-

werkt. De resultaten worden door de betrok-

ken gezinnen als positief ervaren.  

Het wijkzorgteam opgestart in samenwer-

king met buurtonderneming Vice Versa 

heeft haar werkwijze vastgelegd met schrif-

telijke afspraken en kan aantonen dat er 

voor jongeren gewerkt wordt volgens de 

methodiek ëén gezin, één plan.  

Er wordt, als stageopdracht, een structurele 

methode ontwikkeld om jeugdparticipatie 

vanuit gemeente en CJG te organiseren en 

jongeren leveren direct input bij het tot stand 

komen van de transitie Jeugdzorg en het 

doorontwikkelen van het CJG.   

Uitvoeren Agenda Transformatieplan Jeugdzorg  Op provinciale schaal zal in onderling over-

leg tussen provincie en gemeenten worden 

bezien of en zo ja voor welke onderdelen 

van de jeugdzorg binnen de bestaande 

afspraken de eerste stappen kunnen wor-

den gezet in het  transformatieproces ter 

voorbereiding op de transformatie in 2015 

(maatwerk). 

Op de schaal van West-Brabant (18 

gemeenten) zal worden gewerkt aan de 

inrichting van de jeugdzorg. Bepaald zal 

worden hoe en op welk schaalniveau de 

jeugdzorg vorm dient te worden gegeven. 

Het transformatieplan jeugdzorg op de 

schaal van West-Brabant West (9 gemeen-

ten) is in 2012 vastgesteld. De 9 gemeenten 

zullen gezamenlijk het transformatieplan 

uitwerken. Het betreft dan het inrichten van 

het nieuwe jeugdzorgstelsel. 

Bestuursopdracht Samenwerking Jeugd West-Brabant 2011-2014. 

(deelname 18 gemeenten). Bestuurlijk trekker: De heer Jongmans 

Wethouder Jeugd Roosendaal. 

Ambtelijk trekker: Regio West-Brabant. 

- Transformatie Jeugdzorg 

- Zorg voor Jeugd 

- Jeugdgezondheidszorg 

Transformatie jeugdzorg: zie hierboven. 

Zorg voor jeugd: monitoren afspraken van in 

2012 afgesloten convenant en contract 

(lokaal en regionaal).  

Jeugdgezondheidszorg: vervolg geven aan 

bestuurlijk aanbesteden van de integrale 

jeugdgezondheidszorg. 
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4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Zorgvoorzieningen 18.948 18.093 17.388 17.486 17.620 17.839 

Integratie en inburgering 17 31 13 13 13 13 

Volksgezondheid 1.556 1.625 1.477 1.462 1.476 1.511 

Jeugd 3.092 3.000 3.073 2.710 2.692 2.749 

Totaal lasten 23.613 22.749 21.951 21.671 21.801 22.112 

       

Zorgvoorzieningen 2.420 2.414 2.411 2.433 2.451 2.489 

Integratie en inburgering 8      

Volksgezondheid 133 148 120 123 126 129 

Jeugd 2.907 45 7 7 7 7 

Totaal baten 5.468 2.607 2.538 2.563 2.584 2.625 

       

 Nadelig saldo 18.145 20.142 19.413 19.108 19.217 19.487 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves       

Onttrekkingen uit reserves   315    
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Wij bieden voorzieningen op het terrein van welzijn, zorg en volksgezondheid, waardoor onze burgers 

volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. 

 

  
 

Bevorderen dat 
ouderen en 
gehandicapten (langer) 
zelfstandig kunnen 
wonen 

 Gezond opvoed-en 
opgroeiklimaat 

- Uitvoeren Matelzorger- 
en (zorg)vrijwilligersbeleid 
 
- Uitvoeren Bestuurs-
opdracht Transitie AWBZ 
 
- Uitvoeren nota 
Welzijnswerk Nieuwe Stijl 
 
- Afstemming verordening 
WMO in regionaal 
verband met 
beleidsregels WMO 
 

- Nieuwe Nederlanders 
met een Inburgerplicht  
en zelf een aanvraag doet 
een inburgeraanbod doen 
 
- Uitval terugdringen door 
regie op lopende trajecten 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Zorgvoorzieningen Volksgezondheid 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- % ouderen dat zelfstandig 
woont 
- Aantal collectieve voorzieningen 
- % rokers 
- % overmatige drinkers 
- % inwoners met overgewicht 
- % Roosendalers dat psychische  
gezondheid als „slecht‟ ervaart 
- % kinderen met risicofactoren 
- % bereik jeugdgezondheidszorg 
0-4 jarigen 
- Bekendheid Centrum Jeugd en 
Gezin en haar producten 
 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 7 Zorgvoorzieningen 

Integratie en 
inburgering 

Bevorderen van de 
lokale gezondheid 

Jeugd 

- Uitvoeren kadernota 
lokaal gezondheidsbeleid 
2013-2016 
 
- Uitvoeren wettelijke 
taken jeugdgezondheids-
zorg 0-19 jarigen 
 

- Doorontwikkeling 
nieuwe organisatievorm 
IJGZ 
 
- Opstellen nieuwe nota 
lokaal gezondheidsbeleid 
2013-2016 obv Sociale 
Visie 

 

- Opstellen beleidsplan 
CJG 2012-2016 
 
- Uitvoering Agenda 
Transformatieplan 
Jeugdzorg 
 
- Uitvoering 
Bestuursopdracht Jeugd 
West-Brabant 2011-2014 
 

Prestatie indicatoren: 

- Subsidieovereenkomsten 

zorgvoorzieningen 

- Aangepaste verordening WMO 

- 100 burgers krijgen een 

inburgeraanbod 

- Subsidieovereenkomsten 

/contracten Volksgezondheid 

- Opgroei- en opvoed-

ondersteuning aan alle jeugdigen 

- Contract IJGZ 

- Vastgestelde nota lokaal 

gezondheidsbeleid 2013-2016 

- Afspraken mbt CJG 

gerealiseerd 

 



Programmabegroting 2013 Beheer Openbaar Gebied 

Gemeente Roosendaal   49 

8.  Beheer openbaar gebied   
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd  Wij zorgen ervoor dat Roosendaal  

doelstelling schoon, heel, veilig en bereikbaar is. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij maken onze openbare ruimte schoon, heel en veilig; 

 Wij geven een kwaliteitsimpuls aan de openbare verhardingen, de groenvoorzieningen en de 

civieltechnische kunstwerken; 

 Wij bevorderen de biodiversiteit door een groen-blauwe dooradering van de stad; 

 Wij bevorderen de bereikbaarheid van de stad en de dorpen; 

 Wij bevorderen de verkeersveiligheid van stad en dorpen; 

 Wij streven een optimale multimodale bereikbaarheid van Roosendaal na binnen de regio; 

 Wij zorgen voor verbetering van de verbindingen door vlotte doorstroming op de toegangs-

wegen en goede parkeermogelijkheden. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Openbare ruimte  --- T. Theunis 

b) Bereikbaarheid  --- S. Adriaansen 

 

Trends en risico’s  

- Onderhoud openbaar gebied is niet meer het exclusieve domein van de gemeente. 

- Ecologisch beheer in het kader van biodiversiteit;  

- Versobering met oog voor duurzaamheid. 

- De toenemende automobiliteit leidt tot verkeershinder en een verminderde verkeers- 

afwikkeling; 

- Opkomst duurzame mobiliteit (zoals bijv. elektrische auto) 

- Toenemende vraag naar multimodale ontsluiting 

    

Beleidskaders Per (deel-) programma worden regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Structuur Visie De Structuur Visie is de kadernota op het ruimtelijke 

domein voor de ontwikkeling van Roosendaal tot 2025.  

2012 2020 

Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2010-2013 

Beschrijft de gemeentelijke rioleringszorg en het 

hydraulisch functioneren van het primaire stelsel. 

2010 2013 

Waterplan Kader waarbij alle aspecten van het “water” op integrale 

wijze worden behandeld 

2004 n.v.t. 

Groen- en Landschaps-

beleidsplan “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 n.v.t. 

Visie Visdonk Ontwikkelingskader voor recreatie en natuurontwikkeling 

op landgoed Visdonk 

2007 n.v.t. 

Integraal Beheerbeleid 

Openbare Ruimte (IBOR). 

Nog niet vastgesteld; BVG 

is nog geldend. 

Het IBOR benadert het openbaar gebied als samenhan-

gend geheel. Behalve verhardingen en groen worden hierin 

ook de openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, 

verkeersmiddelen, spelen en buitensport accommodaties 

2012 2015 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

betrokken. 

Faunabeheerbeleid Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal handelt ten 

aanzien van fauna. 

2004  n.v.t. 

Gemeentelijk Verkeer- en 

vervoersplan 2008 - 2015 

Actualisering van het gemeentelijk verkeers- en vervoers-

plan 2004-2015. Dit plan vormt een integrale leidraad voor 

het verkeers- en vervoersbeleid. 

2008 2015 

Parkeeruitvoeringsplan 

(PUP) 

Geeft kaders voor de regulering van het parkeren middels 

betaald parkeren (bezoekers en vergunninghouders). 

2011 

 

- 

Mobiliteitsagenda 

Roosendaal 

Uitvoeringsagenda voortvloeiend uit het GVVP voor de 

aanpak van een aantal belangrijke mobiliteitsvraagstukken. 

2011 

 

2015 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen per 

wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van leefbaarheid 

de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 belangrijkste 

speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks vertaald in een 

wijkactieplan (WAP) dat wordt vastgesteld door het college. 

2011 

vaststelling 

door betrok-

kenen in de 

wijk (niet door 

gemeente) 

onbekend 

 
 
2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstelling per 

beleidsveld 

Beïnvloed- 

baarheid 
Indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Openbare ruimte        

Verhogen kwaliteit 

openbare ruimte, 

onderdeel wonen 

Redelijk Waardering voor openbaar groen 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,1 - 6,3 - - 

  Waardering voor verhardingen 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

5,6 - 5,8 - - 

  Waardering van de kwaliteit van de 

leefomgeving (rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,4 - 6,3 - - 

Bereikbaarheid        

Goede bereikbaarheid van 

de Gemeente Roosendaal 

Redelijk Waardering van bereikbaarheid 

stadscentrum per auto  

Bron: Bewonersenquête 

6,5 - 6,5 - 6,5 

 Hoog Waardering van bereikbaarheid 

stadscentrum per fiets 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

8,0 - 8,0 - 8,0 

 Hoog Waardering aanwezigheid 

openbaar vervoer in de buurt 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,7 - 6,9 - 7,0 

Parkeermogelijkheden in 

het stadscentrum 

Hoog Waardering van mogelijkheden tot 

parkeren in het stadscentrum 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,9 - 6,8 - 7,5 

 Hoog Waardering mogelijkheden voor 

stalling van fietsen (rapportcijfer)  

Bron: Bewonersenquête 

7,2 - 7,9 - 8,0 

 

 



Programmabegroting 2013 Beheer Openbaar Gebied 

Gemeente Roosendaal   51 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties/activiteiten Prestatie-indicator 

Openbare ruimte  

Beheer en onderhoud openbare ruimte met als doel de vastgelegde 

kwaliteit in BVG en VGRP, uitvoering middels reconstructies en onderhoud 

zoals vastgesteld in OPR 2013-2016 en OPOR 2012-2014.  

In het OPR zijn voor 2013 o.a. de volgende rioleringsprojecten 

opgenomen: 

- Kardinaal van Rossumstraat 

- Philipslaan tussen Voltastraat en Heilig Hartplein 

 

In 2013 wordt 1 integraal onderhoudsplan openbare ruimte (OOR) 

geïntroduceerd dat het huidige OPOR en OPR vervangt. 

BVG-monitor. Realisatie OPR en OPOR, in 

bijzonder de stand van zaken van de 

genoemde grote projecten. 

Eind 2014 zullen deze OPR-projecten 

uitgevoerd zijn. Deze werken worden in 

2012 voorbereid. 

 

 

2
e
 half jaar 2013 gereed 

In het kader van de subsidie Fysieke aanpak drugsoverlast worden 

onderdelen van het credogebied opgeknapt. Ook het Tongerloplein zal 

met provinciale subsidie worden opgeknapt. 

Afronding projecten in 2014 

 

Bereikbaarheid  

Uitvoering mobiliteitsagenda 2011-2014: 

- A58; 

 

 

- Bereikbaarheid Roosendaal Noord; 

 

 

 

 

 

- Uitvoering maatregelen bereikbaarheid Tolberg. 

 

 

 

- Overleg met de bewonersplatforms i.h.k.v. leefbaarheid en verkeer. 

 

 

- Continueren ondersteuning lobby MIRT via 

Stichting A58 

 

- Verbindingsweg: aanbesteding en start  

realisatie (spoor)viaducten 

Kalsdonk: start reconstructie Chr. Huijgens-

straat en aanpassing kruispunt Bredaseweg 

– Phillipslaan. 

 

- Actie t.a.v. roodlichtnegatie, spoorweg-

overgangen, verbetering ontsluiting Vijfhui-

zenberg en Fietsbewegwijzering. 

 

- Versterken/ verbeteren samenhang 

leefbaarheid en verkeer samen door overleg 

te voeren met de “BewonersPlatforms” 

e.e.a. afhankelijk van proces. 

Uitvoering majeure opgave verhardingen: Sober en doelmatig onderhoud 

aan verhardingen uitvoeren ten behoeve van het wegwerken van achter-

stallig onderhoud aan de verhardingen (opgenomen in OPOR). Dit 

geschiedt op verschillende locaties, waarbij de nadruk op asfalt-

verhardingen ligt.  

Kwaliteitsprofiel BVG 

Voortgang majeure opgave verhardingen 

Aanleg verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf. Aanleg viaducten september 2013; weg 

gereed eind 2013. 
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4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Openbare Ruimte 22.194 19.461 19.870 20.515 20.876 21.380 

Bereikbaarheid 11.983 13.350 10.093 6.487 7.215 8.211 

Totaal lasten 34.177 32.811 29.963 27.002 28.091 29.591 

       

Openbare Ruimte 12.070 11.456 11.515 11.976 12.458 12.959 

Bereikbaarheid 8.977 3.128 3.307 3.175 3.180 3.305 

Totaal baten 21.047 14.584 14.822 15.151 15.638 16.264 

       

 Nadelig saldo 13.130 18.227 15.141 11.851 12.453 13.327 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves 9.783 5.754 3.949 1.806 2.817 2.930 

Onttrekkingen uit reserves 2.335 6.712 4.474 733 1.347 2.110 
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Wij zorgen ervoor dat Roosendaal schoon, heel, veilig en bereikbaar is. 

 

Verhogen kwaliteit 
openbare ruimte, 
onderdeel wonen 

Vergroten parkeer-
mogelijkheden in het 
stadscentrum. 

- Beheer en onderhoud 
openbare ruimte 
 
- Introductie 1 integraal 
Onderhoudsplan 
Openbare Ruimte (OOR) 
ter vervanging van 
huidige  OPR en OPOR 
 
- Opknappen credogebied 
 

- Uitvoering 
mobiliteitsagenda 2011-
2014 
 
- Uitvoeren majeure opgave 
verhardingen 
 
- Voortgang aanleg 
verbindingsweg 
Majoppeveld-Borchwerf 
 

- Uitvoering mobiliteits-
agenda 2011-2014 
 
 

 
Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Openbare ruimte 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 
- Waardering voor openbaar groen 
- Waardering voor verhardingen 
- Waardering van de kwaliteit  van de 
leefomgeving 
- Waardering van bereikbaarheid 
stadscentrum per auto  
- Waardering van bereikbaarheid 
stadscentrum per fiets 
- Waardering aanwezigheid openbaar 
vervoer in de buurt 
- Waardering van parkeermogelijk-
heden in het stadscentrum 
- Waardering voor mogelijkheden 
stalling fietsen 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 8 Beheer openbaar gebied 

Bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid 
van de Gemeente 
Roosendaal 

Prestatie indicatoren: 

- Realisatie projecten OPR en OPOR 

- OOR 2
e
 halfjaar 2013 gereed 

- Afronding projecten  credogebied in 

2014 

- Kwaliteitsprofiel BVG 

- Voortgang majeure opgave 

verhardingen 

- Aanleg viaducten verbindingsweg 

september 2013 

- Weg gereed eind 2013 
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9.  Reiniging en Milieu  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd  Wij vinden het belangrijk dat Roosen- 

doelstelling daal nu en in de toekomst schoon,  

milieu- en energiebewust is. Hierbij  

kiezen we voor duurzame, toekomst- 

bestendige oplossingen voor sociale, 

economische en ruimtelijke opgaven. 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 We maken heldere afspraken en regels op het terrein van milieu, zorgen voor adequate 

uitvoeringsplannen en goede voorzieningen voor het schoon houden van de gemeente; 

 Door gerichte maatregelen willen we structurele verbetering en bescherming van de 

milieukwaliteit bereiken door permanent te voldoen aan Europese en landelijke regelgeving; 

 De ambities uit de Verklaring Roosendaal millenniumgemeente, de Verklaring van Dussen 

(2007) en het VNG Klimaatconvenant (2002) worden ingevuld. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Reiniging  --- T. Theunis 

b) Milieu   --- S. Adriaansen 

 

Trends en risico’s  n.v.t. 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Structuur Visie De Structuur Visie is de kadernota op het ruimtelijke 

domein voor de ontwikkeling van Roosendaal tot 2025.  

2012 2020 

Meerjaren Ontwikkelings 

Programma ISV 

Beleidskader en uitvoeringsprogramma voor sanering van 

bodem- en geluidproblematiek 

2010 n.v.t. 

Milieubeleidsplan 2004-2008 Beleidskader lokaal milieubeleid 2004 2014 

Gladheidsbestrijdingsplan Plan voor preventie en bestrijding gladheid (jaarlijkse 

actualisatie) 

2012 2013 

 
 
 
 
 

2.   Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

 Beïn- 

 vloed- 

 baarheid 

Effectindicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Reiniging        

Voldoen aan doelstelling zoals 

vastgelegd in het Landelijk 

Afvalbeheer Plan  (LAP2): 

nuttige toepassing van het 

vrijkomende huishoudelijk afval 

redelijk % huishoudelijk afval met een 

nuttige toepassing 

Bron: SAVER 

  64% 60% 60% 
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Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

 Beïn- 

 vloed- 

 baarheid 

Effectindicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Milieu        

Uitvoering milieuwet en 

regelgeving 

Hoog Uitvoering wet en regelgeving is 

100% gedekt in 

uitvoeringsprogramma‟s. 

    100% 

Bijdragen aan de 

millenniumdoelstellingen  

Hoog Aantal aan Millenniumnetwerk 

gerelateerde activiteiten  

Bron: Roosendaal Millenniumgem. 

- 5 0 8 5 

Energietransitie door 

terugdringen energieverbruik. 

Laag Reductie emissies broeikasgassen 

met 30% in 2020 ten opzichte van 

1990. 

    10% 

Energietransitie door inzet 

duurzame energie. 

Laag Energievoorziening in 2020  voor 

20% uit duurzame bronnen. 

    3% 

 
 
 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Reiniging  

Gescheiden inzamelen huisvuil . 

  

60 % gescheiden ingezameld afval met een 

nuttige toepassing. Voorbereiding invoering 

Diftar per 1.1.2014 

Milieu  

Uitvoering geven aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en het 

werkprogramma 2013 met de op 1 januari 2013 in werking getreden 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en  West-

Brabant.  

Voortgangsrapportages en eindrapportage op 

prestaties en beschikbaar budget in 2013. 

Het Milieueducatief Centrum Roosendaal (MEC) fungeert als platform 

voor duurzame ontwikkeling. Speerpunten hierbij zijn NME, 

Millenniumdoelen en draagvlak vergroting duurzaam ondernemen. 

Uitvoering van het met het  MEC overeen-

gekomen jaarprogramma 2013. In dit jaar-

programma wordt uitgegaan dat minimaal 8 

Millenniumactiviteiten plaatsvinden. 

Het stimuleren van het terugdringen van het energieverbruik binnen de 

gemeente Roosendaal. 

 

 

In 2013 heeft de gemeente Roosendaal een 

stimuleringsagenda duurzaam energiegebruik.  

Duurzaam energiegebruik wordt ingebed in het 

wijkgericht werken. 

Het stimuleren van energiebesparende maat-

regelen in de bebouwde omgeving. 

Het bevorderen van energiebesparende maat-

regelen bij bedrijven. 

Het stimuleren van het sluiten van kringlopen 

binnen de topsector logistiek. 

Het stimuleren van de inzet van duurzame energiebronnen  

 

 

Het stimuleren van de inzet van duurzame 

energiebronnen wordt ingebed in het wijkgericht 

werken.  

Toepassen van duurzame energiebronnen 

wordt ingebed in planologische ontwikkelingen 

d.m.v. o.a. convenanten en overeenkomsten. 

Het actief verbinden van particuliere   

initiatieven op het gebied van de  inzet van 

duurzame energiebronnen 

In 2013 is het  Smart Climate Grid uitgerold.  
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4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Reiniging  9.894 10.171 11.286 10.836 11.092 11.354 

Milieu 1.533 1.453 1.437 1.408 1.401 1.422 

Totaal lasten 11.427 11.624 12.723 12.244 12.493 12.776 

       

Reiniging 9.856 10.129 11.245 10.795 11.051 11.313 

Milieu 209 27 27 28 29 29 

Totaal baten 10.065 10.156 11.272 10.823 11.080 11.342 

       

 Nadelig saldo 1.362 1.468 1.451 1.421 1.413 1.434 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves       

Onttrekkingen uit reserves       
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Wij vinden het belangrijk dat Roosendaal nu en in de toekomst schoon, milieu- en energiebewust is. 

Hierbij kiezen we voor duurzame, toekomstbestendige oplossingen voor sociale, economische en 

ruimtelijke opgaven. 

 

 

Voldoen aan doelstelling 
Landelijk Afvalbeheer Plan 

Bijdragen aan de 
millenniumdoelstelingen 

- Gescheiden inzamelen 
huisvuil 

- Goedgekeurde DVO en 
werkprogramma gemeen-
schappelijke regeling 
Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant 
 
- Coördinatie c.q. uitvoering 
projecten duurzame 
ontwikkeling en milieu 
 
- MEC fungeert als platform 
voor duurzame ontwikkeling 

 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Reiniging 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 

Effect indicatoren: 

- % huishoudelijk afval met een 

nuttige toepassing 

- Aantal aan Millenniumnetwerk 

gerelateerde activiteiten 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 9 Reiniging en milieu 

Milieu 

Prestatie indicatoren: 

-60 % gescheiden ingezameld 

afval met nuttige toepassing 

- Voorbereiding invoering Diftar 

- Voortgangsrapportages en eind-

rapportage gr OMWB 

- Faciliteren door bedrijven 

gedragen uitvoeringsproject, 

afkomstig uit inventarisatie 2012 

- Projecten dragen kern-

boodschap duurzaamheid uit 

- exploitant Smart Climate Grid 

- Roosendaal nadrukkelijk 

onderdeel Bio-based economy 

netwerk van de regio 

- % uitvoering  jaarprogramma 

MEC 
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10.  Ruimte en Wonen  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd   Wij versterken de kwaliteit van de  

doelstelling  ruimtelijke inrichting en reguleren  

  de behoefte aan ruimte voor voor- 

  zieningen en functies. 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Wij maken bestemmingsplannen en een structuurvisie; 

 Wij werken samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen om hun belangen, 

wensen en initiatieven te integreren in het ruimtelijk beleid; 

 Wij onderhouden, revitaliseren en herstructureren bestaand wijken, dorpen en bedrijven-

terreinen; 

 Wij voeren een strategisch voorraadbeheer voor kantoren, bedrijventerreinen en woningen; 

 Wij voeren grondbeleid op basis van maatwerk; 

 Wij behartigen onze gemeentelijke belangen in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) in het 

kader van de Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant; 

 Wij voeren samen met woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven onze 

volkshuisvestelijke taken uit. 

  

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Grondexploitatie --- S. Adriaansen 

b) Planologie  --- S. Adriaansen 

c) Bouwregulering  --- S. Adriaansen 

  

Trends en risico’s 

- Op 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar zijn. Na deze datum mag 

voor plangebieden, waarvoor een bestemmingsplan geldt dat ouder is dan 10 jaar, geen 

bouwleges meer geheven worden.  

- Demografische ontwikkelingen, ontgroening en vergrijzing, die gaan leiden tot ander 

ruimtegebruik; 

- Aanhoudende economische crisis waardoor ontwikkelingen in laag tempo worden gereali-

seerd en waarvan de precieze effecten op de vastgoedmarkten  nog niet zijn te voorzien; 

- Omgevingswet 2012. De Minister BZK is in 2012 gestart met een nieuwe Omgevingswet 

waarin 15 bestaande wetten (waaronder de WRO) worden samengevoegd in één samen-

hangende wet. De doelstelling is om de wetgeving, makkelijker, soepeler, eenvoudiger en 

integraler te maken; 

- In 2012 wordt de nieuwe gemeentelijke Structuurvisie vastgesteld, waarin een aanzet wordt 

gegeven tot uitnodigingsplanologie en strategisch voorraadbeheer. 

- In het kader van de financiële/economische crisis zijn we in afwachting van mogelijke 

kabinetsbesluiten om de woningmarkt weer vlot te trekken. 

- De huidige woningbouwprogrammering zal de komende jaren een flexibele aanpak vergen 

waarbij we ons moeten richten op starters, zorgwoningen, leegstand kantoren/winkels en de 

kwaliteit van het bestaand woningbezit. 

 

 

 

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  
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Beleidskaders Omschrijving Vastgesteld Actualisatie 

Structuur Visie De Structuur Visie is de kadernota op het ruimtelijke 

domein voor de ontwikkeling van Roosendaal tot 2025.  

2012 2020 

Woonvisie Kaders voor woningbouwprogramma en woonconve-

nant 

2010 2014 

Woonconvenant 2010-2014 Afspraken over woningtoedeling, sociale woningbouw, 

doelgroepen e.d. tussen gemeente en corporaties 

2011 2014 

Woningbouwprogrammering 

2011-2020 

Verdeling nieuwbouwwoningen en sloop/ nieuw-

bouwprojecten, kwalitatief en kwantitatief 

2012 2015 

Grondbeleidnota Beleid mbt tot aan- en verkoop van gronden 2012 2016 

Welstandsnota Toetsingskader voor bouwvergunningen 2008 2013 

Kadernotitie nWRO Interpretatie nieuwe wetgeving Ruimtelijke ontwikkeling 2008 n.v.t. 

Beoordelingskader 

Initiatieven Buitengebied 

Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal invulling geeft 

aan RO instrumentarium van de provincie Noord-

Brabant gericht op het buitengebied (Ruimte voor 

Ruimte, Buitengebied in Ontwikkeling, Nieuwe Land-

goederen, Vrijkomende Agrarische bedrijfsgebouwen) 

2010 n.v.t.  

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen per 

wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van leefbaar-

heid de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 belangrijk-

ste speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks vertaald in 

een wijkactieplan (WAP) dat wordt vastgesteld door het 

college. 

2011 vaststelling 

door betrokkenen 

in de wijk (niet 

door gemeente) 

onbekend 

 

 

 

 

2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per beleidsveld Beïnvloed- 

baarheid 

Indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Grondexploitatie        

Ontwikkeling projecten
2
  

 

 
  

Redelijk Algemene evaluatie van 

de buurt (score 0-10) 

Bron: Bewonersenquête 

7,4 - 7,3 - 7,3 

Laag Kwaliteit van de woningen 

in de buurt (rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

7,2 - 7,2 - 7,2 

Redelijk Betrokkenheid bij de buurt 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,3 - 6,3 - 6,3 

Redelijk Onderlinge sociale 

contacten in de buurt 

(rapportcijfer) 

Bron: Bewonersenquête 

6,5 - 6,5 - 6,5 

Laag Score sociale cohesie in 

de buurt (score 0-10) 

Bron: Bewonersenquête 

6,1 - 6,2 - 6,2 

                                                      
2
 Deze effectindicatoren zijn voor de wijken Kalsdonk (wijk Noord) en Kroeven afzonderlijk beschikbaar  
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Doelstellingen per beleidsveld Beïnvloed- 

baarheid 

Indicator 2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

 Planologie        

Verantwoorde ruimtelijke invul-

ling, waarbij alle bestemmings-

plannen in 2013 jonger zijn dan 

10 jaar 

Hoog Aantal bestemmings-

plannen ouder dan 10 jaar 

Bron: ORU  

87 63 54 16 0 

 Bouwregulering        

Ontwikkeling woningvoorraad 

stijgt naar 36.795 in 2030 

Redelijk Het aantal woningen 

Bron: CBS 

33.425 33.525 33.665 34.035 34.335 

Ontwikkeling bereikte voorraad Redelijk Het aantal huurwoningen 

met een huurprijs onder 

de algemene maximale 

huurgrens 

Bron: Ministerie BZK 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

 

 

3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

  Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Grondexploitatie  

Project Groot Kroeven 

Realiseren Project  Eglantier 

 

Doorlopen bestemmingsplanprocedure 

Project ZOK 

- Extra groene maatregelen 

- JZOC 

 

- Oplevering openbaar gebied rondom 

sporthal januari 2013 

- Start bouw eerste kwartaal 2013 

Project Bloemschevaert 

Realisatie en oplevering eerste woningen 

 

Toezicht op en naleving van afspraken uit de 

realisatie overeenkomst en eventueel 

aanvullende afspraken maken 

Project ’t Zand 

Projectkaders opstellen en uitwerken  

 

Uitwerken van kadernotitie 

Project Bulkstraat 

Bestemmingsplanprocedure 

 

Doorlopen bestemmingsplanprocedure, vast-

stelling eind 2013 

Project Spoorzone 

- Haalbaarheid evenementenzone en sportpodium afgerond 

- Start ontwerpfase bij gebleken haalbaarheid 

 

- Vastgesteld haalbaarheidsonderzoek 

- Getekende samenwerkingsovereenkomst bij 

gebleken haalbaarheid 

- Opstart bestemmingsplanprocedure 

Project Van Dregtplein / Laan van België 

Bouw woningen 

 

Toezicht op het nakomen van afspraken en 

eventueel aanvullende afspraken maken 

Project Groot Kalsdonk 

Kalsdonk Centrum: 

Heroverweging invulling centrumgebied 

 

Aanleg openbaar gebied centrumgebied i.k.v. 

OPR planning, uitvoering voorjaar/zomer 2013 
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  Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Project Stadsoevers 

- Fysiek bouwrijpmaken van die delen in ontwikkelgebied Zuid die in 

2013 door de ontwikkelaars worden aangekocht; 

- Verkoop grond; 

 

 

- Beoordelen omgevingsvergunning voor de eerste 40 woningen. 

 

 

Wipwei bouwrijp gemaakt uiterlijk 2
de

 helft 2013. 

 

In het derde kwartaal 2013 wordt voor minimaal € 

1,8 miljoen aan grond verkocht aan de 

ontwikkelaars PS en BF 

Uiterlijk 1 juli 2013 wordt de omgevingsvergun-

ning afgegeven. 

Project Heerle in Ontwikkeling 

- Verkoop kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap 

en projectbouw. 

- Verhuizing Dorpshuis, huisarts en andere functies naar 

verbouwde kerk.  

 

- Verkochte grond t.b.v projectmatige bouw en 

verkochte kavels 

Project Moerstraten – Gebrande Hoef 

Verkoop kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap en 

projectbouw 

 

Verkochte kavels 

Project Weihoek 

Verkoop kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap 

 

Uitgifte resterende zes kavels 

Project Plantagebaan 192-194 – Wouwse Plantage  

Woningbouwontwikkeling 

 

Toezicht op en naleving van afspraken uit de 

realisatie overeenkomst 

Project Plantagebaan 179 Wouwse Plantage  

Verkoop kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap 

 

Uitgifte vier kavels 

Project Landerije 

Woningbouwontwikkeling 

 

Toezicht op en naleving van afspraken uit de 

realisatie overeenkomst 

Planologie  

Het opstellen van actualisatie en ontwikkelings bestemmingsplannen 

(wettelijke verplichting dat in 2013 alle bestemmingsplannen jonger zijn 

dan 10 jaar). 

 0 plannen ouder dan 10 jaar 

Het in samenwerking met het waterschap afronden van de uitvoering 

en de financiële afwikkeling van ecologische verbindingszone (EVZ) 

Rissebeekcomplex (van Belgische grens tot aan Tolberg). 

Gerealiseerde EVZ in 2013; financiële afrekening  

met het waterschap en de provincie op 31-12-

2014. 

Het uitwerken van de visie voor EVZ Molenbeek fase 3. De keuze is 

bepaald op Molenbeek fase 3, uitgaande van een open Molenbeek in 

Stadsoevers. Mocht dit echter niet haalbaar blijken dan wordt een EVZ 

gerealiseerd aan de Omloop Tolberg. 

Uitgaande van definitief uitsluitsel over de 

tracékeuze op 01–01-2013,  is op 31-12-2013 op 

participatieve wijze een ontwerp gerealiseerd 

voor de EVZ Molenbeek Noord. De realisatie in 

het veld volgt in 2014. 

In samenwerking met de regio voortzetten van het Gebiedscontract 

2012-2016 voor Groenblauwe Diensten (Agrarisch Landschapsbeheer) 

De voor 2013 overeengekomen activiteiten aan 

het behoud en verbetering van het landschap zijn 

op 31-12-2013 uitgevoerd . 

Bouwregulering  

Regisseren van de woningvoorraad ontwikkeling in kwantitatieve en 

kwalitatieve zin op basis van de woningbouw programmering en 

Woonvisie:   

- Op basis van CBS meldingen controle en regie voeren op de 

woningvoorraad. 

Continue monitoring van woningaantallen in het 

algemeen, nieuwe opleveringen en eventuele 

sloop. 

Uitvoering geven aan de gemaakte prestatieafspraken in 2011 met de 

drie woningcorporaties die actief zijn in de gemeente geldend  t/m 31-

12-2014. De afspraken (circa 30) hebben betrekking op de thema‟s 

Wonen, Leefbaarheid: vitale wijken en buurten, Wonen welzijn zorg en 

Kansen voor iedereen (maatschappelijke participatie en zeggenschap). 

 

Het monitoren van de afzonderlijke prestatie-

afspraken vindt continu plaats en keert terug in 

het halfjaarlijks bestuurlijk overleg. 

Er wordt minimaal 2 keer per jaar (voorjaar en 

najaar), een algemeen bestuurlijk overleg tussen 

de gemeente en de 3 corporaties georganiseerd. 
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4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

       

Grondexploitatie 19.327 42.151 35.453 36.165 28.410 20.666 

Planologie 2.544 2.212 2.610 2.636 2.581 2.610 

Bouwregulering 2.938 3.371 2.794 2.777 2.703 2.721 

Totaal Lasten 24.809 47.734 40.857 41.578 33.694 25.997 

       

Grondexploitatie 19.473 41.200 35.353 35.697 29.677 20.102 

Planologie 63 293 300 307 314 321 

Bouwregulering 1.546 2.005 1.959 1.983 2.029 2.065 

Totaal baten 21.082 43.498 37.612 37.987 32.020 22.488 

       

 Nadelig saldo 3.727 4.236 3.245 3.591 1.674 3.509 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves 3.717 641 925 576 2.301 539 

Onttrekkingen uit reserves 3.303 1.664 547 547 547 547 
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Wij versterken de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en reguleren de behoefte aan ruimte voor 

voorzieningen en functies. 

 

Ontwikkeling projecten 
 

Verantwoorde ruimtelijke 
invulling 

Opzetten en actualiseren grondexploitaties: 
Project Groot Kroeven 
Project ZOK 
Project Bloemschevaert 
Project ‟t Zand 
Project Bulkstraat 
Project Spoorzone 
Project Van Dregtplein/Laan van België 
Project Groot Kalsdonk/Kalsdonk Centrum 
Project Stadsoevers 
Project Heerle in Ontwikkeling 
Project Moerstraten – Gebrande Hoef 
Project Weihoek 
Project Plantagebaan 192/194 - Wouwse 
Plantage 
Project Plantagebaan 179 - Wouwse 
Plantage 
Project Landerije 

- Opstellen  en actualiseren 
bestemmingsplannen 

 
- Coördinatie en uitvoering 
van projecten voor Groen, 
Water, Ecologie en 
Buitengebied 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Grondexploitatie Bouwregulering 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 Effect indicatoren: 
- Algemene evaluatie vd buurt 
- Kwaliteit woningen  
- Betrokkenheid bij de buurt 
- Onderlinge sociale contacten 
- Sociale cohesie 
- Aantal bestemmingsplannen > 
10 jaar 
- Aantal woningen 
- Aantal huurwoningen met 
huurprijs < algemene maximale 
huurgrens 
 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 10 Ruimte en wonen 

Planologie 

Ontwikkeling woningvoorraad 

- Regisseren van de 
woningvoorraadontwikkeling 
 
- Prestatieafspraken 
woningcorporaties 
 

Prestatie indicatoren: 

- Mijlpalen diverse 

grondexploitaties 

- Aantal bestemmingsplannen 

ouder dan 10 jaar is nul 

- EVZ Rissebeek gerealiseerd in 

2013 

- Overige EVZ-projecten gestart 

vóór 31-12-2013 

- Activiteiten 2013 Agrarisch 

Landschapsbeheer uitgevoerd in 

2013 

- Monitoring woningvoorraad 

- Minimaal 2 keer per jaar 

bestuurlijk overleg 
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11. Openbare orde en veiligheid  
 

1.  Algemeen 
 
Hoofd- Wij pakken de feitelijke overlast en  

doelstelling criminaliteit aan. Wij richten ons 

daarbij vooral op georganiseerde 

criminaliteit, zorgen voor een aanpak  

gericht op personen en groepen en 

benaderen gericht bepaalde objecten  

en gebieden. 

Wij verbeteren het veiligheidsgevoel 

bij onze burgers. Wij richten ons  

daarbij vooral op versterking van de 

integrale aanpak van sociale en fysieke 

aspecten van veiligheid. 

 

Doelen  Binnen de financiële kaders van dit programma worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Samen met de burgers pakt de gemeente de veiligheid in wijken en dorpen aan om de 

feitelijke overlast en criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel te verhogen; 

 Aanpak van de resterende drugsoverlast/criminaliteit en aanpak van de verwevenheid tussen 

onder-  en bovenwereld; 

 Aanpak van criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren, zowel individueel als 

groepsgericht; 

 De acht gemeenten in ons toekomstige politiedistrict “De Markiezaten” ontwikkelen een 

gezamenlijke werkwijze op prioriteiten veiligheid, waarbij het Veiligheidshuis een centrale rol 

vervult; 

 Zorgvuldig omgaan met waarborgen voor fysieke veiligheid met de (wettelijke) voorschriften 

als leidraad en zorgen voor de vereiste expertise en kwaliteit om op te treden bij incidenten. 

 

Beleidsvelden       Portefeuillehouder 

a) Integrale Veiligheid  --- J. Niederer 

b) Vergunningverlening  --- S. Adriaansen 

 

Trends en risico’s   

- Roosendaal is een middelgrote gemeente die op een aantal aspecten van veiligheid vrijwel 

gelijk scoort aan het gemiddelde van de grote gemeenten. 

- Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van burgers en bedrijven krijgen meer de ruimte van 

de overheid om zelf problemen aan te pakken. 

- Zelfstandige partners geven vanuit het onderlinge gesprek hun eigen beleid vorm. De 

overheid heeft daarbij tot taak houvast te bieden op het geheel van de inzet en stuurt waar 

nodig bij.  

  

Beleidskaders Per (deel-) programma worden gemeentelijke regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld.  

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Veiligheid, uw en onze 

zorg!  

Integraal Veiligheidsplan 

2012 – 2014 Roosendaal 

Deel 1 Kadernota 2012-2014 bevat de visie, uitgangs-

punten,  prioriteiten en ambities met de organisatie en 

de methodiek.  

Deel 2 Actieplan 2013 biedt een overzicht van de activi-

teiten in 2013 met een koppeling aan de financiële 

ruimte in de gemeentebegroting 2013. 

2011 Deel 1 - 2015 

Deel 2 - 

jaarlijks 

Wijkperspectieven In wijkperspectieven (WP‟s) is door de betrokkenen per 

wijk/dorp aangegeven wat op het gebied van leefbaar-

heid de streefbeelden voor 2018 zijn (incl 5 belang-

rijkste speerpunten). De WP‟s worden jaarlijks vertaald 

2011 vast-

stelling door 

betrokkenen 

in de wijk 

onbekend 
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Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

in een wijkactieplan (WAP) dat wordt vastgesteld door 

het college. 

(niet door 

gemeente) 

Legesverordening Verordening tot oplegging en inning van leges 2012 jaarlijks 

 
 
 

2.  Wat willen we bereiken (effect)? 
 

Doelstellingen per 

beleidsveld 

[maatschappelijke effecten] 

Beïn-

vloed-

baarheid 

Effect-indicator  2009 2010 2011 Doel 

stelling 

2012 

Doel 

stelling 

2013 

Integrale veiligheid        

Verbeteren veiligheidsbeleving 

in de eigen buurt 

Redelijk Gemiddeld rapportcijfer voor 

veiligheid in de buurt 

Bron: Veiligheidmonitor* 

6,9 6,9 6,9 7,0 7,2 

 Redelijk Aantal aangiften diefstal uit 

woningen 

Bron: Veiligheidsmonitor 

258 209 397 180 170 

Drugscriminaliteit en -overlast 

terugdringen 

Redelijk Drugsoverlast in de buurt (% vaak 

of soms) 

Bron: Veiligheidsmonitor 

8 8 6 7 6 

 Redelijk Aantal meldingen drugsoverlast 

Bron: Veiligheidsmonitor 

624 378 319 300 275 

Verminderen overlast jongeren Redelijk Overlast door jongeren in de 

buurt (% vaak) 

Bron: Veiligheidsmonitor 

16 16 13 15 13 

  Aantal meldingen overlast 

jeugdigen 

Bron: Veiligheidsmonitor 

735 482 410 420 400 

Verhogen brandveiligheid en 

voorkomen incidenten 

Redelijk Aantal uitrukken brandweer 

Bron: jaarverslag veiligheidsregio, 

resp. verslagen brandweer 

984 718 724 673 654 

  Aantal ongewenste meldingen 

aan brandweer 

Bron: jaarverslag veiligheidsregio, 

resp. verslagen brandweer 

304 237 273 192 173 

Verhogen gevoel van veiligheid Redelijk Onveiligheidsgevoel (% dat zich 

wel eens onveilig voelt) 

Bron: Veiligheidsmonitor 

37 33 33 32 27 

* De Veiligheidsmonitor gebruikt diverse bronnen waaronder de bewonersenquête. 

 

 
3.  Wat gaan we daarvoor doen (prestatie)? 
 

Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

Integrale veiligheid  

Veilige wijk, dorp en centrum  

Samen met burgers wil de gemeente in de wijken en dorpen de veiligheid 

aanpakken. Deze inzet sluit aan bij de uitwerking van het speerpunt Vitale 

Wijken uit het collegeprogramma. De gemeente spreekt de bewoners aan 

op hun eigen inzet voor de veiligheid.  

 

Indicatoren op de afspraken worden per wijk- 

of dorp vastgesteld.  De indicatoren kunnen 

sterk verschillen per wijk die wordt aangepakt. 
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Prestaties en activiteiten per beleidsveld Prestatie-indicator 

De gemeente ondersteunt de inzet van actieve bewonersplatforms . Deze 

ondersteuning verschilt per wijk, waarbij doorgaans stimuleren van buurt-

preventie aan de orde is.  

 

Met de partners wordt daarnaast gewerkt aan een aanpak op de 

prioriteiten: 

1. overlast jeugd en relatie/burenproblemen; 

2. vandalisme/baldadigheid en het veiligheidsgevoel; 

3. Geweld, woninginbraak en fietsendiefstal. 

Het actieprogramma 2013 deel 2 van „Uw en 

onze zorg, integraal veiligheidsplan 2012-

2014‟ geeft nauwkeurig aan welke output 

indicatoren er zijn en waar de bron is om de 

voortgang op deze indicatoren te volgen. Het 

actieprogramma bevat een kort beeld in 

cijfers van de effecten van de inzet.  

Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsoverlast  

De inzet is nu gericht op een „voorhoede‟ gevecht tegen de achterliggende 

criminele structuren. „Bestuurlijke weerbaarheid‟ is nu het trefwoord bij de 

bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.  

Daarnaast is Courage gericht op het versterken en onderhouden van het 

vertrouwen bij de burger met het beleid dat reeds is ingezet.  

 

De inzet op bestuurlijke weerbaarheid is vast-

gelegd in een visiedocument, een projectplan 

en een uitvoeringsdocument. Het jaarverslag 

van Courage vermeldt steeds de voortgang. 

Jeugd en Veiligheid  

De gemeente zorgt voor een goed en actueel inzicht in de kenmerken van 

de jeugdgroepen. Dat inzicht leidt tot een gerichte aanpak van criminaliteit 

en overlast veroorzaakt door jongeren zowel individueel als groepsgericht.  

Rising Stars voert deze gerichte aanpak van jongeren op lokaal niveau uit 

in samenwerking met het Veiligheidshuis. We brengen groepen terug van 

het niveau „overlastgevend‟ naar „hinderlijk‟ en we dringen het totale aantal 

overlastgevende groepen terug. 

 

Het actieprogramma 2013 deel 2 van „Uw en 

onze zorg, integraal veiligheidsplan 2012-

2014‟ geeft bij deze inzet aan welke output 

indicatoren er zijn en waar de bron is om de 

voortgang op deze indicatoren te volgen. Het 

actieprogramma bevat een kort beeld in 

cijfers van de effecten van de inzet.  

Districtelijke samenwerking veiligheid  

In het toekomstige politiedistrict De Markiezaten werken de acht 

gemeenten samen op het gebied van Veiligheid. Het platform voor deze 

samenwerking is het Districtelijk Driehoeksoverleg met ondersteuning van 

het overleg van ambtenaren AOV.  

 

In het Veiligheidshuis werken alle acht gemeenten samen met vele 

ketenpartners, welke aanpak de gebieden straf en zorg bindt. 

Casusoverleggen per prioriteitsgroep zorgen voor concrete afspraken en 

een persoons- gerichte of groepsgerichte aanpak.  

 

De beraadslagingen in de driehoek zijn 

vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar op de 

afzonderlijke dossiers. 

 

 

Het jaarplan Veiligheidshuis geeft elk jaar de 

beoogde prestaties weer. De verantwoording 

biedt elk jaar een verantwoording op inhoud 

en cijfers. Het genoemde actieprogramma. 

bevat een kort beeld in cijfers van de effecten 

van de inzet. 

Fysieke veiligheid  

Inzet op preventie en een grondige voorbereiding op incidenten en rampen 

volgens de wettelijke voorschriften en met de vereiste kwaliteit en 

expertise,  

 

Direct bij de ruimtelijke inrichting zorgen voor toepassing van maatregelen 

die de verkeersveiligheid waarborgen (Beleidsvisie in GVVP, hfst. 6:  bij 

het concept Duurzaam Veilig)  

 

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

beoordeelt de gemeentelijke voorbereiding als 

goed en geeft aan dat de planvorming op 

orde is. 

Een actueel Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP). 

Integrale Veiligheid  

Uitvoeren van het actieplan 2013 van het integraal veiligheidsplan 

Roosendaal 2012-2014. 

Elke activiteit bevat duidelijke outputindicato-

ren met vermelding van de bron waarmee de 

voortgang op deze indicatoren is te volgen. 

Vergunningverlening  

In het kader van de Administratieve Lasten Verlichting (ALV) voor de bur-

ger zal het vergunningenproces worden gedigitaliseerd t.a.v. de indiening 

en afhandeling van vragen, procedures worden vereenvoudigd. 

Uitvoeren van de activiteiten uit het uitvoe-

ringsplan Administratieve Lasten Verlichting. 
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4.  Wat mag het kosten? 
 

Per beleidsveld worden de baten, lasten en het saldo weergegeven. Daarnaast worden de stortingen in of 

onttrekkingen uit reserves weergegeven die op het programma betrekking hebben. Conform de richtlijnen worden 

deze verantwoord via mutaties reserves onder de algemene dekkingsmiddelen.  

 

Exploitatie 

(x € 1.000) 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 
 

      

Openbare orde en Veiligheid 3.504 3.718 3.187 3.256 3.192 3.224 

Veiligheidsregio 5.993 5.755 5.399 5.057 4.905 4.963 

Vergunningverlening 817 960 613 623 609 616 

Totaal Lasten 10.314 10.433 9.199 8.936 8.706 8.803 

       

Openbare orde en Veiligheid 234 128 230 232 235 237 

Veiligheidsregio 451 208 208 208 208 208 

Vergunningverlening 339 266 272 278 285 291 

Totaal baten 1.024 602 710 718 728 736 

       

 Nadelig saldo 9.290 9.831 8.489 8.218 7.978 8.067 

Op dit programma betrekking 

hebbende 

      

Stortingen in reserves 250      

Onttrekkingen uit reserves 420 174 153 156 159 156 
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Wij pakken de feitelijke overlast en criminaliteit aan. Wij richten ons daarbij vooral op georganiseerde criminaliteit, 
zorgen voor een aanpak gericht op personen en groepen en benaderen gericht bepaalde objecten en gebieden. 
Wij verbeteren het veiligheidsgevoel bij onze burgers. Wij richten ons daarbij vooral op versterking van de integrale 
aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid.  

 

Verbeteren 
veiligheids-
beleving in de 
eigen buurt 

Verhogen 
brandveiligheid 
en voorkomen 
incidenten 

Zie actieplan 2013 
van IVP 
 
Prioriteiten: 
- Veilige wijk, dorp 
en centrum; 
- Districtelijke 
samenwerking 
veiligheid; 
-Fysieke 
veiligheid. 

 

Zie actieplan 2013 
van IVP 
 
Prioriteiten: 
- Tegengaan 
drugsoverlast en 
drugs- criminaliteit, 
waaronder  project 
Courage; 
- Jeugd en 
Veiligheid, project 
Rising Stars 
- Districtelijke 
samenwerking 
veiligheid 
 
 
 
 
 

Zie actieplan 2013 
van IVP 
 
Prioriteiten: 
- Districtelijke 
samenwerking  
veiligheid; 
- Fysieke veiligheid 
 
 
 

Prestatiedoelstelling 
(wat gaan we er voor doen?) 

Integrale veiligheid Vergunning- 
verlening 

Effectdoelstelling 
(wat willen we bereiken?) 

Beleidsveld 

 Effect indicatoren: 
- Gemiddeld rapportcijfer voor 
veiligheid in de buurt 
- Aangifte diefstal uit woningen  
- Drugsoverlast in de buurt en 
aantal meldingen 
- Overlast jongeren in de buurt en 
aantal meldingen 
- Aantal uitrukken brandweer en 
aantal ongewenste meldingen aan 
brandweer 
-  % dat zich wel eens onveilig voelt 
 
 

Hoofddoelstelling 
(Wat willen we bereiken?) 

5. Schematisch programma 11 Openbare orde en veiligheid 

Drugscriminaliteit  
en –overlast  en 
overlast jongeren 
terugdringen 

 

- Digitalisering 
vergunningenproces 
en vereenvoudiging 
procedures agv 
Administratieve 
Lasten Verlichting 
voor de burger 
 

Prestatie indicatoren: 
- Indicatoren per wijk of dorp 
- Indicatoren actieprogramma 2013 
deel 2 van “Uw en onze zorg, 
integraal veiligheidsplan 2012-2014” 
- Indicatoren in jaarverslag Courage 
- Streven groepen terugbrengen van 
„overlastgevend‟ naar „hinderlijk‟ en 
streven totaal aantal groepen terug 
te dringen.  
- Indicatoren dossiers Districtelijk 
Driehoeksoverleg 
- Indicatoren jaarplan  
Veiligheidshuis  
- Voorbereiding op incidenten wordt 
als goed beoordeeld. 
- Actueel GVVP 
- Indicatoren op activiteiten in 
Actieplan 2013 van IVP 
- Uitvoering activiteiten uit 
uitvoeringsplan Administratieve 
Lastenverlichting 

  

 

Verhogen 
gevoel van 
veiligheid 

Zie actieplan 
2013 van IVP 
 
Prioriteiten: 
- Veilige wijk, 
dorp en centrum; 
- Districtelijke 
samenwerking  
veiligheid; 
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Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en 
onvoorzien 
 

De algemene dekkingsmiddelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel. 

Hieronder vallen onder meer de uitkeringen uit het Gemeentefonds, de onroerende zaakbelastingen, de 

hondenbelasting, gaswinstuitkering, e.d. 

 

Exploitatie        

(x € 1.000)       

 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lasten:       

Nutsbedrijven 2 1 1 1 1 1 

Financiering 102 56 52 52 52 52 

Algemene uitkeringen       

Algemene lasten 3.990 534 1.309 1.762 4.431 875 

Belastingen 1.511 1.590 1.350 1.203 1.204 1.238 

Resultaten 20.466 11.030 15.025 10.740 13.940 8.377 

       

Totaal lasten 26.071 13.211 17.737 13.758 19.628 10.543 

       

Baten:       

Nutsbedrijven 229 13 13 13 13 13 

Financiering 5.514 4.427 4.428 4.491 4.603 5.052 

Algemene uitkeringen 76.487 76.339 74.617 75.880 77.846 76.768 

Algemene baten 2.875 3.968 4.402 4.149 3.884 3.896 

Belastingen 11.567 12.510 12.781 13.758 14.042 14.332 

Resultaten 23.680 20.716 13.210 7.228 7.214 7.340 

       

Totaal baten 120.352 117.973 109.451 105.519 107.602 107.401 

       

Batig saldo 94.281 104.762 91.714 91.761 87.974 96.858 
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Paragraaf 1.    Lokale Heffingen 
 

 

1. Tarievenbeleid 
 

Het gemeentelijke inflatiepercentage voor tarieven is voor 2013 vastgesteld op 2,3%. Daar waar een afwijkend 

percentage van toepassing is wordt dit vermeld in de onderstaande tekst. 

Daarnaast mogen de tarieven van rechten, die vallen onder een wettelijke beperking (m.n.(Wabo) leges, rioolheffing 

en afvalstoffenheffing) maximaal kostendekkend zijn. 

 

 

2. Ontwikkelingen 
 

Samenwerking 

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen-

Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en het 

Waterschap Brabantse Delta.  

De BWB is op 1 januari 2012 van start gegaan en door de deelnemers opgericht om de belastingtaken in de 

toekomst zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. 

Met ingang van 2012 verzorgt de BWB voor de gemeente Roosendaal de volgende belastingen (voor 2012 en 

eventueel voorgaande jaren): 

• gemeentelijke belastingen (onder andere onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, 

hondenbelasting, toeristenbelasting) en 

• de WOZ-beschikkingen 

 

De BWB verzorgt onder andere de afhandeling van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften met betrekking tot 

bovengenoemde belastingen en beschikkingen. De BWB behandelt tevens de bezwaarschriften tegen aanslagen 

en nota‟s die nog worden opgelegd door de afzonderlijke gemeenten, zoals bijvoorbeeld legesnota‟s en 

naheffingsaanslagen parkeerbelasting.  

Ook de taken op het gebied van de invordering van de gemeentelijke belastingen worden met ingang van 1 januari 

2012 door de BWB uitgevoerd (waaronder het incasseren van automatische incasso‟s en het versturen van 

aanmaningen en (post)dwangbevelen). 

 

Kwijtschelding 

Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van lokale belastingen.  Zij kunnen een ruimer kwijt-

scheldingsbeleid voeren dan het rijk door bij de kosten van bestaan uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm.  

Ook kunnen gemeenten besluiten helemaal geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen.  

Sinds 1 april 2011 hebben gemeenten ook de mogelijkheid kwijtschelding aan ondernemers van hun privé 

belastingen te verlenen. Daarnaast kunnen zij per 1 januari 2012 rekening houden met de kosten van kinderopvang 

en een nieuwe norm voor 65-plussers. 

 

Transitie heffingen en belastingen 

De transitie maakt onderdeel uit van de ombuigingen die zijn opgenomen in de Agenda van Roosendaal. De 

transitie heeft betrekking op de lastenverschuivingen van de rioolheffing en van de afvalstoffenheffing naar de OZB 

belastingen en het verhogen van de leges WABO en APV. 

In 2012 zijn de kosten van het product riolering met € 300.000 verlaagd, waardoor het tarief van de rioolheffing kon 

worden verlaagd. Hiertegenover stond een verhoging van de OZB met € 300.000. 

Door de raad is op 4 april 2012 besloten om de legestarieven van de WABO naar 100% kostendekkend op te 

trekken en de leges van de APV te verhogen naar een kostendekking van 16%. In 2013 is een extra opbrengst van 

€ 40.000 ten opzichte van 2012 voorzien. 

 

Voor 2014 staat een lastenverschuiving van de afvalstoffenheffing naar de OZB van € 700.000 op het programma. 

In regionaal verband wordt er naar gestreefd om vanaf 2014 gedifferentieerde tarieven (Diftar) in te voeren voor de 

huisvuilinzameling. Dit leidt tot verdere lastenverlaging bij de afvalstoffenheffing. Deze lastenverlaging wordt 

aangewend om de tarieven van de OZB te verhogen. In 2014 volgt hierover een nader voorstel. 
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Met ingang van 2012 wordt de volledige BTW over de lasten van het product Reiniging aan de Reiniging 

toegerekend. De BTW van de gesloten financieringen wordt als algemeen dekkingsmiddel aangewend. In 2013 

betekent dit een extra opbrengst van € 370.000. Daarnaast ontstaat er als gevolg van de verhoging van de BTW 

van 19% naar 21% nog eens een extra opbrengst van € 150.000. Vorenstaande betekent dus een totale extra 

opbrengst van € 520.000. Voorgesteld wordt om vanaf 2014 deze extra opbrengst in te zetten voor de lastenver-

schuiving afvalstoffenheffing naar de OZB.  

 

 

3. Uitgangspunten tarieven opgenomen in begroting 2013 
 

Onroerende zaakbelastingen 

Bij de tariefbepaling voor 2013 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZB opbrengsten over 2012 

vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen en een stijging van 2,3%. 

Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering 

gecompenseerd in de tarieven voor 2013.  

 

Afvalstoffenheffing 

Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe van “de vervuiler 

betaalt”. In de concept begroting 2013 is rekening gehouden met een verhoging van 2,3% van het tarief. 

 

Rioolheffing 

De rioolheffing is een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor het niet 

alleen doelmatig werkende riolering, maar ook de overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater 

en grondwater, kunnen worden verhaald. In het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2011-2014 is het 

meerjarig tarievenbeleid vastgelegd. Op basis van dit beleid vindt een jaarlijkse tariefaanpassing plaats van 4,2%. 

Voorwaarde is een kostendekkende exploitatie. Roosendaal kent twee categorieën tarieven, namelijk een 

basistarief dat behoort bij een waterverbruik tot en met 500 m3 en een aantal (degressieve) tarieven gebaseerd op 

een waterverbruik van meer dan 500 m3. 

 

Hondenbelasting 

Voor het houden van een hond binnen de gemeente wordt hondenbelasting geheven. In de gemeente worden per 1 

januari 2012 over ongeveer 6.000 honden belasting geheven. Jaarlijks vinden steekproefsgewijs controles plaats. 

De tarieven in 2013 worden verhoogd met 2,3%. 

 

Precariobelasting 

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Deze 

belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. Op grond van de ervaringen van de laatste jaren is gebleken dat de 

precariobelasting tot wisselende opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te 

voorspellen. Daarom worden door controles ontbrekende precario-objecten in kaart gebracht. Dit moet niet alleen 

een hogere opbrengst, maar ook een rechtvaardiger wijze van controle en heffing van deze belasting tot gevolg 

hebben. Voor precariobelasting wordt een breed scala aan tarieven gehanteerd. 

Op grond van een door de gemeenteraad aangenomen motie op 4 april 2012 zijn de tarieven voor “voorwerpen 

voor reclamedoeleinden” en “zonneschermen” uit de verordening geschrapt. Naar aanleiding van een andere 

aangenomen motie is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de precariobelasting af te schaffen per 1 

januari 2013. Over de resultaten van dit onderzoek volgt in de loop van 2012 nog een nader voorstel. 

 

Reclamebelasting 

Met ingang van 2012 is de reclamebelasting ingevoerd. 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. 

 

Toeristenbelasting 

Toeristenbelasting worden 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. 

Verhoging tarief 2013 met 2,3%, naar € 1,07 per overnachting. 
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Parkeerbelastingen 

De exploitatie van het product Betaald Parkeren binnen de begroting van de gemeente Roosendaal wordt 

verantwoord binnen programma 8 en productraming 214 en 215. De exploitatie kenmerkt zich door het feit dat de 

kosten volledig moeten worden gedekt uit de opbrengsten; structureel evenwicht in baten en lasten. De gemeente 

kan de opbrengstenkant beïnvloeden met het beleid t.a.v. de tarieven. De uitvoeringskosten bestaan voor een 

belangrijk deel uit het budget dat op basis van een contract aan Parkeer Beheer Roosendaal BV beschikbaar wordt 

gesteld. Om de gesloten financieringsstructuur daadwerkelijk gestalte te kunnen geven, bestaat er een bestem-

mingsreserve “Mobiliteit”. Via deze bestemmingsreserve worden de exploitatiesaldi, zowel positieve als negatieve 

saldi, afgewikkeld. Eventuele voordelige saldi van deze bestemmingsreserve worden ingezet ten behoeve van de 

mobiliteit in Roosendaal. De parkeertarieven worden om de twee jaar aangepast. De eerstvolgende tariefs-

verhoging (7%) vindt plaats in 2014. 

 

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 (bijv. paspoorten), maar als rode draad loopt de 

voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel. 

 

In het kader van de Agenda van Roosendaal is in 2011 een onderzoek gedaan naar de leges voor het afhandelen 

van vergunningen op het gebied van de APV en WABO. Hieruit blijkt dat de huidige leges gemiddeld 29% 

kostendekkend zijn. Voor de omgevingsvergunningen (WABO) is de kostendekkendheid 47% en voor APV/ 

Bijzondere wetten is dit 10%. In de raadsvergadering van 4 april 2012 is besloten om de tarieven aan te passen.  

- De kostendekkendheid van omgevingsvergunningen komt dan uit op 100%.  

- De kostendekkendheid van de APV/Bijzondere wetten bedraagt in 2012 16%. Voor 2013, 2014 en 2015 komt de 

kostendekkendheid uit op respectievelijk 18%, 21% en 23%. 

Bovenstaande houdt in dat de legestarieven APV voor 2013 worden verhoogd met 22,5% ten opzichte van 2012.  

De overige leges worden, daar waar mogelijk, in 2013 verhoogd met 2,3%. 

 

Marktgelden 

De tarieven in 2013 worden verhoogd met 2,3%. 

 

 

4. Toelichting exploitaties 
 

Onderstaand worden de lasten en baten toegelicht van de belangrijkste heffingen zoals die zijn opgenomen in de 

begroting 2013. 

 

Riolering 

 

Lasten Omschrijving 2011 2012 2013 

product   Rekening Begroting Begroting 

E72200 Gemeentelijk rioleringsplan 69.750 92.509 58.515 

E72201 Basis rioleringplan 101.091 238.136 208.976 

E72202 Rioleringbeheersplan 9.144.060 8.468.301 9.042.079 

 
w.o. kapitaallasten buitengebied -/-  364.830 -/-  347.011 -/-  339.039 

E72203 Rioolgemalen 969.299 991.268 865.481 

E72204 Kosten heffing en invordering 158.677 136.418 146.323 

E72205 Beheerplan water 75.843 167.440 205.288 

E72206 Grondwaterbeheer 80.528 185.805 187.436 

E72207 Onderhoud riolen / afwatering 120.767 167.240 135.178 

 
Totaal lasten 10.355.185 10.100.106 10.610.237 

 

Baten Omschrijving 2011 2012 2013 

product   Rekening Begroting Begroting 

E72202 Rioleringbeheersplan 519.792 56.882 - 

E72600 Baten rioolheffing 9.834.285 10.073.224 10.508.899 

 
Totaal baten 10.354.067 10.130.106 10.508.899 
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In de kosten rioleringbeheersplan zijn o.m. de volgende bedragen geraamd: 

- storting in de voorziening rioleringsinvesteringen € 2.511.081 

- storting in de voorziening rioolexploitatie (saldo) € 1.509.105 

- kapitaallasten € 1.332.751 

- kwijtscheldingen € 465.000 

- BTW op exploitatielasten € 834.794 

- bijdrage aan het product straatreiniging € 584.000 

 

De opbrengsten rioolheffing zijn inclusief grootverbruik en inclusief 4,2% stijging van het tarief voor 2013, conform 

het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2011-2014. 

 

Reiniging 

 

Lasten Omschrijving 2011 2012 2013 2013 

product   Rekening Begroting Begroting Na wijziging 

E72100 Huisvuilinzameling/- verwijdering 9.650.206 9.983.597 11.077.577 10.832.616 

E72101 Opruimen clandestiene stortplaatsen 41.985 22.912 35.433 35.433 

E72102 Kosten heffingen reiniging 163.414 122.455 132.754 132.754 
            

  Totaal lasten 9.855.605 10.128.964 11.245.764 11.000.803 

 

 

Baten Omschrijving 2011 2012 2013 2013 

product   Rekening Begroting Begroting Na wijziging 

E72100 Huisvuilinzameling/- verwijdering 227.726   871.839 871.839 

E72101 Opruimen clandestiene stortplaatsen 13.920       

E72500 Afvalstoffenheffing 9.613.958 10.128.964 10.373.430 10.128.964 
            

  Totaal baten 9.855.604 10.128.964 11.245.269 11.000.803 

 

De kosten huisvuilinzameling bevatten o.m.: 

- uitbestedingsbudget SAVER € 4.650.000 

- stortkosten € 3.552.663 

- kwijtscheldingen € 550.000 

- BTW op exploitatielasten € 1.438.889 

- storting in de voorziening exploitatie reiniging (saldo) € 527.815 

 

Het saldo op de exploitatie van de reiniging bedraagt € 527.815. 

De geplande verhoging van het btw percentage van 19 naar 21 per 1 oktober a.s. heeft tot gevolg dat de 

toerekening van de btw over de exploitatiekosten van de reiniging stijgt met ca. € 150.000. Zie aanbiedingsnota. 

Deze kostenstijging komt ten laste van de storting in de voorziening exploitatie reiniging. Hierna resteert op de 

exploitatie een saldo van € 377.815 (€ 527.815 -/- € 150.000). 

 

De opbrengsten huisvuilinzameling ad. € 871.839 houden verband met de ontvangen vergoedingen voor de diverse 

afvalstromen, die afzonderlijk worden ingezameld (plastic/papier/e.d.). 

 

In de opbrengst afvalstoffenheffing is rekening gehouden met een stijging van het tarief met 2,3%. 

 

Betaald parkeren 

 

Lasten Omschrijving 2011 2012 2013 

product   Rekening Begroting Begroting 

E21400 Betaald parkeren 1.970.217 2.100.965 2.030.988 

E21401 Parkeerbeheer 74.214 45.822 83.049 
          

  Totaal lasten 2.044.431 2.146.787 2.114.037 
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Baten Omschrijving 2011 2012 2013 

product   Rekening Begroting Begroting 

E21500 Opbrengst betaald parkeren 2.237.877 2.451.037 2.391.037 
          

  Totaal baten 2.237.877 2.461.037 2.391.037 

 

De kosten van betaald parkeren bestaan o.a. uit: 

- kosten uitvoeringsplan PUP Parkeer Beheer € 880.363 

- BTW op exploitatielasten € 180.777 

- bijdrage aan product wegen € 450.000 

- bijdrage aan product straatreiniging € 105.705 

 

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit: 

- straatparkeren € 1.610.160 

- vergunningen burgers € 141.677 

- vergunningen werkers € 144.200 

- naheffingen € 495.000 

 

Het voordelige saldo op het product Betaald Parkeren bedraagt € 277.000. In de Agenda van Roosendaal is 

besloten om van de opbrengsten parkeren € 225.000 aan te wenden als extra dekkingsmiddel.  

Het resterende saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve mobiliteit. 

 

Markten 

 

Lasten Omschrijving 2011 2012 2013 2013 

product   Rekening Begroting Begroting Na wijziging 

E31000 Ambtelijke kosten (incl. opslag) 68.796 124.380 56.522 70.732 

E31000 Contractkosten 41.615 27.829 21.645 31.145 

E31000 Kapitaallasten 7.319 7.319 7.319 7.319 

            

  Totaal lasten 117.731 159.528 85.486 109.196 

Markten E. 310.00 (excl. 6.310.003 marktverordening/beleid, excl. 6.310.006 productadvisering) 

 

 

Baten Omschrijving 2011 2012 2013 2013 

product   Rekening Begroting Begroting Na wijziging 

E31100 Marktgelden 114.499 113.587 116.199 109.000 

            

  Totaal baten 114.499 113.587 116.199 109.000 

 

Onder de ambtelijke kosten in 2012 zijn kosten opgenomen die niet onder de berekening van de 

kostendekkendheid mogen worden meegenomen. 

De opbrengst van de marktgelden wordt voor de 100% kostendekkendheid in overeenstemming gebracht met de 

lasten.  

 

 

6. Voorgestelde afwijkende tarieven. 
 

Ten opzichte van de in de begroting opgenomen tarieven wordt voorgesteld om bij onderstaande heffingen 

afwijkende tarieven vast te stellen. 

 

Afvalstoffenheffing 

Omdat de exploitatie resulteert in een voordeel van € 377.815 wordt voorgesteld om de tarieven in 2013 niet te ver-

hogen. Dit betekent een lagere opbrengst van € 244.466; hierdoor resteert er nog een voordeel op de exploitatie 

van € 133.349 voor eventueel tegenvallende lasten en/of opbrengsten. 
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Marktgelden 

Mede naar aanleiding van overleg met de marktadviescommissie is in het afgelopen jaar een nadere analyse 

gemaakt van de toegestane toe te rekenen kosten voor de berekening van de marktgelden. 

Op basis daarvan is gebleken dat een aantal kostensoorten niet meer toegerekend mocht worden. 

E.e.a. heeft geleid tot wijzigingen in de begroting 2013.  

Omdat de bezetting van de markten voor 2013 nog niet bekend is, is nog onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft 

voor de tarieven in 2013. Bij de belastingvoorstellen 2013 zal hiertoe een voorstel worden gedaan.  

 
 
7. Kwijtscheldingsbeleid  
 

De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsnorm vastgesteld van 100% voor die heffingen, die niet kunnen 

worden vermeden door de burgers. De voor kwijtschelding in aanmerking komende heffingen, zijn de afvalstoffenheffing 

(ASH) en de rioolheffing (RH). Er wordt geprobeerd, mede door frequente goede informatieverstrekking én periodieke 

heldere communicatie over dit onderwerp, zoveel mogelijk minima die voor kwijtschelding in aanmerking komen, te 

bereiken.  Advies- en informatiecentra in de buurthuizen, bureau sociale raadslieden en hulpverlenende organisaties 

dragen bij om zoveel mogelijk burgers wegwijs te maken in het aanvragen van kwijtschelding. 

De kwijtscheldingslasten worden verantwoord onder het product minimabeleid, waarvan zij onderdeel uitmaken (zie 

Programma 6 Werk en Inkomen). Uit de gesloten financieringen van de reinigingssector en de rioleringssector worden 

bijdragen verstrekt aan het product minimabeleid c.q. armoedebeleid tot gelijke omvang (= administratief/budgettair 

neutraal). 

 

In de begroting 2013 zijn de volgende kwijtscheldingslasten opgenomen:  

 

Belastingsoort Kwijtscheldingslasten    

  

werkelijk  

2010 

werkelijk  

2011 

Begroting  

2012 

Begroting  

2013 

Rioolheffing €    468.615 €    456.750 €    465.000 €    465.000 

Afvalstoffenheffing €    549.793 €    558.250 €    550.000 €    550.000 

Totale kwijtscheldingslasten € 1.015.408 € 1.015.000 € 1.015.000 € 1.015.000 

 

In 2012 zijn er tot 1 juli 1.360 aanvragen om kwijtschelding ontvangen. In 2011 zijn er in totaal ca. 2.600 aanvragen 

ontvangen. 

De effecten van de economische recessie in relatie tot schuldhulpverlening en landelijke prognoses, geven een 

stijging aan van ongeveer 15 tot 20 % per jaar in de komende jaren aan van het aantal mensen wat een beroep 

moet doen op schuldhulpverlening. Deze stijging zit vooral in de groep mensen, die door werkloosheid in inkomen 

dalen en niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Deze inkomensdaling kan mogelijk een effect hebben 

op het aantal mensen wat in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Vanaf 2010 wordt 

er gewerkt met informatie uit de databank van het Inlichtingenbureau Kwijtschelding. Het proces van de 

kwijtschelding is met ingang van 2012 over gegaan naar de Belastingsamenwerking West Brabant.  
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8.  Voorgestelde tarieven in 2013  
 

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

de burger wordt geconfronteerd. 

 

Belastingsoort 2011 2012 verhoging 2013 

     

Onroerende zaakbelastingen *:     

- tarief eigenaren woningen 0,08884% 0,09603% n.n.b. n.n.b. 

- tarief eigenaren niet-woningen 0,12711% 0,13740% n.n.b. n.n.b. 

- tarief gebruikers niet-woningen 0,08976% 0,09703% n.n.b. n.n.b. 

     

Afvalstoffenheffing:     

- eenpersoonshuishouden €   259,20 €  265,20 n.v.t. € 265,20 

- meerpersoonshuishouden €   324,00 €  331,20 n.v.t. € 331,20 

     

Rioolheffing:     

- basistarief per jaar €   258,60 €   261,-- 4,2% € 272,00 

     

Hondenbelasting:     

- tarief 1
e
 hond €    54,60 €   55,80 2,3% €   57,10 

- tarief 2
e
 hond €    73,80 €   75,60 2,3% €   77,30 

- kenneltarief €  232,20 € 237,60 2,3% € 243,10 

     

Reclamebelasting:     

- Tarief gebied A n.v.t. €  400,-- n.v.t. €  400,-- 

- Tarief gebied B n.v.t. €  250,-- n.v.t. €  250,-- 

     

Parkeerbelasting:     

- parkeren in gebied A, per uur  € 1,80 n.v.t. € 1,80 

- parkeren in gebied B, per uur  € 1,20 n.v.t. € 1,20 

- parkeren in gebied A, per 24 uur   € 7,00 n.v.t. € 7,00 

- parkeren in gebied B, per 24 uur  € 7,00 n.v.t. € 7,00 

 

* Het tarief van de ozb kan pas worden bepaald als de te hanteren WOZ waarden bekend zijn. 
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Vergelijk tarieven met andere gemeenten. 

(bron: Coelo-Atlas van de lokale lasten 2012) 

 

Gemeentelijke woonlasten  eenpersoons-   meerpersoons-  

 

 huishouding   huishouding  

Bergen op Zoom  €             829   €               829  

Roosendaal  €             736   €               802  

Rucphen  €             667   €               728  

Breda  €             653   €               706  

Etten Leur  €             635   €               654  

Woensdrecht  €             627   €               757  

Steenbergen  €             599   €               676  

Halderberge  €             582   €               701  

Moerdijk  €             562   €               687  
 
 

  OZB - percentage  tarief woningen  tarief niet-won. 

   Steenbergen 0,1140 0,2466 

Woensdrecht 0,1000 0,2414 

Etten Leur 0,0970 0,2369 

Roosendaal 0,0960 0,2344 

Bergen op Zoom 0,0911 0,3944 

Halderberge 0,0907 0,2845 

Breda 0,0870 0,2555 

Moerdijk 0,0826 0,3532 

Rucphen 0,0813 0,2112 
 
 

  Reinigingsheffing  eenpersoons-   meerpersoons-  

 

 huishouding   huishouding  

Bergen op Zoom  €             334   €               334  

Breda  €             275   €               328  

Rucphen  €             267   €               328  

Roosendaal  €             265   €               331  

Woensdrecht  €             247   €               330  

Steenbergen  €             234   €               311  

Halderberge  €             215   €               287  

Moerdijk  €             207   €               276  

Etten Leur  €             201   €               221  
 
 

  Rioolheffing  eenpersoons-   meerpersoons-  

 

 huishouding   huishouding  

Bergen op Zoom  €             307   €               307  

Roosendaal  €             261   €               261  

Etten Leur  €             200   €               200  

Rucphen  €             189   €               189  

Moerdijk  €             170   €               226  

Breda  €             160   €               160  

Woensdrecht  €             140   €               187  

Halderberge  €             140   €               186  

Steenbergen  €             122   €               122  
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2. Paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen 
 

1. Algemeen 
 

Inhoud  In deze paragraaf “Risico‟s en Weerstandsvermogen”, worden de gemeentelijke risico‟s finan- 

Paragraaf cieel vertaald en vervolgens afgezet tegen de beschikbare  weerstandscapaciteit van de ge-

meente om deze risico‟s (in de toekomst) af te kunnen dekken. Daarmee ontstaat inzicht in 

(de ontwikkeling van) het weerstandsvermogen van de gemeente.  

 

Hoofddoelstelling Risicomanagement is een natuurlijk en integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het 

integrale risicomanagement levert een belangrijke operationele bijdrage aan het bereiken van 

de organisatiedoelen. De weerstandscapaciteit dient afgestemd te worden op het risicoprofiel 

van de gemeente, in die zin dat de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 bedraagt. 

Dit zoals vastgelegd in het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 

(vastgesteld door de Gemeenteraad in november 2008). 

 

Doelen Beheersing van de gemeentelijke risico‟s waarmee de realisatie van strategische en 

operationele doelstellingen van de gemeente wordt bevorderd. 

 Beheersing van het weerstandsvermogen om te voldoen aan het door de raad daarvoor 

aangegeven beleidskader. 

 Het vergroten van kennis over risicomanagement en het risicobewustzijn van medewerkers. 

Door de implementatie van een risico-informatiesysteem is de organisatie in staat om op  

gestructureerde wijze kansen en bedreigingen vast te leggen en deze kwantitatief en 

kwalitatief in samenhang te presenteren. Minstens tweemaal per jaar wordt het risicoprofiel 

geactualiseerd en vastgesteld. 

  

Beleidsvelden  De paragraaf omvat de volgende beleidsvelden: 

 a)   beschikken over een risicoprofiel 

 b)   bewaken van een adequaat weerstandsvermogen 

 c)   transparante besluitvorming over risico‟s en beheersmaatregelen. 

 

Definitie Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de financiële mogelijkheden van  de  

gemeente om tegenvallers mee te compenseren.  

b. alle risico‟s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

We definiëren de mogelijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet daarbij als het product van 

„kans x het financiële gevolg‟. Bij gebeurtenissen waarbij het negatieve effect een structureel 

karakter heeft wordt een kapitalisatiefactor van 2,5 gehanteerd. 

 

Beleidskaders  

 

Regelgeving Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Beleidskader Reserves 

en Voorzieningen 

Dit beleidskader bevat de spelregels en bevoegdheden-

verdeling over reserves en voorzieningen 

Juni 2007  

Beleidskader inzake   

risicomanagement en  

weerstandsvermogen 

Dit beleidskader geeft aan hoe de gemeente financiële 

risico‟s in kaart brengt, opvolgt en beheersbaar maakt. 

November 

2008 

  

 
 
2. Wat willen we bereiken? 
 

We willen structureel inzicht hebben in de risico‟s en specifiek de financiële risico‟s, die de gemeente loopt bij haar 

bedrijfsvoering en primaire processen. Met dat inzicht anticiperen we op de kansen en bedreigingen, middels 

beheersmaatregelen, en willen we sturen op effectieve uitvoering van processen, realisatie van producten en 

diensten en het bereiken van de doelstellingen.  
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Doelstelling Effectindicator Doelstelling 2013 

Beschikken over een 

actueel risicoprofiel 

Een geactualiseerd risicoprofiel opgenomen in de 

„paragraaf risico‟s en weerstandsvermogen‟ bij de 

programmabegroting, de jaarrekening en de 

bestuursrapportages 

Een geactualiseerd risicoprofiel 

voor de jaarrekening 2012,de 

programmabegroting 2013 en 

de bestuursrapportages 

Bewaken een adequaat 

weerstandsvermogen  

De ratio (R) voor het weerstandsvermogen in de 

programmabegroting en de jaarrekening: 

 

    R= Beschikbare weerstandscapaciteit    

          Benodigde weerstandscapaciteit 

Een waarde voor deze ratio van 

minimaal 1,0 in de 

programmabegroting 2013 en 

de jaarrekening van 2012 

Transparante 

besluitvorming over 

risico‟s en 

beheersmaatregelen 

De toelichting op de uitvoering van het beleid „risico-

management  en weerstandsvermogen‟ in de „paragraaf 

risico‟s en weerstandsvermogen‟ bij de programma-

begroting en de jaarrekening. Inzicht in de wijze waarop 

risicoregistraties zijn betrokken bij besluitvorming. 

Een actuele „paragraaf risico‟s 

en weerstandsvermogen‟ bij de 

jaarrekening 2012 en de 

programmabegroting 2013. 

 

 

 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
 

3.1 Voorzien in een actueel risicoprofiel door:  

 Gebruik van een risico-informatiesysteem waarmee op een gestructureerde wijze per gemeentelijke 

afdeling risico‟s worden vastgelegd en gekwantificeerd;  

 te investeren in kennis over risicomanagement en in risicobewustzijn van bestuur, management en 

medewerkers; 

 risicovolle projecten of trajecten individueel en in onderlinge samenhang te beoordelen op de risico‟s 

in de verschillende stadia van het proces en door dat te borgen in de wijze van projectmatig werken;  

 minimaal 2 keer per jaar het weerstandsvermogen te berekenen; 

 in de bestuursrapportages te rapporteren over de top 10 van gemeentelijke risico‟s. 
 

3.2 Bewaking  van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen doordat:  

 de benodigde weerstandscapaciteit en de aanwezige weerstandscapaciteit berekend is en dat wordt  

afgezet tegen de norm voor het weerstandsvermogen; om te beoordelen of het weerstandsvermogen 

bij de programmabegroting en jaarrekening toereikend is; 

 op grond van het oordeel over de weerstandscapaciteit  te komen tot het nemen van adequate 

beheersmaatregelen;   
 

3.3 Transparante besluitvorming over risico’s is bevorderd door:  

 het vastleggen van alle kansen en bedreigingen in het risicoinformatiesysteem; 

 in adviesnota‟s voor het college en voorstellen aan de gemeenteraad expliciet aangeven wat de 

kansen en bedreigingen zijn voor de gemeente; 

 in de „paragraaf risico‟s en weerstandsvermogen‟ bij jaarrekening en programmabegroting te 

rapporteren over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen waarbij aan de orde komen: 

o het proces van bepaling van de risico‟s; 

o de resultaten van de risico-inventarisatie; 

o de benodigde weerstandscapaciteit op basis van alle geïdentificeerde risico‟s; 

o de beschikbare weerstandscapaciteit en een toelichting op de samenstelling daarvan; 

o het meerjarig perspectief van de weerstandscapaciteit; 

o de beoordeling van het weerstandsvermogen; 

 risicomanagement expliciet onderdeel uit te laten maken van proces- & projectmatig werken en 

besluitvorming. 

 

 

4.  Wat mag het kosten? 
 

Er is structureel een bedrag van € 46.480 voor risicomanagement opgenomen in de programmabegroting.  

 

Exploitatie    (x € 1.000) Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 

Risicomanagement 46.480 46.480 46.480 46.480 
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5.  Toelichting op het weerstandsvermogen 
 

5.1 Het proces voor het opstellen van het risicoprofiel  

 

Het risicoprofiel voor de programmabegroting 2013 is tot stand gekomen door voor elke afdeling de risico‟s in hun 

werkveld te bepalen. Aan elke risicovolle gebeurtenis voor die afdeling  is een kans toegekend op het zich voordoen 

van die gebeurtenis. Tevens is er een financiële waarde toegekend aan het gevolg van zo‟n gebeurtenis. De 

kanstoerekening is gebaseerd op inschattingen die zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en op verwachte 

ontwikkelingen. Bij de bepaling van het financiële gevolg is met name gekeken naar het effect daarvan op de 

begroting. Het risicoprofiel bestaat uit de netto risico‟s, hetgeen wil zeggen: de risico‟s die overblijven na verwerking 

van het financiële effect van eventueel genomen beheersmaatregelen op deze risico‟s. Al deze risico‟s zijn 

vastgelegd in een risico-informatiesysteem. Omdat niet alle risico‟s zich zullen voordoen of zich gelijktijdig zullen 

voordoen, is er een zogeheten statistische Monte Carlo risicosimulatie 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.  

 

5.2 De resultaten van de risico-inventarisatie 

 

In totaal zijn er voor de organisatie 425 risico‟s in beeld gebracht, waarvan 226 met een geldgevolg. Het risicoprofiel 

is divers van aard. Zowel grote als kleine risico‟s, risico‟s met interne of externe oorzaak, incidenteel en structureel, 

met en zonder geldgevolg. In onderstaande tabel is per vakje het aantal risico‟s geclassificeerd naar risicobedrag 

en de kans dat een risico zich zal voordoen. Een kans 1 staat voor een kleine kans (10 %), een kans 5 staat voor 

een grote kans (90 %), de overige kansen bewegen zich daar gradueel tussen.  

 

geld   Netto 

x > € 1.000.000 9 2 3 2 1 

€ 500.000 < x < € 1.000.000 7 2 2 1  

€ 200.000 < x < € 500.000 12 7 5 2 3 

€ 50.000 < x < € 200.000 17 8 7 8 8 

x < € 50.000 58 19 8 9 26 

Geen geldgevolgen 133 16 20 12 18 

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

 

Het risicoprofiel is een momentopname. Het rubriceren van de risico‟s, de kansen en bedreigingen op de boven-

staande wijze verschaft ons inzicht in de verdeling van de risico‟s over de organisatie. Elk individueel risico kan zich 

ontwikkelen in elke richting. Nu wordt het mogelijk om bepaalde risicocategorieën te duiden die extra aandacht 

vragen in het kader van risicobeheersing. Naast de risico‟s met de financieel grootste consequenties zijn de 

middelste categorieën nog steeds van belang. Beperking van die risico‟s heeft financieel relatief grote effecten. 

 

Zoals in paragraaf 5.1 al is aangegeven, zijn de risico‟s zoals ze hier worden gepresenteerd netto risico‟s, dus de 

risico‟s na (eventuele) getroffen beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen zijn o.a. het afsluiten van een 

verzekering, maar ook professioneel projectmanagement, adequaat budgetbeheer, AO/IC-maatregelen, een effi-

ciënt ingerichte organisatie en een goede onderlinge communicatie en afstemming die alle bijdragen aan beheer-

sing van risico‟s (risicomanagement). In andere gevallen zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen zoals het 

aanpakken van specifieke oorzaken van een risico om dat risico verder te beperken. Als dat laatste niet mogelijk is 

omdat immers niet alle risico‟s beïnvloedbaar zijn, is het beperken van de financiële gevolgen van een risico, 

bijvoorbeeld door het instellen van een financiële voorziening, een passende strategie. Aan de in kaart gebrachte 
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risico‟s wordt door het management expliciet aandacht besteed door de ontwikkeling van die risico‟s nauwgezet te 

blijven volgen en door, indien het mogelijk en wanneer het doelmatig is, passende beheersmaatregelen te nemen. 

 

 

De top 10 van gemeentelijke risico‟s ziet er als volgt uit:  

 

-Risico’s in de grondexploitatie Stadsoevers (21%) 

Dit risico is het gevolg van de externe marktontwikkelingen, specifiek de negatieve effecten van de krediet-

crisis. Voor de gebiedsontwikkeling in Stadsoevers is een publiek private samenwerking aangegaan. 

Onderhandelingen met de marktpartijen zijn erop gericht in september een allonge op de samenwerkings-

overeenkomst vast te stellen. De uitkomst van de onderhandelingen is nog onzeker, wat een financieel 

risico betekent. 

 

-Risico dat de gemeente wordt aangesproken op financiële garantiestellingen voor derden (12%) 

De gemeente Roosendaal staat voor meer dan € 400 miljoen garant voor allerlei instellingen waarvan circa 

90% directe of indirecte garantiestellingen betreft voor woningcorporaties. Door de krediet- en economi-

sche crisis raken steeds meer organisaties in financiële problemen. De problemen betreffen met name de 

financiering en de exploitatie en kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen. Uit de landelijke pers en vaklitera-

tuur zijn in toenemende mate problemen bekend geworden bij woningcorporaties, maar ook bij zieken-

huizen, verzorgingsinstellingen etc. Lokaal is bekend dat sport- en culturele verenigingen en instellingen 

minder bijdragen van derden krijgen. De gemeente staat voor diverse van dit soort organisaties garant. 

Bij een voortduren van de crisis wordt het risico dat de gemeente wordt aangesproken op één of meerdere 

garantiestellingen groter. Bij problemen bij een woningcorporatie, waarbij dat dan waarschijnlijk een 

landelijke trend zal zijn, kunnen de daarmee gemoeid zijnde bedragen groot zijn. 

 

-Risico op achterstallig onderhoud verhardingen (8%) 

In 2012 is gestart met de opzet van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Hierbij wordt 

gewerkt volgens een door het CROW gestandaardiseerde aanduiding van de beheerniveaus: 

       A+( zeer goed); A (goed); B (basis); C (minimaal) en D (slecht). 

De kwaliteit van de verhardingen blijkt vaak op niveau C en voor een deel zelfs op niveau D te liggen. De 

thans beschikbare budgetten zijn ontoereikend om de verhardingen op het gewenste niveau te houden c.q. 

naar het minimaal qua veiligheid verantwoorde niveau (C) te brengen. Hierdoor ontstaat het risico van 

aansprakelijkheidclaims, extra capaciteit voor klachtenafhandeling en lapwerk. 

 

-Risico van afwaarderen van enkele niet in exploitatie genomen gronden naar lagere marktwaarde (6%) 

De commissie Besluit Begroting & Verantwoording heeft de waarderingsvoorschriften vanaf 2012 voor niet 

in exploitatie genomen gronden aangescherpt. Hierdoor en door de trend van dalende marktprijzen voor 

grond ontstaat het risico dat er moet worden afgeboekt. 

 

-Risico op financiële tekorten bij de WVS-groep (4%) 

 Door de economische crisis slaagt de WVS-groep er waarschijnlijk niet in om een sluitende exploitatie te 

realiseren. In de aanbiedingsnota (bijstelling budgetten sociaal domein) wordt rekening gehouden met een 

tegenvaller van € 1 miljoen. Voor afdekking van dit risico zie de aanbiedingsnota. 

 

-Risico van door rechter gehonoreerde bezwaren tegen het rioolafvoerrecht (2%) 

Er lopen meerdere procedures tegen opgelegde aanslagen rioolafvoerrecht. De gemeente kan hierdoor 

opbrengsten missen en bedragen moeten terugbetalen. 

 

-Risico op overdracht gemaakte plankosten Stadsoevers  (2%) 

De risico‟s op het niet volledig realiseren van het plan Stadsoevers betekenen in voorkomend geval dat de 

gemaakte plankosten niet volledig kunnen worden vergoed via de uitgifte van gronden. 

 

-Risico van uitval van computersystemen (1%)  

 Uitval van computersystemen kan leiden tot vertragingen, herstelkosten, claims etc. 
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-Risico van tekort op de budgetten voor bijzondere bijstand (1%) 

Door de intensivering van de regelingen armoedebestrijding stijgen de uitkeringen voor bijzondere bijstand. 

Er is een risico dat daarmee de beschikbare budgetten worden overschreden. 

 

-Risico op terugloop aantal leerlingen bij Centrum voor de Kunsten (1%) 

Als gevolg van het teruglopen van het aantal leerlingen bij de Centrum voor de Kunsten kunnen 

wachtgeldverplichtingen en eventueel sluiting het gevolg zijn. Door de in de Agenda van Roosendaal 

opgenomen taakstelling is een  tariefsverhoging doorgevoerd en wordt meer ingezet op groepslessen. 

 

 

5.3 De benodigde weerstandscapaciteit 

Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico‟s zich gelijktijdig en in maximale omvang voor zullen doen is een 

bedrag van € 38,1 miljoen benodigd. Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het reserveren van dit 

maximale bedrag niet noodzakelijk is. Daarom is een risicosimulatie (met behulp van de statistische Monte Carlo 

methode) uitgevoerd. In deze risicosimulatie is rekening gehouden met het feit dat de kans dat een risico zich voor 

zal doen geen 100% is en dat de financiële gevolgen niet noodzakelijkerwijs maximaal tot uiting zullen komen. De 

uitkomst van de simulatie toont aan dat in de gemeente Roosendaal met een waarschijnlijkheid van 90% een 

bedrag van € 23,7 miljoen voldoende is om alle tot nu toe geïdentificeerde risico‟s in financiële zin te kunnen 

afdekken (benodigde weerstandscapaciteit).  

 

 

5.4 De beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 

niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 

van bestaande taken. 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat zoals is opgenomen in het door de raad vastgestelde beleidskader uit 

de volgende componenten: 

A. de vrij aanwendbare algemene reserve (incidenteel karakter); 

B.  de vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter); 

C. de onbenutte belastingcapaciteit; (structureel karakter) 

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

 

Ad. A Vrij aanwendbare algemene reserves. 

De algemene reserves van de gemeente Roosendaal bestaan uit de algemene reserve en de algemene risico-

reserve. De rente over deze reserves wordt gebruikt als dekkingsmiddel in de exploitatie (begroting en rekening). 

Daarom wordt er voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit een correctie gemaakt ter grootte 

van 2,5 maal de jaarrente. Daarbij is de aanname gemaakt dat een eventuele derving van rente-inkomsten pas na 

een periode van 2 à 3 jaar kan worden opgevangen door extra belastingopbrengsten en/of bezuinigingen.Gedu-

rende die periode zullen er algemene reserves beschikbaar moeten zijn voor de dekking van de ontbrekende rente-

baten in de begroting. Dat deel van de algemene reserves wordt als niet vrij aanwendbaar gezien voor de bepaling 

van de beschikbare weerstandscapaciteit. Het deel van de beschikbare weerstandscapaciteit dat wordt gevoed 

door de algemene reserve bestaat voor de gemeente Roosendaal daarom uit de algemene reserve en de algemene 

risicoreserve, gecorrigeerd voor de rente op deze algemene reserves die als dekkingsmiddel in de begroting wordt 

gebruikt. Dit betekent dat van de algemene reserves een bedrag van  € 8,7 mln. als beschikbare weerstands-

capaciteit kan worden ingezet.  

 

Ad. B Vrij aanwendbare bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves kunnen worden opgesplitst in reserves die dienen om ongewenste schommelingen op te 

vangen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht en overige reserves bestemd voor voorgenomen 

bestedingen op basis van politiek-bestuurlijke besluitvorming. Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor 

zover deze niet zijn belast met verplichtingen aan derden (het vrij aanwendbare gedeelte), respectievelijk wanneer 

zij niet de functie hebben van een egalisatiereserve. De gedachte om bestemmingsreserves voor het vrij 

aanwendbare gedeelte mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op 

de mogelijkheid die de Raad heeft om de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen en deze aan te 

wenden voor de dekking van een zich voordoende risicogebeurtenis. Wanneer de rente op een bestemmings-

reserve wordt toegerekend aan de exploitatie dan wordt de beschikbare weerstandscapaciteit naar beneden 
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bijgesteld voor het aan de exploitatie toegerekende rentebedrag vermenigvuldigd met de vastgestelde factor van 

2,5 (zie idem onder ad A.). In de berekening van de weerstandscapaciteit zijn de volgende bestemmingsreserves 

niet opgenomen vanwege het niet vrij aanwendbare karakter van deze bestemmingsreserves: 

 

- BR nieuwbouw Schouwburg 

- BR verbouw/nieuwbouw Archiefdienst 

- BR Huisvesting Onderwijs 

- BR Gaswinstuitkering Essent 

- BR Flankerend personeelsbeleid 

- BR APPA, pensioenuitbetalingen wethouders 

- BR liquidatie-uitkering Brandweer 

- BR winstuitkering HNG 

- BR vervallen pachtopbrengsten Visdonk  

- BR onderhoud stedelijke waterpartijen 

- BR onderhoud civieltechnische kunstwerken 

- BR groot onderhoud en reconstructie wegen 

- BR onderhoud verhardingen 

- BR speelgelegenheden. 

 

Deze reserves hebben naar verwachting in totaal per 31-12-2013 een omvang van ruim € 28 miljoen. 

 

Bij aanwending van bestemmingsreserves, zal het effect daarvan op de (meerjaren-) begroting in verband met weg-

vallende rentebaten voor de gewone dienst en het effect van de aanwending op de beschikbare weerstands-

capaciteit (en dus ook op het weerstandsvermogen), nadrukkelijk in de oordeelsvorming over de betreffende 

aanwending worden betrokken. 

 

Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te 

heffen belastingen Onroerend Zaak Belasting (OZB). De raad heeft de mogelijkheid om in geval van een risico 

calamiteit de financiële gevolgen te dekken met een verhoging van de OZB. Aangezien er geen voorschriften meer 

zijn met betrekking tot de hoogte van de OZB tarieven dient door de raad aangegeven te worden of en zo ja in 

welke mate zij een dekkingstoeslag op de OZB voor risico‟s wil meenemen in de berekening van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. In de beleidsnota „risicomanagement en weerstandsvermogen‟, is vastgesteld dat hiervoor 

2% van het bedrag van de opgelegde OZB aanslagen in de jaarrekening op te nemen. We hebben hiervoor een 

bedrag opgenomen van (2% van € 11,9 mln. =) € 238.000. 

Gezien het structurele effect van deze post wordt een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5 (zie ook hierna bij 

„onvoorzien‟). N.B. het betreft hier niet een daadwerkelijk ingevoerde lastenverhoging maar een berekend effect van 

een eventuele belastingmaatregel in het kader van de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit.  

 

Ad. D Post onvoorzien 

De post onvoorzien wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een in de begroting opgenomen post, 

waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan en die ingezet wordt voor onvoorziene, incidentele 

tegenvallers. Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag geraamd van € 225.000. Gezien het structurele effect 

hiervan wordt, voor de berekening van de weerstandscapaciteit, dit bedrag eveneens gekapitaliseerd met de 

genoemde factor 2,5. 
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De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Roosendaal per 31-12-2013 als volgt uit: 

 

      Begroting 2012   Begroting 2013 

       (per 31-12-2012)   (per 31-12-2013) 

- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 220.000 238.000 

- Onvoorzien 225.000 225.000 

 ----------------------- ----------------------- 

 425.000 463.000 

kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid 2,5 2,5 

 ----------------------- ----------------------- 

totale weerstandscapaciteit exploitatie 1.063.000 1.157.000 

 

weerstandscapaciteit vermogen 

vrij aanwendbare algemene reserves:   

-algemene reserve 8.725.000 6.629.000 

-algemene risicoreserve 1.500.000 1.500.000 

-algemene saldireserve 0 0 

-correctie bespaarde rente algemene reserve         

  kapitalisatiefactor 2,5 -1.086.000 -864.000 

 ------------------------ ----------------------- 

 9.139.000 7.265.000 

Vrij aanwendbare bestemmingsreserves: 

-bestemmingsreserve grondexploitatie 290.000 3.335.000 

-overige bestemmingsreserves 27.000.000 28.235.000 

-correctie bespaarde rente bestemmingsreserves    

  kapitalisatiefactor 2,5 -1.625.000 -1.999.000 

 ------------------------ ----------------------- 

 25.665.000 29.571.000 

 

totale weerstandscapaciteit vermogen 34.804.000       36.836.000 

 

totale weerstandscapaciteit 35.867.000 37.993.000  

 

 

5.5 Het meerjarig perspectief van de weerstandscapaciteit  

In het perspectief van de meerjarenbegroting blijft het niveau van de reserves redelijk stabiel. Er dient bij de 

interpretatie daarvan wel rekening te worden gehouden met het relatief grote aandeel van de bestemmings-

reserves in de berekende weerstandscapaciteit. Aanwending van die reserves in de komende jaren zal zich 

vertalen in een daling van de beschikbare weerstandscapaciteit. Vanzelfsprekend moet deze worden afgezet tegen 

de benodigde weerstandscapaciteit van dat moment. 

  

 

5.6  De beoordeling van het weerstandsvermogen  

 

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per 31-12-2013: 

 

 

 

 

In de aanbiedingsnota wordt voorgesteld in 2013 als dekking € 4,9 miljoen uit reserves te onttrekken. Dit betekent 

dat het weerstandsvermogen daarmee terugloopt tot 1,4. Indien er van uit wordt gegaan dat het transitiefonds 

geheel wordt gebruikt (een bedrag van € 3,3 miljoen), dan daalt het weerstandsvermogen in 2013 tot 1,3.  

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 31-12-2013 voldoet met de 

waarde 1,6 en de genoemde waarden na onttrekking aan de reserves van 1,4 respectievelijk 1,3 aan deze norm. In 

het jaarverslag 2011 was sprake van een weerstandsvermogen van 1,9. De belangrijkste reden van de daling is 

een toename van het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit). 

Beschikbare weerstandscapaciteit €  38    mln 

Benodigde weerstandscapaciteit   €  23,7 mln 
1,6 Ratio weerstandsvermogen = = = 
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Paragraaf 3.    Financiering 
 

1. Algemeen 
 

Inhoud  In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente Roosendaal  

 haar activiteiten voor het komende jaar gaat financieren. 

 

Hoofddoel  Wij staan voor een duurzame en transparante wijze van financiering van onze activiteiten. 

 

Doelen  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 en 

 het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, respectievelijk 

de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut. 

 

Beleidskaders Hieronder worden de relevante regelgeving en beleidsstukken vermeld. 

 

Beleidskaders Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

Wet Financiering Decentrale 

Overheden (Fido) 

Landelijk vastgestelde spelregels voor financie-

ringsactiviteiten van de decentrale overheden. 

Stb 2008, nr 536 

d.d. 28-10-2008 

 

Regeling tot wijziging van de 

uitzettingen en derivaten de-

centrale overheden (Ruddo) 

Uitwerking van de Wet Fido in regels als gevolg 

van de kredietcrisis. 

Stb.2009, nr 65 

d.d. 3-4- 2009 

 

Financiële verordening 

gemeente Roosendaal 

Uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede 

de regels voor het financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële organisatie. 

Raad 25-9-2008  

Treasurystatuut  2009 Verplicht op te stellen interne beleidsregels hoe 

om te gaan met de treasuryfunctie binnen de 

gemeente, o.a. omvattende  het aantrekken  en 

uitzetten van geldmiddelen, beleggingen en 

garantstellingen.  

Raad 20-1-2009  

Beleidskader en actualisatie 

Reserves en Voorzieningen 

Dit beleidskader bevat de spelregels en bevoegd-

hedenverdeling ten aanzien van reserves en 

voorzieningen. 

Raad Juni 2007 Jaarlijks 

Kaders invulling financie-

ringsbehoefte 2010-2015 

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de 

toekomstige financieringsbehoefte in de periode 

2010-2015. Naast de grote investeringsprojecten 

en de grondexploitaties spelen de reguliere 

aflossingen op de leningenportefeuille daarbij een 

rol. Er is een investeringsbehoefte geduid van 

circa € 200 miljoen in die periode. 

College van B&W 

d.d.27-9-2010 en 

commissie 

Bestuur d.d. 8-12-

2010 

(kennisneming) 

Gepland 

voor het 4
e
 

kwartaal 

2012 of 1
e
  

kwartaal 

2013 

 
 
2. Wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het 

kosten? 
 

2.1 Kasgeldlimiet (renterisico met betrekking tot de korte schuldpositie) 

 

 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 
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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. Onderstaande tabel geeft de wijze aan, waarop de kasgeldlimiet wordt berekend. 

 

Omschrijving  

Bedragen x € 1.000  

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

1
e
 kw 2

e
 kw 3

e
 kw 4

e
 kw 

 

Omvang Programmabegroting  216.565 220.012     

1.   Toegestane kasgeldlimiet 

- in procenten 

- in euro‟s 

2. Vlottende schuld  < 1 jaar 

- Schuld in rekening courant 

3. Vlottende middelen < 1 jaar 

- Contante gelden in kas 

- Tegoeden in rekening courant 

 

8,5% 

18.408 

 

12.600 

 

-2 

-8 

 

8,5% 

18.701 

 

 

 

 

12.600 

 

-2 

-38 

 

 

 

 

8.600 

 

-2 

-38 

 

 

 

 

9.500 

 

-2 

-38 

 

 

 

 

17.900 

 

-2 

-38 

Toets kasgeldlimiet 

4. Totaal netto vlottende schuld  

(Vlottende schuld - vlottende middelen) 

5. Toegestane kasgeldlimiet (1) 

6. Ruimte (+) / overschrijding (-)     

 

12.590 

 

18.408 

+ 5.818 

 

 

 

12.560 

 

18.701 

+ 6.141 

 

8.560 

 

18.701 

+10.141 

 

9.460 

 

18.701 

+ 9.241 

 

17.860 

 

18.701 

+ 841 

 

NB: Op basis van het verwachte uitgavenpatroon van reeds gevoteerde investeringskredieten (o.a. bouw VMBO-

school en renovatie stadskantoor) en de daaruit voortvloeiende overschrijding van de kasgeldlimiet is in de 

cijfers rekening gehouden met het afsluiten van een langlopende lening van € 20 miljoen (stortingsdatum medio 

februari 2013). 

 

 Rentekostenverdeling 

Onder invloed van de gestaag dalende (kapitaalmarkt)rente is de omslagrente de afgelopen jaren teruggelopen van 

7,58% in 2000 tot 4,25% voor de begroting 2013. Ook in de meerjarenramingen houden wij rekening met de 

omslagrente van 4,25%. Tot de schuldencrisis is bezworen zal de ECB de korte rente laag houden, is de verwach-

ting. Momenteel zien wij zien een stabilisatie van de langere financieringsrente rondom de 2,50 - 3,00% waarbij de 

banken overigens als gevolg van de kredietcrisis een (forse) renteopslag voor risicoafdekking toepassen. Naarmate 

de onzekerheid over het voortbestaan van de eurozone afneemt zal de lange rente waarschijnlijk weer opwaarts 

gaan bewegen, aldus de BNG in haar nieuwsbrief van 24 juli 2012. Wij gaan er van uit in 2013 onder het niveau van 

de omslagrente in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien, waarbij - gelet op de daarmee te behalen 

rentevoordelen - het streven er op is gericht zoveel als mogelijk kortlopend te financieren (tot aan de kasgeldlimiet). 

De gemeente kent op concernniveau een rentebudget (hulpkostenplaats Rente), waarop alle interne en externe 

renteverrekeningen worden verantwoord. De netto rentekosten worden op basis van de boekwaarde van de vaste 

activa via de renteomslag doorberekend aan de interne en externe producten. Ten behoeve van interne 

renteverrekeningen wordt het Beleidskader Reserves en Voorzieningen gehanteerd. Onderstaand is het overzicht 

opgenomen van de rentekosten en –opbrengsten, zoals gerealiseerd in 2011 en geraamd voor 2012 en 2013: 

 

Programma 

begroting en  -

rekening 

(x € 1.000) 

Lasten Programma  

begroting en –  

rekening 

(x € 1.000) 

Baten 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting

2013 

Rekening 

2011 

Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Vaste schuld 

Vlottende schuld 

Reserves en 

voorzieningen 

Resultaat 

3.501 

158 

 

4.214 

408 

3.706 

1.466 

 

3.280 

337 

3.406 

2.684 

 

3.295 

650 

Uitzettingen 

Grondexploitaties 

Doorberekende 

rentelasten 

46 

2.318 

 

5.917 

 

2.623 

 

6.166 

 

3.160 

 

6.875 

 

Rentelasten 8.281 8.789 10.035 Rentebaten 8.281 8.789 10.035 
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2.2        Financieringstekort 

 

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

voorzien. Per 1 januari 2013 wordt een financieringstekort van € 51,2 miljoen verwacht (zie onderstaande tabel). 

 

Boekwaarde (x  € 1.000) 1 jan  2012 1 jan 2013 

Investeringen: 

- Grondexploitatie 

- Overige investeringen 

Totaal investeringen (A) 

 

62.183 

134.605 

196.788 

 

73.900 

151.347 

225.247 

Financiering: 

- Interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) 

- Externe financieringsmiddelen (langlopende geldleningen - waarborgsommen) 

Totaal financieringsmiddelen (B) 

 

94.017 

  98.339 

192.356 

 

83.033 

91.000 

174.033 

Financieringssaldo (B-A) -/- 4.432 -/- 51.214 

 

Bovenstaande berekening is een momentopname. De feitelijke omvang van het financieringssaldo is o.a. 

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 (zie ook 2.1). 

 

2.3 Vaste schuld 

 

 Mutaties vaste schuld 

Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 

Daartoe wordt overgegaan wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er sprake is van een structurele 

financieringsbehoefte. Het gemiddeld rentepercentage op de leningenportefeuille daalt gestaag en bedraagt per 

1 januari 2013 3,74% (per 1 januari 2012 3,93%), omdat de gemeente de afgelopen jaren tegen lagere kapitaal-

marktpercentages in haar financieringsbehoefte kunnen voorzien. 

 

 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 samen-

stellen van de leningenportefeuille door middel van de verschillende rentetypische 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 (bijv. de € 20 miljoen, genoemd onder 2.1) zijn daarin nog niet 

verwerkt. Uit deze tabel blijkt dat we de komende jaren ruimschoots onder de renterisico norm blijven. 

 

Variabelen (bedragen x € 1.000) 

 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

Berekening renterisiconorm 

(1) Begrotingstotaal 

(2) Percentage gemeenten 

(3) Renterisiconorm (1*2) 

 

220.012 

           20% 

44.002 

         

213.783 

   20% 

42.757 

 

211.048 

           20% 

42.210 

  

196.398 

          20% 

39.280 

Berekening renterisico 

(4) Renteherzieningen 

(5) Aflossingen 

(6) Renterisico (4+5) 

 

0 

6.182 

6.182 

 

0 

4.982 

4.982 

 

454 

4.982 

5.436 

 

0 

19.891 

19.891 

 Ruimte onder de rente risiconorm (3-6) 37.820 37..775 36.774 19.389 

 

2.4 Vaste uitzettingen 

 

 Mutaties vaste uitzettingen 

Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een rentetypische looptijd van 1 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 
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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. 

 

Geldnemer Bedragen x € 1 miljoen Ontstaansgrond 

1 januari 2012 1 januari 2013 

ARAMIS €   2,0 €   1,1 Privatisering 

ABN-AMRO Bouwfonds €   0,5 €   0,5 Volkshuisvesting 

Zwembad De Stok €   5,9 €   5,5 Verzelfstandiging 

Gemeenteambtenaren €   0,1 €   0,1 Arbeidsvoorwaarden 

Startersleningen €   0,5 €   3,8 Volkshuisvesting 

Monumentenfonds NV €   1,0 €   1,0 Deelneming in NV 

TOTAAL €  10,0 €  12,0  

 

 Debiteurenrisico 

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 debiteurenrisco 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 (een constatering 

die overigens ook geldt ten aanzien van gegarandeerde geldleningen). 

Ten aanzien van geldleningen die worden verstrekt in verband met het ontstaan van een liquiditeitenoverschot is 

het debiteurenrisico wel een factor van belang. Het uitzetten van dergelijke gelden gebeurde tot op heden conform 

het Treasurystatuut 2009 op prudente wijze uitsluitend bij zeer kredietwaardige partijen, zoals de Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG). In het Begrotingsakkoord 2013 is echter afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan 

schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schat-

kist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staats-

schuld dalen.  Decentrale overheden zullen op de deposito‟s een rente vergoed krijgen, die gelijk is aan de rentes 

die de Nederlandse Staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Een daartoe strekkend wetsvoorstel 

wordt naar verwachting na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor 2013 wordt overigens niet verwacht 

dat sprake zal zijn van een liquiditeitsoverschot. 
 

2.5 Wet HOF 
 

Vanwege de voortdurende kredietcrisis en gebrekkige begrotingsdiscipline hebben de Europese lidstaten besloten 

een grens aan het nationale begrotingstekort van 3% te stellen (het EMU-saldo). De regering is voornemens om de 

recente Europese afspraken over de begrotingsdiscipline op te nemen in de nieuwe Wet houdbare overheids-

financiën (HOF). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de 

collectieve sector, bepaalt het wetvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten 

houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het aandeel van de lagere over-

heden in de norm van 3% is 0,5% met de volgende verdeling: gemeenten 0,38%, provincies 0,07% en waterschap-

pen 0,05% van het bruto binnenlands product (BBP). Aangezien het kabinet thans demissionair is, is nog niet 

bekend of de wet op 1 januari 2013 in werking treedt. 

De 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-tekort. Onderstaand is de 

berekening opgenomen voor onze gemeente: voor 2013 komt die uit op € 20,4 miljoen, terwijl die normatief zo‟n 

€ 10,7 miljoen zou mogen bedragen (0,38% van het BBP = € 2.314 miljoen / € 138 per inwoner). In hoeverre deze 

overschrijding consequenties heeft hangt af van de definitieve wettelijke regeling. 

 

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) 

 

Begroting 

2013 

Begroting 

2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2016 

Exploitatiesaldo vóór verrekening met reserves 

Bij: 

- afschrijvingen ten laste van de exploitatie 

- bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 

Af: 

- geactiveerde investeringen in (im)materiële activa 

- lasten voorzieningen (transacties met derden)  

- 1.408 

 

7.143 

5.946 

 

- 27.554 

-   4.582 

1.022 

 

8.438 

5.979 

 

-  8.417 

-  3.113 

2.652 

 

7.766 

6.774 

 

 -  3.978 

-  2.767 

2.374 

 

7.603 

7.557 

 

-  4.697 

-  1.178 

Berekend EMU-saldo - 20.455 3.909 10.447 11.659 
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1.  Algemeen 
 

Inhoud 

paragraaf In deze paragraaf  wordt een dwarsdoorsnede van de programmabegroting gepresenteerd. Er 

wordt inzicht gegeven in de beleidskaders voor het onderhoud van de grootste groepen 

kapitaalgoederen, de kwaliteitsindicatoren, de mate van realisatie ten opzichte van de gewenste 

kwaliteitsniveaus alsmede de vertaling naar de programmabegroting 2013 en meerjarenraming. 

Voorts worden, als verbijzondering van paragraaf 2 „Risico‟s en weerstand‟, de belangrijkste 

risico‟s beschreven die samenhangen met het beheer en onderhoud van het openbare gebied. 

 

Hoofd 

doelstelling Het duurzaam in stand houden en op de juiste tijd vervangen van kapitaalgoederen en daarmee    

  het eventuele risico van kapitaalvernietiging tegengaan. 

 

Doelen 

 Wij houden de bestuurlijk vastgestelde kwaliteit van onderhoud in stand; 

 Wij streven naar een optimum tussen kosten en kwaliteit; 

 Wij sturen optimaal op de kwaliteit van onderhoud middels monitoringssystemen (waaronder 

ook de mening van burgers); 

 Wij brengen optimaal flexibiliteit aan in de begroting door beperking van kapitaallasten; 

 Wij hanteren realistische afschrijvingstermijnen. 

 

Beleids 

velden  Deze paragraaf omvat de volgende beleidsvelden: 

 

Beleidsveld Beleidsplan Uitvoeringplan 

a) Rioleringen; Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 

2010-2013 

Operationeel Plan reconstructies 

OPR 2013-2016 

b) Verhardingen en groen; Beheerbeleid Verhardingen en Groen (BVG) 

2001 

OPR 2013-2016/ OPOR 2012-2014  

c) Openbare verlichting; Beleidsplan Openbare verlichting 1998-2002 OPR 2013-2016/ OPOR 2012-2014  

d) Verkeersregelinstallaties; Beheerplan verkeersregelinstallaties 2007-2010 OPR 2013-2016/ OPOR 2012-2014 

e) Speelvoorzieningen;  Beleidsnota Speelvoorzieningen Wijkplannen 

 f)Civieltechnische 

kunstwerken; 

Beleidsplan civieltechnische kunstwerken Uitvoeringsplan civ techn 

kunstwerken 2013 

g) Gemeentelijke en stedelijke 

waterpartijen; 

Baggerplan  2003-2012 (actualisatie 2013) 

Waterplan 

VGRP / GWEL 

h) Gemeentelijke gebouwen; Bedrijfsplan gebouwenbeheer Operationeel Programma Vastgoed 

OPV 2013 

i) Buitensportaccommodaties; Beleidskader buitensportaccommodaties. Beheerplan 

buitensportaccommodaties 2013-

2017 

j) Binnensportaccommodaties. Bedrijfsplan gebouwenbeheer OPV 2013 

Vervangingsplan sporttoestellen 

2005-2015 

 In 2012 is het Integraal Beheerbeleid Openbare Ruimte (IBOR) opgesteld. Het IBOR benadert het openbaar gebied als 

samenhangend geheel en vervangt daarmee het Beheerbeleid verhardingen en Groen (BVG). Behalve verhardingen en groen 

worden hierin ook de openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, verkeersmiddelen, spelen en buitensport 

accommodaties betrokken. 

 In 2013 wordt 1 integraal onderhoudsplan openbare ruimte (OOR) ontwikkeld ter vervanging van het huidige OPR en OPOR. 
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2. Wat gaan we daar voor doen? 
 

Deze paragraaf geeft - waar mogelijk - inzicht in de mate van doelbereik en de belangrijkste risico‟s. We beperken 

ons hierbij tot die groepen van kapitaalgoederen, waarvan de mate van doelbereik middels evaluatie is vastgesteld. 

 

 

a. rioleringen  

 

Binnen de regio wordt er samengewerkt in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschap. Hier zijn landelijk 

afspraken over gemaakt in het Bestuursakkoord Water 2011. De gemeente Roosendaal zoekt samenwerking met 

de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Halderberge en het Waterschap Brabantse 

Delta. 2011 is gebruikt om de basis voor de samenwerking op te zetten en  in 2012 / 2013 zullen er definitieve 

afspraken over de samenwerking worden gemaakt.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit   

Kwaliteit is vastgelegd in verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2010-2013. In dit plan zijn de zorgplichten voor het 

afvalwater, hemelwater en grondwater opgenomen. De huidige kwaliteit van de riolering is op het gewenst niveau.  

Bij het opstellen van het nieuwe Verbreed GRP in 2013 worden de ook  de kwaliteitscijfers  geactualiseerd. Jaarlijks 

wordt 10% (ca. 49 km) van de riolering gereinigd en geïnspecteerd. De kwaliteit van de riolering is volgens de NEN 

3398  te verdelen in 3 categorieën, namelijk:  goed, waarschuwingsmaatstaf, ingrijpmaatstaf. De riolen met een 

waarschuwingsmaatstaf worden gemonitord in een inspectieprogramma. De maatregelen om in te grijpen worden 

opgenomen in het onderhoudsplan openbare ruimte (OOR).  In principe wordt het vervangen van de riolering in 

gezamenlijkheid aangepakt met het reconstrueren van de bovengrond. 

De kwaliteit van de diepdrainage is redelijk. De huidige kwaliteit van de gemalen, zijnde drukrioolgemalen, 

rioolgemalen, drainagegemalen, bergbezinkbassins, vijvergemalen en tunnelgemalen, is goed te noemen. 

Van de persleidingen is geconstateerd dat  60% een  goede kwaliteit heeft, 35% valt onder de waarschuwings-

maatstaf en 5% dient op korte termijn vervangen te worden. 

Het reinigingsonderhoud aan het kolkenstelsel is geoptimaliseerd. Het technisch onderhoud geschiedt volgens 

planning.  

 

Risico’s / financiële consequenties  

Door het KNMI en andere deskundigen is geconstateerd dat het aantal extreme regenbuien toeneemt. Dit vereist 

gedegen kwaliteitsonderzoek van rioolstelsels en adequaat ingrijpen om het normaal functioneren te kunnen 

waarborgen.  

Met vaststelling van de Agenda van Roosendaal zijn een aantal projecten, in samenhang met de bovengrond, 

getemporiseerd. Dit vergroot het risico op incidenten (vallen van gaten in wegdek) bij de riolen die zijn 

geprogrammeerd voor vervanging. 

In het huidige VGRP zijn er geen middelen gereserveerd om de persleidingen die een ingrijpmaatstaf hebben te 

vervangen. Er zal er een vervangingsplanning worden opgesteld. Deze vervangingsplanning zal worden 

meegenomen in het kostendekkingsmodel van het nieuwe VGRP. Het risico bestaat dat een persleiding vóór 

vervanging breekt. Op dat moment zal de persleiding hersteld moeten worden. De kosten van deze calamiteit 

worden binnen de beschikbare budgetten opgevangen. Riolering kent een gesloten financieringsstructuur, 

waarbinnen alle baten uit de rioolheffing en lasten van het beheer en onderhoud worden verantwoord. Er is een 

model opgezet om de ontwikkelingen in de kosten en de gevolgen voor het  rioolrecht te kunnen volgen. 

 

 

 

Kengetallen 

Lengte rioleringen in km 496 

Persleiding drukriolering in km 136 

Aantal rioolgemalen 

Aantal drukrioolgemalen 

Aantal tunnelgemalen 

Aantal drainagegemalen 

82 

580 

9 

9 

Aantal bergbezinkbassins 12 

Aantal kolken 28.000 

lengte drainagesysteem 121.934 
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b. Verhardingen en groen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** de ambitie van de groenbeheervisie (omvorming van struiken naar gazons) is in de begroting 2012 abusievelijk vertaald naar 

een afname van 500.000m2. Dit moest zijn 100.000m2. De stijging van hooiland wordt ingegeven door omvorming van traditioneel 

naar natuurlijk groen. In het voorjaar 2012 zijn een groot aantal bomen geplant, wat leidt tot een toename in het totaal aantal 

bomen. De bomen zijn op dusdanige locaties  geplant dat ze zich als solitaire boom kunnen ontwikkelen waardoor de 

onderhoudskosten (met name het snoeien) beperkt blijven 

 

Kwaliteit  

De gewenste kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in het Beheerbeleid Verhardingen en Groen waarin 26 

doelstellingen zijn opgenomen om die kwaliteit te bereiken en te behouden. In 2013 wordt het Integraal Beheer 

Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld waarin de kwaliteitsprofielen worden geactualiseerd. Bijbehorende werk-

zaamheden (instandhouding en vervangingen) worden geprogrammeerd in het Onderhoudsplan Openbare Ruimte 

(OOR). De noodzakelijke extra financiële middelen die nodig zijn om deze bijbehorende werkzaamheden te 

bekostigen zullen worden meegenomen in de integrale afwegingen bij de Kadernota 2014. Onderstaand schema 

geeft per structuurelement het kwaliteitsprofiel weer (gemeten in 2011). 

   

In het openbaar groen vinden ook veranderingen plaats in het kwaliteitsprofiel. Als gevolg van de Agenda van 

Roosendaal zijn er minder middelen beschikbaar wat zal leiden tot een ander kwaliteitsniveau. Daarbij is er sprake 

van omvorming van traditioneel groen naar natuurlijk groen. Op lange termijn zullen de onderhoudskosten daarvan 

lager zijn dan van traditioneel groen. Anderzijds biedt burgerparticipatie mogelijkheden om op straat- of buurtniveau 

door een gezamenlijke aanpak tussen particulieren en gemeente de kwaliteit op te waarderen tot een hoger niveau. 

 

Roosendaals kwaliteitsprofiel gemeten kwaliteit 2010/2011 

Structuurelement centra hoofdstructuur Woongebieden bedrijventerrein 

Beheeraspect 

voorziening technisch verzorging technisch verzorging technisch Verzorging Technisch verzorging 

Verharding / groen V G V G V G V G V G V G V G V G 

1. zeer goed                                 

2. goed   0 0 x0   0 0    0  0 0    0   

3. basis              0           0    0 

4. minimaal                                 

5. slecht 0       0       0       0       

 

 

WEGEN Kengetallen 

Aantal m2 verhardingen 4.650.000 

Oppervlakte in m2 

Rijbanen (*) 

 Verhard 

 Onverhard 

Fietspaden (*) 

Voetpaden(*) 

*conform gegevens nieuw GBI 

 

3.140.806 

3.002.497 

138.309 

385.176 

934.584 

 

GROEN ** Kengetallen 

aantal ha openbaar groen 403 

aantal bomen (stuks) 46.200 

Beplanting (m2) 

  struiken 

  plantenperken 

  plantenbakken 

 

1.493.000 

5.000 

50 

Gras 

  gazon 

  hooiland 

  dierenweide  

 

1.147.000 

1.356.000 

15.500 

  Landschappelijke elementen 746.000 
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Structuurelement accenten parken 

hoofdwegen 

buitengebied wegen buitengebied 

Beheeraspect 

voorziening technisch verzorging technisch verzorging technisch verzorging technisch verzorging 

Verharding / groen V G V G V G V G V G V G V G V G 

1. zeer goed                                 

2. goed      0       0  0    0 0      0 0 

3. basis   0  0   0      0       0     

4. minimaal                                 

5. slecht 0       0       0       0       

 

Roosendaalse kwaliteitsprofiel   V Verhardingen 

Huidige kwaliteit 2011 0  G Groen 

   x Kwaliteitsdoel centrum Roosendaal 

 

Risico’s/ financiële consequenties  

Bij een bestuurlijke heroverweging is het bedrag voor de Majeure Opgave Verhardingen voor de periode 2011-2013 

terug gebracht van ruim € 11 miljoen naar € 6 miljoen. Het in de laatste drie jaren van de MOV geplande  herstel 

van elementenverhardingen is vanwege de  bezuinigingen volledig komen te vervallen. Bij uitstel van onderhoud 

zullen de schades in ernst en omvang toenemen en leiden tot verhoogde uitgaven, maar dat heeft bij elementen-

verhardingen financieel minder gevolgen dan het niet uitvoeren van asfaltonderhoud. Uitstel van onderhoud aan 

asfaltverhardingen leidt snel tot het uitvoeren van zwaardere maatregelen met exponentieel groeiende kosten. 

Daarom is aan die laatste verhardingen prioriteit gegeven.  

 

Het nieuw op te stellen Integraal Beheerbeleid Openbare Ruimte zal ten opzichte van het BVG leiden tot andere 

uitkomsten ten aanzien van het (achterstallig) onderhoud. Alleen bij het doorzetten van het benodigde structureel 

onderhoud na de periode MOV, na 2013, zal het achterstallig onderhoud niet groeien.  

 

Op basis van de technische staat van de verhardingen wordt het maatregelenpakket bepaald. De prioritering van 

maatregelen hangt verder samen met de technische staat van de overige disciplines in de openbare ruimte (zoals 

riolering, openbare verlichting, openbaar groen, etc.), maatschappelijke aspecten, en planvorming van derden. De 

planning van de benodigde uitvoeringsmaatregelen wordt geleid door de beschikbare financiële middelen. 

 

 

c. Openbare verlichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Door het uitsaneren van de dubbele lampen naar enkele lampen met een lager vermogen, zal het licht verhogen van het 

aantal OVL aansluitingen naar verwachting niet leiden tot verhoging van de overige zaken 

 

Kwaliteit           

De  kwaliteit is vastgelegd in het huidige OV-beleidsplan. In het IBOR zal de nieuwe gewenste kwaliteit worden 

opgenomen. Ruim een kwart van de installaties voldoet volgens de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL 

2011) niet aan de technische eisen. De technische levensduur van deze onderdelen is daarmee verstreken. Na de 

wijken Kroeven, Kortendijk, Langdonk ( 2010-2011) en Tolberg (2102) zullen binnen het bestaande saneringsbud-

get  in de overige wijkdelen en dorpen de meest oude, energie onzuinige en storingsgevoelige armaturen één op 

Kengetallen 

aantal echte OV aansluitpunten 15.530 

Aantal overige aansluitpunten op het OV-net ( abri‟s, PA, stadsplattegronden, verkeers-

zuilen) 

148 

Aantal lichtpunten 17.800 

Energieverbruik in kW/jaar 3.800.000 

Het totaal aantal branduren openbare verlichtingsinstallatie op basis van  GBI gegevens: 

1095/jaar avondbrander en 4165/jaar nachtbrander en 8760/jaar continuebranders. 

70.400.000 



Programmabegroting 2013  Paragraaf 4 – Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Gemeente Roosendaal      99 

één worden vervangen. Als we de werkelijke noodzakelijke vervanging (masten ouder dan 40 jaar en armaturen 

ouder dan 15 jaar) afstemmen op het beschikbare budget zal de huidige achterstand pas in 2024 zijn weggewerkt.  

 

Risico’s  / Financiële consequenties 

Vervanging afgestemd op het beschikbaar budget kan leiden tot verhoging van de onderhoudskosten (meer 

storingen en uitval); meer klachten; onveilige situaties op verkeerswegen; toename sociaal onveilige situaties. 

Bij vervanging is uitgegaan van één op één vervanging, dus zonder te kijken naar de aanpassingen op basis van de 

ROVL 2011 (lees aanpassen van de verlichting naar de huidige eis). Dit om te besparen op de hoge netwerkkosten 

indien we dit wel doen.  

 

 

d. Verkeersregelinstallaties 

 

  

  

 

 

 

  

Kwaliteit  

Bij vervanging van en bij plaatsen van nieuwe VRI‟s worden deze (waar dat nog niet het geval is) aangesloten op 

de beheercentrale. Hierdoor is het mogelijk storingen e.d. snel te registreren en op te (laten) lossen.  

Bij nieuwe VRI‟s worden LED-armaturen toegepast. De lampen hiervan gaan veel langer mee en hoeven dus niet 

elk jaar vervangen te worden. In het kader van deze duurzaamheid en kostenbesparing wordt onderzocht of 

armaturen van de bestaande VRI‟s ook door LED-armaturen  vervangen kunnen worden. Het betreft dan met name 

de armaturen boven de weg omdat vervanging van deze lampen juist meer kost dan de lampen van de armaturen 

naast de weg. Contracten voor het onderhoud worden in  2013 herzien en opnieuw aanbesteed.  

Alle  installaties voldoen aan de landelijke geldende technische eisen. De functionaliteit is op  het niveau „basis‟ 

volgens de landelijke richtlijnen. Volgens de Mobiliteitsagenda 2011-2014 zullen in de komende jaren nut en 

noodzaak van een aantal VRI‟s worden herijkt.    

  

Risico’s / Financiële consequenties   

Verkeersregelingen moeten regelmatig (om de paar jaar) geëvalueerd en indien nodig aangepast worden, zodat de 

regeling optimaal werkt in relatie tot het actuele verkeersaanbod. Dit komt de geloofwaardigheid van de regeling 

voor de weggebruikers ten goede en daarmee de verkeersveiligheid. Een risico hierbij is de beschikbaarheid van 

voldoende capaciteit en financiën. Verder is het goed blijven beheersen van de kosten van onderhoud een voort-

durende zorg.  

 

 

e. Speelvoorzieningen 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit  

De kwaliteit is vastgelegd in de beleidsnota speelvoorzieningen. Conform hieraan wordt getracht de speelvoorzie-

ningen op interactieve en transparante wijze kwalitatief en kwantitatief op niveau te houden middels Wijkspeel-

plannen en beheerplannen (incl de gemaakte plannen inzake spelen voor kinderen met een functiebeperking).   

98 % van de speelelementen voldoen aan de norm. De overige 2 % voldoet aan  de minimale wettelijke eis.  

 

Risico’s / Financiële consequenties 

In de beschikbare budgetten is onvoldoende rekening gehouden met de reguliere vervangingen op grond van de 

technische levensduur. Daarbij is ook niet voorzien in vervangingen als gevolg van vandalisme.  

 

 

 

 

Kengetallen 

Aantal VRI's 27 

Voetganger-/fietsoversteekplaatsen (BOP) 6 

Slagboominstallaties (SLB)  2 

Kengetallen 

Aantal speelplaatsen, trapveldjes e.d. 307 

Aantal speelelementen 890 
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f. Civieltechnische kunstwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het aantal tunnels is toegenomen omdat de tunnelbak van het viaduct Kortendijkpoort in het nieuwe beheersysteem als 

afzonderlijke tunnel opgenomen is. Nieuwe wanden zijn de geluidsschermen Commandobaan en Christiaan Huijgensstraat. 

 

Kwaliteit   

De civieltechnische kunstwerken dienen te voldoen aan de minimale wettelijke vereisten op het gebied van 

veiligheid. In 2009- 2010 zijn objecten geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd waaruit is gebleken dat  er veel 

achterstallig onderhoud is, waardoor veel objecten of onderdelen van objecten aan vervanging toe zijn of in het 

uiterste geval zullen moeten worden afgesloten of gesloopt. De objectgegevens zijn in het beheersysteem GBI 

verwerkt. Het beheerplan civieltechnische kunstwerken (ctk) 2010-2014 is opgesteld waarbij voorstellen zijn gedaan 

voor onderhoudsniveaus gekoppeld aan rationeel beheer. De huidige kwaliteit blijft ver achter bij de gewenste 

kwaliteit omdat er geen regulier onderhoud wordt gepleegd. In 2011 is geld beschikbaar gekomen voor diverse 

grote investeringen in 2012 waaronder vervangen damwanden Schipbeek en vervangen/ groot onderhoud 

civieltechnische kunstwerken. Jaarlijks wordt hiervoor een vervangingsplan opgesteld dat wordt geïntegreerd in het 

Onderhoudsplan openbare ruimte (OOR). 

 

Risico’s / Financiële  consequenties 

Voor de civieltechnische kunstwerken zijn op korte termijn grote investeringen nodig om het achterstallig onderhoud 

te herstellen of geheel te vervangen om te voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Met name de onderhouds-

toestand van de kademuren en de damwanden in de havens is dusdanig dat niet aan deze eisen wordt voldaan.  

Met de beschikbaar gestelde middelen in 2011 kan een deel achterstallig onderhoud worden ingehaald, echter niet 

volledig. 

 

 

g. Gemeentelijke waterpartijen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit 

De gemeente Roosendaal draagt de zorg voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke waterpartijen. De 

hoofdwatergangen zijn in beheer en onderhoud van het waterschap Brabantse Delta. Met de Kadernota 2013 zijn 

middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een nieuw baggerplan in 2013. 

 

Na het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de stadswateren, de Roosendaalse Haven en een aantal hoofd-

watergangen zijn de watergangen in stedelijk gebied van Roosendaal op orde. In 2014 heeft het waterschap 

Brabantse Delta de volgende ronde voor de baggerwerkzaamheden gepland, de gemeente heeft de ontvangstplicht 

voor de vrijkomende baggerspecie en is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. De gemeentelijke watergan-

gen worden gebaggerd als de waterdiepte onvoldoende is. Bij een jaarlijks aanwas van het slib van 2-3 cm per jaar 

dienen de watergangen één maal per 6 à 12 jaar te worden gebaggerd. De kwaliteit van de duikers is onbekend. 

 

 

Kengetallen 

Aantal bruggen 56 

Aantal tunnels 9 

Aantal wanden (damwanden, geluidsschermen, 

keermuren, muren) 50 

Aantal steigers 4 

Aantal overkappingen 1 

Aantal overige civieltechnische kunstwerken 6 

Kengetallen 

aantal m2 stedelijke waterpartijen 246.580 

 Eigendom Gem. Roosendaal 203.365 

 Eigendom waterschap 484.945 

Aantal m‟ watergangen 352.296 

Duikers 92 
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Risico’s / Financiële  consequenties   

In 2014 is de volgende baggercyclus van het waterschap voorzien. Hiervoor is in de Kadernota 2013 budget 

beschikbaar gesteld. Voor het structureel baggeren van de gemeentelijke waterpartijen worden geen middelen 

gereserveerd. Door middel van periodiek onderzoek dient de noodzaak voor baggeren te worden bepaald en 

dienen aanvullende middelen te worden aangevraagd. Voor de Kadernota 2014 zal een nieuw voorstel worden 

gedaan voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de gemeentelijke waterpartijen. 

In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor het structureel onderhoud aan en het vervangen van de 

duikers. Calamiteiten aan de duikers kunnen er toe leiden dat deze niet meer kunnen worden vervangen en wegen 

moeten worden afgesloten. 

 

 

h. Gebouwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Incl. brandweerkazerne en excl. 3 gebouwen t.a.v. van huisvesting welke wij huren (geen kapitaalgoed van de gemeente). 

 

Kwaliteit  

De gewenste kwaliteit is vastgelegd in het Operationeel Plan Vastgoed. Het beheer richt zich op het in stand 

houden (onderhoud) en het exploiteren (verhuren) van gemeentelijke gebouwen die structureel bij de gemeente in 

eigendom zijn. De gebouwen worden rationeel beheerd, dat wil zeggen dat een optimale kwaliteit / kostenver-

houding nagestreefd wordt. Instandhouding en de afspraken, zoals contractueel vastgelegd met huurders, zijn het 

uitgangspunt voor de programmering van onderhoudsmaatregelen. Door middel van het OPV zijn of worden de 

gebouwen op het niveau gebracht, getoetst aan de rechtsgeldige huurovereenkomsten. 

Jaarlijks wordt een  Huisvestingsprogramma Onderwijs (HPO) vastgesteld waarbij de scholen worden ondersteund 

met zorg voor adequate onderwijshuisvesting.  

 

Risico’s/ Financiële consequenties 

De onderhoudsmiddelen worden gevoed door structurele stortingen vanuit de onderhoudsvoorzieningen en door 

verkoopopbrengsten. De structurele stortingen in de onderhoudsvoorzieningen zijn onvoldoende ten opzichte van 

de middelenbehoefte.  Vanaf 2012 zijn geen middelen beschikbaar voor onderhoud. Aanvullende middelen dienen 

te worden gecreëerd door gebouwen te verkopen. 

 

 

i. Binnensportaccommodaties 

 

 

 

 

 

Kwaliteit  

Technische uitvoering middels het vervangingsplan sporttoestellen 2005 – 2015 en Operationeel Programma 

Vastgoed. Zie verder gebouwen. Sporttoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Zie 

verder „Kwaliteit gebouwen‟. 

 

Risico’s / Financiële consequenties 

Zie risico‟s gebouwen.  

 

 

 

 

Kengetallen 

Aantal gebouwen t.b.v. gemeentelijke huisvesting* 8 

Aantal welzijnsgebouwen 14 

Aantal onderwijsgebouwen 

 Primair onderwijs 

 Voortgezet onderwijs 

 Speciaal onderwijs 

 Gymaccommodaties onderwijs 

81 

41 

9 

11 

20 

Kengetallen 

Gymzalen 4 
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j. Buitensportaccommodaties  

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit  

Uitgangspunt is het beheerplan buitensportaccommodaties 2008-2012, vastgesteld op 8 april 2008. Het gewenste 

kwaliteitsniveau is niveau “BASIS” zoals vastgesteld in het beleidskader buitensportaccommodaties.  Met "BASIS" 

wordt bedoeld dat de basissportvoorzieningen voldoen aan de minimale eisen van de sportbonden en NOC*NSF. 

De verenigingen kunnen dan op een veilige en functionele manier hun sport beoefenen. 

In 2012 voldeden de velden aan het niveau basis. 

 

Risico’s / Financiële consequenties 

Door het intensieve gebruik van de sportvelden staat de kwaliteit hiervan onder druk. Toekomstige staat van 

onderhoud is mede afhankelijk van het slagen van de Transitie Zelfbeheer Sportaccommodaties. In het kader van 

de Agenda van Roosendaal zullen werkzaamheden door verenigingen uitgevoerd moeten worden en daarnaast 

worden kosten voor onderhoud naar de gebruikende verenigingen worden verlegd. 
 

 

3.     Wat mag het kosten?  

Onderstaand schema geeft de lasten* weer, zoals opgenomen in de verschillende programma‟s van de 

programmabegroting 2013. 

 

(x €1.000) 

Kapitaalgoed Programma 2013 2014 2015 2016 

Riolering 

(E72200 t/m 72207) 
Openbaar gebied (8) 10.849 11.295 11.760 12.245 

Wegen 

(E21000 en E21009) 
Openbaar gebied (8) 6.007 2.488 3.059 3.803 

Verkeersregelinstallatie 

(E21101) 
Openbaar gebied (8) 997 965 954 943 

Civieltechnische kunstwerken 

(E21002) 
Openbaar gebied (8) 251 411 447 440 

Openbare verlichting 

(E21005) 
Openbaar gebied (8) 1.191 1.146 1.143 1.143 

Waterpartijen 

(E24000) 
Openbaar gebied (8) 209 282 285 278 

Groen 

(E56000/56010) 
Openbaar gebied (8) 4.371 4.50 4.227 4.245 

Speelvoorzieningen 

(E58000) 
Sport en recreatie (4) 496 500 499 504 

Sportaccommodaties 

(E53001/E53002/E53100/E53101) 
Sport en recreatie (4) 1.865 1.770 1.676 1.652 

* De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen de lasten op de vermelde producten.  

 

 

 

 

Kengetallen 

Aantal buitensportaccommodaties 8 

Aantal velden 45,5 
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1.   Algemeen  
 

Inhoud  

Paragraaf In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële be-

langen en risico‟s van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin 

de gemeente én financieel deelneemt én zeggenschap heeft. Tevens wordt ingegaan op 

ontwikkelingen in de contractuele relatie. De gemeente Roosendaal neemt zowel deel in 

rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke Wet Gemeenschap-

pelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. 

Een overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen achter in deze paragraaf. 

   

Hoofd- 

doelstelling Zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze hun doelstelling realiseren. 

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 eigenaarrol (andere wethouder) en transparante subsidiecontracten.  

  Beide rollen worden vervat in:  

 het formuleren van duidelijke beleidskaders (wat willen wij?); 

 het werken met een transparante begroting van de verbonden partij (wat bieden zij?); 

 het benoemen van de risico‟s van de dienstverlening (financieel, bestuurlijk, etc.) en 

 het verwerken van afspraken in een dienstverleningsovereenkomst (wat is de afspraak?). 

 

Doelen   

 Wij bewaken de continuïteit van de verbonden partij op korte en lange termijn. 

 Wij versterken onze positie ten opzichte van verzelfstandigde organisaties en realiseren 

een uniforme gedragslijn in de aansturing middels de regionale planning- en controlfunctie. 

 Wij maken daarbij  waar mogelijk gebruik van de eerste resultaten van de regionale Kader-

notitie Verbonden Partijen en het basismodel gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit 

model is in 2005 opgesteld  door de gemeenten Bergen op Zoom (trekker) en Roosendaal 

in opdracht van de regionale Bestuurlijke Regiegroep en is in Roosendaal vastgesteld als 

te hanteren beleid. 

 Het gebruik van meer zakelijk en SMART geformuleerde DVO‟s wordt uitgebreid. Het in 

onderhandeling met de verbonden partijen komen tot meer zakelijke afspraken is een 

meerjarentraject.  

 De belangrijkste taken vanuit de eigenaarrol zijn: 

 het nemen van beslissingen, die aan de aandeelhouder of bestuurder zijn 

voorbehouden; 

 het bewaken van rendement, continuïteit en goede bedrijfsvoering van de deelneming 

aan de hand van periodieke rapportages, jaarrekening en begroting; 

 het voorbereiden van en deelnemen aan aandeelhouders- of bestuursvergaderingen; 

 het bewaken van de doelen (i.e. het bestaansrecht),  zoals opgenomen in de statuten 

van de organisatie. 

 De belangrijkste taken vanuit de klantrol zijn: 

 het formuleren van beleid en de gemeentelijke vraag (wat wil de gemeente afnemen?); 

 het contracteren van de te realiseren producten of prestaties; 

 het bewaken van de prestatielevering; 

 het beoordelen van prijs en kwaliteit (o.a. door benchmarks), waaronder ook begrepen 

de tevredenheid van de eindconsument als dat een ander dan de gemeente is; 

 het beoordelen van de positie van de organisatie (m.n. nut van handhaven 

zelfstandige positie ten opzichte van inbesteden of uitbesteden aan de markt). 

 

Het bewaken van de continuïteit van de deelnemingen vindt plaats op basis van een tweetal indicatoren, 

opgenomen in onderstaande tabel.  De begrotingscijfers 2013 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2011 van de 

verbonden partijen en luiden in euro‟s tenzij anders aangegeven. 



Programmabegroting 2013  Paragraaf 5 – Verbonden partijen 

 

Gemeente Roosendaal      104 

 

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt het gemeentelijke weerstandsvermogen uiteindelijk als buffer. Zij kun-

nen derhalve volstaan met een klein eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen en hoeven dus geen 

omvangrijke reserves aan te houden. Mede in dat licht is door de Bestuurscommissie Middelen van de Regio 

West-Brabant is in het voorjaar van 2011 een normenkader opgesteld, op grond waarvan – voor zover in deze 

van belang – het aanhouden van reserves door gemeenschappelijke regelingen aan banden wordt gelegd. Zo 

mogen nog uitsluitend reserves voor specifieke doeleinden worden gevormd; algemene reserves dienen te 

worden uitgekeerd aan de eigenaren. Dit heeft uiteraard een negatief effect op de liquiditeits- en solvabiliteitsratio. 

Voor de afzonderlijke verbonden partijen met een onvoldoende liquiditeit en solvabiliteit wordt naar onderdeel 5.2 

van deze paragraaf verwezen. 

 

Beleidskaders Omschrijving Vast-

gesteld 

Strategische waarde 

gemeentelijke deelnemingen 

Beleidskader voor de gemeentelijke deelneming in afzonderlijke 

rechtspersonen 

1998 

Sturing in en door de 

gemeente Roosendaal van op 

afstand geplaatste taken 

Schets van het theoretisch kader, waarbij is aangegeven welke 

aspecten van belang zijn bij de aansturing van verzelfstandigde 

taken, afhankelijk van de soort of mate van op afstand plaatsing. 

2000 

Kadernotitie Verbonden 

Partijen 

Regionaal model met afspraken op hoofdlijnen inzake de 

aansturing van verbonden partijen 

2011 

Basismodel Gemeentelijke 

Samenwerkingsverbanden 

Regionaal model met financiële uitgangspunten voor verbonden 

partijen. Set van afspraken op het gebied van inkoop, Planning 

en Control, financiën. Vormt een uitwerking van de Kadernotitie. 

2011 

Normenkader Efficiencykorting (3 x 3%) alsmede richtlijnen voor het 

aanhouden van reserves 

2011 

 

Belangrijke ontwikkelingen 

 Beëindiging of wijziging in bestaande participaties 

o Per 1 januari 2013 gaan gemeenten en provincies samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten 

(R.U.D.‟s) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe 

en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. Dit betekent dat de taken van de 

R.M.D. opgaan in de R.U.D. De R.U.D. Midden- en West-Brabant zal de Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant gaan heten. Deze wordt gevormd door 26 gemeenten en de Provincie Noord-

Brabant. De RMD wordt geliquideerd. Mogelijk moet hierbij een verlies worden genomen op de 

waarde van het bestaande pand. 

o Zoals aangegeven in Raadsmededeling van 20 maart 2012 zal de voor de ontwikkeling van 

Stadsoevers opgerichte joint venture -constructie (BV/CV) in de loop van 2012 worden geliquideerd, 

omdat het voordeel van deze constructie in de afgelopen jaren minder is geworden. 

o Per augustus 2012 zal de gemeenschappelijke regeling leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten 

worden opgericht. 

 Regionale samenwerking 

 Op voorstel van de bestuurscommissie middelen van de Regio West-Brabant is in 2011 afgesproken om 

met ingang van de begroting 2012 drie achtereenvolgende jaren een korting van 3% op te leggen aan de 

gemeenschappelijke regelingen. Voor de begroting 2013 wordt dit gecontinueerd. 

Doelstelling Indicator Realisatie

2011 

 

 

Begroting

2012 

 

 

Begroting

2013 

 

 

Theoretische 

norm 

 
Bewaken van de 

continuïteit van de 

verbonden partijen 

op korte termijn 

Percentage partijen met een 

voldoende liquiditeitsratio (in 

staat zijn om op korte termijn 

aan de betalingsverplichtingen 

te voldoen) 

61% 57% 66% 100% 

Bewaken van de 

continuïteit van de 

verbonden partijen 

op lange termijn  

Percentage partijen met een 

voldoende solvabiliteitsratio 

(een voldoende omvang van 

het eigen vermogen in relatie 

tot het totale vermogen) 

74% 73% 76% 100% 
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5.2 Wat gaan we doen om het belang veilig te stellen  
 
 De bij 5.1 opgenomen indicatoren worden bewaakt aan de hand van begroting, meerjarenraming, 

tussentijdse rapportages en jaarrekening. Via het door de raad laten geven van een zienswijze op de 

begroting van gemeenschappelijke regelingen en het in de AVA van NV‟s en BV‟s instemmen met begroting 

en rekening wordt het bestuur van de verbonden partij binnen de mogelijkheden gestuurd naar het bereiken 

en behouden van een voldoende liquiditeit en solvabiliteit om zo de continuïteit te waarborgen. 

 

 Specifiek worden in 2013 de verbonden partijen met een naar verwachting onvoldoende liquiditeit en/of 

solvabiliteit gevolgd en aangestuurd. Bij alle gemeenschappelijke regelingen worden de realisatie van de in 

de begroting 2013 opgenomen bezuinigingen evenals de risico‟s die dit heeft voor de exploitatie van deze 

verbonden partijen kritisch gevolgd. De beoordeling van liquiditeit en solvabiliteit dient in het volgende licht te 

worden bezien: 

o De score voor liquiditeit wordt bepaald aan de hand van de zgn. current ratio: de verhouding van de 

vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva. Een score van 1 – waarbij de kortlopende 

schulden betaald kunnen worden uit de vlottende activa – wordt als voldoende aangemerkt. 

o De score voor solvabiliteit wordt bepaald aan de hand van de solvabiliteitsratio: de verhouding tussen 

het eigen vermogen en het totale vermogen. Een score van 0,2 – waarbij dus 20% van het in de 

activa geïnvesteerd vermogen uit eigen middelen is gefinancierd – wordt als voldoende beoordeeld. 

o Bij een goede solvabiliteit is het relatief eenvoudig om aanvullende financiële middelen aan te 

trekken, waardoor de liquiditeit verbetert. Bij vermelding van een onvoldoende liquiditeit lijkt het 

veelal alsof er meer risico‟s bestaan ten aanzien van verbonden partijen dan feitelijk het geval is. 

Hieronder wordt dit verder toegelicht. 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

o Borchwerf II BV: De liquiditeit is onvoldoende maar de solvabiliteit is voldoende. Met het oog op de 

ontwikkeling van veld B heeft de raad zich bij besluit van 4 juli 2012 akkoord verklaard met 

garantstelling als (grondgebied)gemeente voor het aantrekken van bankfinanciering tot een bedrag 

van € 10,4 miljoen, aangevuld met een lening van € 650.000 vanuit de gemeentelijke commanditaire 

BV. De twee andere commandieten zijn voornemens eveneens een aanvullende lening te 

verstrekken ter grootte van hun aandeel in de BV/CV. 

o Regio West-Brabant: De solvabiliteit is onvoldoende, de liquiditeit is nagenoeg voldoende. Over 2011 

heeft de RWB een verlies geleden. De begroting 2013 incl. de opgedragen 3x3% korting is slechts 

sluitend door een grote taakstelling. Er is onvoldoende inzicht in de gemeentelijke bijdragen per 

programma en wat daarvoor gaat gebeuren en er ontbreekt een duidelijk stelsel van afspraken 

daarover. Om deze reden is een zienswijze op de begroting 2013 geuit die harde opmerkingen bevat. 

De ontwikkelingen worden gevolgd en geprobeerd wordt om een DVO af te sluiten om te sturen op 

de programma‟s van de RWB. 

o Zwembad De Stok Eigendom BV: De solvabiliteit  is onvoldoende. Bewust is in 1999 besloten het 

eigen vermogen geleidelijk verloren te laten gaan. Op dit moment is de exploitatie zodanig dat er 

geen problemen worden verwacht. 

o Zwembad De Stok Exploitatie BV: De solvabiliteit is onvoldoende door het negatieve eigen vermogen 

als gevolg van de geleden verliezen in de eerste zeven jaren. Een sluitende exploitatie is een harde 

eis, die aan de directie is opgedragen. Dit moet de ruimte bieden om zodoende geleidelijk de 

solvabiliteit te verbeteren. Met name de onderhoudskosten vormen een punt van aandacht. In 2010 

is de aansturing van onderhoudstaken voor een groot deel verschoven van de Exploitatie BV naar de 

Eigendom BV, waar de deskundigheid zit op onderhoudsgebied. De Exploitatie BV slaagt er de 

laatste jaren in om een sluitende exploitatie te hebben waardoor de solvabiliteit geleidelijk verbetert. 

o NV Monumentenfonds Brabant: De liquiditeit is onvoldoende, maar de solvabiliteit is voldoende. De 

NV maakte al jaren een verlies, maar heeft over 2011 winst gemaakt. Door de economische crisis 

zijn huurders van gebouwen van de NV in problemen gekomen en hebben huurverlagingen 

afgedwongen. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben de verstrekkers van achtergestelde 

leningen ingestemd met een betalingsregeling voor de rente over 2011 en met een tijdelijke 

renteverlaging in de periode 2012 tot en met 2014. De situatie wordt gevolgd en er wordt contact 

gehouden met de directie. 

o WVS: De solvabiliteit en liquiditeit zijn onvoldoende. Het jaar 2011 is afgesloten met een tekort van 

bijna € 2,5 miljoen, welk bedrag volledig ten laste van de eigen reserves is gebracht. Na aftrek van dit 

verlies bedraagt het weerstandsvermogen nog € 4,6 miljoen, voldoende om het voorziene tekort voor 
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2012 af te dekken (verwacht verlies € 3,1 miljoen). Vanaf 2013 zal een beroep op de eigenaar-

gemeenten worden gedaan om het oplopende structurele tekort aan te vullen. 

o Stichting beheer Borchwerf II: De solvabiliteit en liquiditeit zijn nu in orde. Maar gezien de financiële 

exploitatie in het verleden is voorlopig aandacht voor de financiële exploitatie van deze stichting 

noodzakelijk. De gemeente Roosendaal is één van de meerdere deelnemers in deze stichting. 

o Parkeer Beheer Roosendaal BV: Door de aankoop van de parkeergarage Nieuwe Markt werd in 

2008  € 21 miljoen aan externe financiering aangetrokken. Hierdoor is de solvabiliteit thans zeer laag. 

Totdat de solvabiliteit weer voldoende is door winstinhouding, zullen geen dividenduitkeringen 

plaatsvinden. In 2010 werd een impuls aan de liquiditeit gegeven door voorfinanciering van de 

gemeentelijke bijdrage aan de vrachtwagenparking ad € 500.000. Vanwege aanloopverliezen in 2010 

en 2011 is de liquiditeit per ultimo 2011 echter weer onder 1 gezakt. Hoewel enigszins vertraagd door 

de economische crisis zijn de exploitatieverwachtingen zodanig dat vanaf 2013 weer een – zij het 

bescheiden - positief resultaat wordt verwacht. 

o Dataland BV: Dataland heeft een licht onvoldoende solvabiliteit. Door de winsten van de afgelopen 

jaren en met name van 2011 is de solvabiliteit verbetert en is het eigen vermogen positief geworden. 

De liquiditeit is licht onvoldoende. De gemeente Roosendaal is slechts minderheidsdeelnemer in de 

BV. 

o RUD: -> RMD: De solvabiliteit is onvoldoende en is mede veroorzaakt door een negatief resultaat 

over 2010. De exploitaties 2011 en 2012 incl. de bezuinigingsopdracht worden gevolgd. 

o Regionale ambulancevoorziening: De RAV heeft weliswaar een licht onvoldoende liquiditeit maar de 

baten vanuit de exploitatie zijn zodanig dat vanaf 2012 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is komen 

te vervallen. 

o NV Brabant Water: Er is een onvoldoende liquiditeit. Gezien de sterke solvabiliteit kunnen echter 

indien nodig zonder problemen extra middelen worden aangetrokken. 

o Enexis holding: De liquiditeit is onvoldoende maar door de uitstekende solvabiliteit hoeft dit geen 

probleem te zijn. 

o Vordering op Enexis BV: De BV heeft een onvoldoende solvabiliteit. Er is echter sprake van een 

bijzondere organisatie. Het betreft één van de opgerichte vehikels om de verkoop van Essent  af te 

wikkelen, waarvoor niet de zelfde vuistregels van toepassing zijn als bij gewone organisaties. 

o CBL Vennootschap: De liquiditeit en solvabiliteit zijn onvoldoende. Ook hier is sprake van een vehikel 

voor de afwikkeling van de verkoop van Essent. 

o Stadsoevers: Op 16 maart 2012 is tussen partijen een Akkoord op Hoofdlijnen gesloten, dat moet 

leiden tot een realistische, crisisbestendige aanpak, waarbij het plangebied wordt opgeknipt in drie 

delen met voor elk deel specifieke afspraken. Tevens wordt de speciaal voor Stadsoevers opgerichte 

joint venture opgeheven, omdat het voordeel van deze constructie de afgelopen jaren minder is 

geworden. Dit betekent dat de CV en de Bestuurs-BV in de loop van 2012 zullen worden 

geliquideerd, waarbij de kapitaalstortingen en de achtergestelde leningen conform de statuten 

worden vereffend. 

 

 

5.3   Wat gaan we doen om de klantrol in te vullen 

 De gemeente als klant formuleert vooraf de gemeentelijke vraag; hierop maken de organisaties een 

aanbieding. Zakelijke onderhandelingen resulteren in een dienstverleningsovereenkomst met meetbare  

en afrekenbare prestatieafspraken tegen integrale kostprijzen (zonder winstopslag). Door tussentijdse 

rapportages en eindafrekeningen houdt de gemeente als klant grip op wat de verbonden partijen 

daadwerkelijk aan prestaties leveren.  

 

 De 3x3% bezuiniging bij de verbonden partijen leidt bij sommige organisaties tot een verhoging van de 

tarieven. Dit betekent voor de gemeente als klant dat er minder kan worden afgenomen.  

 

 De gemeente als klant beoordeelt de positie van de verzelfstandigde organisaties, waarbij met name het 

nut van het handhaven van een zelfstandige positie wordt afgewogen tegen het zelf weer uitvoeren, 

uitbesteden aan de markt of het volledig privatiseren. 
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De volgende activiteiten worden uitgevoerd:       

o Zwembad De Stok Exploitatie BV: de ombuiging uit de Agenda van Roosendaal betekent vanaf 1 

januari 2013 een structurele vermindering van  € 290.000 op de budgetsubsidie van € 1.852.000. 

Deze ombuiging is in 2012 vormgegeven door de eigenaarrol. De klantrol behandelt de budget-

subsidie aanvraag voor 2013.  

o Regio West-Brabant (RWB):  De begroting 2013 van de RWB is op hoofdlijnen en is ingedeeld in 8 

deelbegrotingen die dezelfde zijn als de bestuurscommissies. Hierin zijn de taken/activiteiten per 

bestuurscommissie aangegeven. Hoewel deze divers zijn (van economische zaken tot kleinschalig 

collectief vervoer), is de gemeenschappelijke noemer van de GR RWB te komen tot een stevige 

samenwerking om de positie van West-Brabant landelijk te versterken. Omdat de begroting op 

hoofdlijnen is, wordt  voor 2013 een dienstverleningsovereenkomst met een werkprogramma per 

bestuurscommissie opgesteld. Hierin worden de prestatieafspraken voor 2013 vastgelegd.  

o WVS:  In het kader van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen – welke overigens recentelijk door 

de Tweede Kamer controversieel is verklaard – hebben de 9 samenwerkende gemeenten een 

transitieplan opgesteld voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Met cofinanciering 

van het Rijk wordt de komende jaren gewerkt aan een intensieve vorm van ontwikkeling en 

uitplaatsing van SW-medewerkers naar een zo regulier mogelijke plaats op de arbeidsmarkt. Deze 

koers is sociaal verantwoord en biedt perspectief op aanmerkelijke verbetering van het financiële 

resultaat van de uitvoering van de sociale werkvoorziening in 2018. 

o Parkeer Beheer Roosendaal BV: Ter uitwerking van de transitieopgave Parkeren wordt de 

vergoeding voor de dienstverlening ter uitvoering van het  PUP vanaf 2012 in drie jaar verlaagd met 

in totaal € 104.000. Parkeerbeheer Roosendaal B.V. zal door efficiënter gaan werken trachten te 

besparen op haar out of pocket kosten en daarnaast streven naar het binnenhalen van opdrachten 

van derden. Deze dienstverlening voor 2013 wordt vastgelegd in een werkprogramma met 

meetbare en afrekenbare prestatieafspraken tegen kostendekkende tarieven. 

o RUD / RMD: Het begrotingsjaar 2013 is het eerste jaar dat de Omgevingsdienst (nieuwe naam voor 

RUD) operationeel is. De uitgangspunten voor de begroting van de Omgevingsdienst zijn 

vastgelegd in het bedrijfsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de structurele uitvoeringskosten bij de 

Omgevingsdienst niet hoger zullen zijn dan bij elke opdrachtgever. Op basis van de voorlopige 

exploitatiebegroting is een indicatieve berekening van de uurtarieven gemaakt. Deze liggen 

conform de huidige RMD tarieven. Echter, de exploitatiebegroting bevat nog een aantal open 

einden en onzekerheden. Het is nog de vraag of de overgang van RMD naar Omgevingsdienst 

budgetneutraal zal verlopen. Om inhoudelijk en financieel in controle te blijven, wordt voor 2013 

een dienstverleningsovereenkomst met een werkprogramma met de RUD afgesloten. In het 

werkprogramma staan meetbare en afrekenbare prestatieafspraken gekoppeld aan het 

milieubudget voor 2013. De incidentele losse opdrachten worden apart door verschillende 

gemeentelijke afdelingen gegeven en betaald.  

o NV Saver:  In de Agenda van Roosendaal is Saver gevraagd om in 2013 een extra resultaat van     

€ 30.000 uit commerciële activiteiten te realiseren. Tevens wordt gerekend met extra dividend. De 

herziening van het kostenallocatie model leidt in 2013 tot een kostenbesparing van € 200.000. Een 

dienstverleningsovereenkomst conform bestekvorm met prestatieafspraken wordt in samenspraak 

met Saver opgesteld.     
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5.4 Financiële relatie 
 

Onze gemeente neemt deel in de volgende verbonden partijen: 

 

nr Prog. Verbonden partij Vestigins- 
plaats 

Publiek belang Deelneming Eigen 
vermogen 

Vreemd 
vermogen 

Resultaat Omzet cq 
bijdrage 

gemeente 

Meest recente gegevens 

1 P2 Roosendaal Borchwerf II BV Roosendaal Financiering Borchwerf II en 
gemeentegarantie 

Aandeelhouder 
100% 

 41.053   18   374 nvt De BV is winstgerechtigd 
in de Borchwerf II CV.  

2 P2 Borchwerf II BV Oudenbosch Exploitatie Borchwerf II Aandeelhouder 25%  492.310  160.390    31.114 nvt  

3 P2 Borchwerf II CV Oudenbosch Exploitatie Borchwerf II Aandeelhouder 24% 
(indirecte 
deelneming) 

  6.826.000   17.844.563  771.000 nvt 

 

4 P2 Regio West-Brabant (RWB) Roosendaal Intergemeentelijke 
samenwerking Econ. 

18 Gemeenten  -377.000   9.797.000  -643.000  1.318.751   

5 P4 De Stok Eigendom BV Roosendaal Beheer zwembad Aandeelh. 100% 274.560 6.820.226 76.215 nvt  

6 P4 De Stok Exploitatie BV Roosendaal Exploitatie zwembad Aandeelh. 100% -147.170 1.893.752 79.944 1.577.192   

7 P5 NV Monumentenfonds 
Brabant  

Vught Instandhouding monumentale 
kerk St Jan 

Aandeelh.  5.000 6.880.277 5.496.166 39.129 nvt   

8 P6 G.R. Werkvoorzieningschap 
Westbrabant 

Roosendaal Sociale werkvoorziening in 
West Brabant  

9 Gemeenten West 
Brabant 

4.626.000   23.136.000  2.494.000-    

9 P7 G.R. Openbare 
Gezondheidszorg 

Breda Openbare gezondheidszorg 
(GGD) 

26 Gemeenten 4.485.000 14.009.000 1.474.000 1.482.235   

10 P8 Stichting Beheer Borchwerf 
II 

Oudenbosch Beheer Openbare Ruimte / 
Parkmanagement 
Bedrijvenpark 

Roosendaal,  Halder-
berge, Ondernemers 
Borchwerf II 

  198.262  436.142     249-     . 

11 P8 Parkeer Beheer Roosendaal 
BV 

Roosendaal Uitvoering parkeerbeleid en 
exploitatie  parkeergarages en 
vrachtwagenparking 

Aandeelh. 95%  1.491.736  22.400.188    63.186-     

12 P8 Stichting Administratiekan-
toor dataland/BV Dataland 

Reeuwijk Beschikbaarstelling van geo. 
info voor en door gemeenten 

jaarlijkse bijdrage 144.893 701.496 238.248 nvt  

13 P9 Regionale Uitvoeringsdienst Roosendaal Intergemeentelijke 
samenwerking  Milieu 

8 Gemeenten  638.168   4.084.146  163.656-  720.558   

14 P9 NV Saver Roosendaal Afvalinzameling Aandeelh. 40% = 
2.400 aandelen 

24.161.965 14.185.050 4.463.820    

15 P10 Regionale  Ambulance-
voorziening Brabant 
Midden-West-Noord 

Tilburg Verlenen van ambulancezorg 47 gemeenten 8.704.722 19.168.924 -2.915.348  nvt Inclusief terugstorting        
€ 3.403.450 aan de GGD 
uit de reserves. 

16 P10 Gemeente Roosendaal 
Commanditaire Deelneming 
BV 

Roosendaal Financiering Stadsoevers Aandeelhouder 
100% 

 18.000 295.870 0 nvt Nog geen cijfers 2011 
beschikbaar. 
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nr Prog. Verbonden partij Vestigins- 
plaats 

Publiek belang Deelneming Eigen 
vermogen 

Vreemd 
vermogen 

Resultaat Omzet cq 
bijdrage 

gemeente 

Meest recente gegevens 

17 P10 Stadsoevers Bestuur BV Roosendaal Exploitatie Stadsoevers Aandeelhouder 50%  20.000 0 
 

0 nvt Nog geen cijfers 2011 
beschikbaar. 

18 P10 Stadsoevers CV Roosendaal Exploitatie Stadsoevers Aandeelhouder 48% 
(indirecte 
deelneming) 

 300.000 640.399 0 nvt Nog geen cijfers 2011 
beschikbaar. 

19 P11 G.R. Veiligheidregio West 
en Midden Brabant 

Tilburg Intergemeentelijke samen-
werking veiligheidzorg 

26 Gemeenten 12.303.386 36.258.334 2.056.865 4.517.251   

20 P12 NV Bank Nederlandse 
Gemeenten, BNG 

Den Haag Overheidsfinanciering Aandeelh. 1% = 
56.862 aandelen 

 1.897 mln 134.563 mln  256 mln nvt  

21 P12 NV Brabant Water Den Bosch Watervoorziening Aandeelh. 4,06%= 
112.630 aandelen 

398,3 mln 404,6 mln 39,1 mln nvt   

22 P12 Enexis Holding NV (vh 
Essent NV) 

Rosmalen Transport en distributie van 
energie en instandhouding 
van netwerken daarvoor 
(voorheen onderdeel van 
Essent). 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 
Agiores 2.436,3 mio  

 3.130,9 mln  3.188,5 mln  225,1 mln nvt Vanaf 2010 wordt  voor de 
gemeente Roosendaal 
een dividenduitkering 
verwacht van ca. 10.000 
op jaarbasis. 

23 P12 Vordering op Enexis BV Den Bosch Bevat een lening van de 
aandeelhouders (voorheen 
van Essent Nederland BV) 
aan Enexis Holding NV 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

 97.875   1.822,1 mln     5.730 nvt Het betreft een bruglening 
van 1,8 mld die Essent 
heeft verstrekt aan Enexis, 
om de overname van de 
activa te financieren. Tot 
het moment van de herfi-
nanciering (voor Roosen-
daal een bedrag van 
283.000) ontvangt de 
gemeente jaarlijks rente.  

24 P12 Verkoop Vennootschap BV Den Bosch Heeft de aan RWE gegeven 
garanties van de verkopende 
aandeelhouders van aandelen 
Essent overgenomen en 
instrueert de escrow agent 
voor de in escrow gestorte 
waarborgsommen. 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

416.018.399  29.674.310 -5.154.945 nvt In principe vertegenwoor-
digt deze BV geen waar-
de, omdat er garanties en 
dus risico‟s tegenover 
staan. De verwachting is 
dat geen rentevergoeding 
wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. 

25 P12 Attero NV (vh Essent Milieu 
Holding NV) 

Den Bosch Milieupoot van voormalig 
Essent. 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

274.152.000 544.940.000 25.445.000 nvt  
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nr Prog. Verbonden partij Vestigins- 
plaats 

Publiek belang Deelneming Eigen 
vermogen 

Vreemd 
vermogen 

Resultaat Omzet cq 
bijdrage 

gemeente 

Meest recente gegevens 

26 P12 Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie BV 

Den Bosch Betreft het 50% belang dat 
Essent had in NV EPZ die 
ondermeer eigenaar is van de 
kerncentrale te Borssele. 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

27.656.000 181.000 722.394.000 nvt Het betreft het juridisch en 
economisch belang in EPZ 
Borssele, waarin Essent 
een belang had van 50%. 
Jaarlijks wordt dividend 
uitgekeerd over het 
belang. Voor Roosendaal  
8.228. 

27 P12 CBL Vennootschap BV Den Bosch Vertegenwoordigt de 
verkopende aandeelhouders 
van aandelen Essent als 
medebeheerder van de 
escrow-rekening waarop 
gelden zijn gestort als 
waarborg. 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

$303.169 $135.023.174 $ 85.697- nvt In deze onderneming zit 
nog een bedrag van  129 
mio voor risicoafdekking 
van de Cross Border 
Lease. Als er een bedrag 
resteert, nadat alles afge-
rekend is, dan wordt dit 
uitgekeerd aan de aan-
deelhouders. In juni 2010 
heeft Roosendaal een 
bedrag ontvangen van  
€ 2.751 als voorschot op 
de def.afrekening 

28 P12 Claim Staat Vennootschap 
BV 

Den Bosch Beheert de door Essent NV 
en Essent Nederland BV ge-
cedeerde eventuele schade-
vergoedingvordering op de 
Staat der Nederlanden voort-
vloeiend uit de lopende proce-
dure tegen de splitsingswet-
geving. 

Aandeelh. (zeer 
gering)  149.682.196 
aandelen waarvan 
Roosendaal 23.510 
stuks. (0,0157%). 

  86.573   9.955  13.458- Nvt  Er is een claim bij de Staat 
der Nederlanden neerge-
legd. i.v.m. de splitsings-
wet. De juridische afhan-
deling wordt afgewacht. 

29 P12 Belastingsamenwerking 
West-Brabant 

Etten-Leur Heffing en invordering van 
belastingen en uitvoering van 
de Wet WOZ 

8 gemeenten en 1 
waterschap 

0 1.639.448 0 1.725.127 Tot en met 2011 is sprake 
van een projectbegroting. 
De regeling vangt per 1-1-
2012 aan. 

30  GR programma 
schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten 

Breda Samenwerkingsovereenkomst 
voor uitvoering van de 
registratie van de leerplichtwet 

18 West-Brabantse 
gemeenten 

    Per 1-8-2012 opgericht. 

31  Regionale Milieudienst Roosendaal Milieutaken 6 gemeenten 592.580 3.219.662 -7.250 Nvt voor 
2013. 

De RMD wordt per 1-1-
2013 opgeheven en gedu-
rende 2013 geliquideerd. 
Taken gaan naar de RUD. 
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Paragraaf 6.  Grondbeleid 
 

6.1  Algemeen  
 

Inhoud  De paragraaf “GRONDBELEID” gaat in op het te voeren grondbeleid in de periode 2013- 2016  

paragraaf van de gemeente en de verwachte resultaten geeft inzicht in het grondbeleid van de gemeente. 

Conform artikel 16 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat deze paragraaf: 

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen 

in de verschillende relevante programma‟s; 

- een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid zal worden uitgevoerd; 

- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

- een onderbouwing van de (te verwachten) winstneming 

- de beleidsuitgangspunten over de reserve grondexploitaties in relatie tot de risico‟s van 

grondexploitaties.  

 

Visie    Grondbeleid is dienstbaar aan het ruimtelijk beleid van de gemeente Roosendaal. Het grondbeleid 

gaat over de wijze waarop er met grond wordt omgegaan in ruimtelijke projecten.   

Wijze van            Dat wil de gemeente realiseren door op basis van een per project op te stellen realisatiestrategie  

(“situationeel grondbeleid”) te bepalen en door middel van het inzetten van publiekrechtelijke 

instrumenten om initiatieven van private partijen te ondersteunen binnen het gemeentelijk beleid 

en de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast streeft de gemeente via het 

grondbeleid naar maximaal kostenverhaal (Wet ruimtelijke ordening).  

 

Doelen - Bij actief grondbeleid geven wij bouwrijpe grond uit; bij faciliterend grondbeleid voeren wij re-

gie op de desbetreffende ontwikkeling door middel van anterieure en posterieure overeen-

komsten en exploitatieplannen. Bij het voeren van actief, faciliterend en passief grondbeleid 

zetten wij de in de nota grondbeleid genoemde beleidsinstrumenten in. 

- Onze beleidsuitgangspunten leggen wij per locatie vast als kaders voor de ontwikkeling in 

een programma van eisen. 

- Vanuit het belang dat gehecht wordt aan bewonersparticipatie wordt ingezet op het 

versterken van wijkgericht werken bij de uitvoering van de gebiedsontwikkelingen. 

- Per project wordt adequaat risicomanagement gevoerd. 

 
Beleidskaders  

 

 Regelgeving Omschrijving Vast-

gesteld 

Actualisatie 

Wet ruimtelijke ordening 

(inclusief Grondexploitatiewet) 

Regeling voor kostenverhaal, binnen- en  

buitenplanse verevening en enkele locatie-

eisen bij particuliere grondexploitatie. 

2008  

Exploitatieverordening Bevat de voorwaarden, waaronder de 

gemeente medewerking  verleent aan het in 

exploitatie brengen van gronden. 

2008  

Grondbeleidsnota „Roosendaal 

kiest positie‟ 

Faciliterend grondbeleid als primaire 

beleidsrichting 

2005 Herziening in 2012 in 

samenhang met 

structuurvisie 

Financiële Verordening Bevat de elementen, die de raad ten minste in 

de paragraaf grondbeleid opgenomen wil zien. 

2008 Herziening a.g.v 

nieuwe formats VNG 
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6.2  Wat willen we bereiken?  
 

6.2.1. Rol van de gemeente 

 

De volgende realisatiestrategieën zijn te onderscheiden:  

1. Actief grondbeleid  

2. Faciliterend grondbeleid 

3. Passief grondbeleid  

 

Actief grondbeleid 

Actief grondbeleid gaat uit van een overheersende rol voor de overheid, die grond verwerft, bouwrijp maakt en 

uitgeeft. Met actief grondbeleid verkrijgt de gemeente een maximaal sturende rol in de productie en exploitatie van 

ontwikkelingslocaties. 

 

Faciliterend grondbeleid 

Bij faciliterend grondbeleid is over het algemeen sprake van een meer overheersende rol van de grondeigenaar, 

c.q. marktpartij ten opzichte van de gemeente, waarbij de gemeente faciliterend optreedt door middel van: 

- het vaststellen van ruimtelijke, kwalitatieve, financiële en programmatische kaders voor de betreffende locatie-

ontwikkeling; 

- het hanteren van het grondbeleidsinstrumentarium; 

- het aankopen van gronden als daarmee de onderhandelingspositie van de gemeente kan worden versterkt of 

gewenste ontwikkelingen op gang worden gebracht dan wel ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegen-

gegaan. 

Het initiatief tot de locatieontwikkeling kan zowel bij de gemeente als bij marktpartijen liggen. De gemeente is nog 

wel actief maar neemt gezamenlijk met marktpartij(en) het initiatief om tot uitvoering van het grondbeleid te komen. 

Deze samenwerkingsvormen staan in de praktijk bekend onder de naam Publiek Private Samenwerking (PPS).  

 

Passief grondbeleid 

Bij een volledig passief grondbeleid laat de gemeente de aankoop en exploitatie van de grond geheel over aan de  

marktpartijen. De gemeente beperkt zich als overheid tot de regiefunctie en stelt randvoorwaarden. De grondexploi-

tatie wordt door een derde uitgevoerd, de gemeente voert de publiekrechtelijke procedures en neemt doorgaans de 

openbare ruimte na oplevering in eigendom en beheer. 

 

6.2.2.  De grondexploitaties 

 

Actief grondbeleid 

Complexen in exploitatie 

Doelstelling 

Te herstructureren woongebieden  

Van Dregtplein Realisatie woningbouw 

Herontwikkeling Heerle Behoud en versterking van de leefbaarheid op het gebied van 

woningbouw, buurthuiswerk en sport 

Groot Kroeven Herstructurering woonwijk 

Groot Kalsdonk Revitalisering naoorlogse wijk via ruimtelijk  structurele en sociaal-

maatschappelijke maatregelen 

Nieuwe woongebieden  

Weihoek Realisatie woonwijk 

Plantagebaan 192 - 194 Realisatie woningbouw 

Gebrande Hoef Moerstraten Realisatie woningbouw 

Bulkstraat Wouw Realisatie bedrijventerrein en woningbouw 

Te herstructureren bedrijfsterreinen  

Herstructurering Majoppeveld deelgebied 1 Revitalisering oud bedrijventerrein 

Herstructurering Majoppeveld deelgebied 2-4 Revitalisering oud bedrijventerrein  

Majoppeveld Oost Realisatie nieuw bedrijventerrein 

Complexen niet in exploitatie genomen  

Camping Wouwse Plantage Realisatie woningbouw 

‟t Zand Herontwikkeling locatie tot woningbouw 
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Actief grondbeleid 

Complexen in exploitatie 

Doelstelling 

Overige  

Verspreide complexen: Verantwoorden van nog niet in exploitatie genomen gronden en 

vastgoed  

-     Nieuwstraat 2
e
 fase   

-     Industriestraat   

-     Wouwseweg/Freijterslaan   

Strategische verwervingen / aankoop 

overlastgevende panden  

Tegengaan van ongewenste ontwikkelingen door aankoop en 

herontwikkeling van bepaalde panden 

Erfpachtgronden  Administreren van alle in erfpacht uitgegeven gronden 

 

Faciliterend grondbeleid Doelstelling 

Stadsoevers Omzetting van een verouderd bedrijventerrein in een dynamisch  

woon-, werk- en leefmilieu 

Spoorzone Ontwikkeling stationsgebied 

Borchwerf II Realisatie nieuw bedrijventerrein 

 

Passief grondbeleid   

Van Dorstterrein Herontwikkeling locatie tot woningbouw  

Zuidpoort - Noord Realisatie kantorencomplex 

De Landerije Realisatie vrije sectorwoningen door ontwikkelaar 

Bloemschevaert Realisatie woningbouw en woonservicezone 

Permekeplein Realisatie appartementencomplex (voorlopig stilgelegd en wordt naar 

verwachting afgesloten in 2012) 

Dijkcentrum (fase 1) Uitbreiding supermarkt 

Knipplein (Ommegangstraat, Eurohonk, 

Abbeyfield en Fatimakerk) 

Realisatie woningbouw en woonservicezone 
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6.3  Wat gaan we daarvoor doen?  

 

6.3.1 Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties 

 

In onderstaand overzicht worden de verwachte resultaten van de grondexploitaties weergegeven zoals 

gepresenteerd en vastgesteld bij de jaarrekening 2011 op basis van eindwaarde (EW) en netto contante 

waarde (NCW). 
 

Bedragen x €1.000

Complex Programma

2011 - 2020

bedragen x €1.000

m2 

bedrijven- 

terrein / 

aantal 

woningen

Begroting 

2012

Begroting

2013

Begroting 

2012

Begroting

2013

Bedrijventerreinen

Majoppeveld Oost 343.081 1.667 3.173 1.275 2.336 2018 2019

Herstr. Majoppeveld 

deelgebied 1 21.260 -34 53 -30 46 2014 2014

Herstr. Majoppeveld 

deelgebied 2 2.126 -86 -54 -82 -52 2012 2013

Grondbank Borchwerf II* 210.407 2015 2016

Wonen

Van Dregtplein 60 1.282 1.248 1.051 1.023 2015 2015

Weihoek 11 460 686 438 622 2012 2013

Groot Kroeven 360 785 420 668 358 2015 2015

Herontw. Heerle 48 -340 -309 -269 -244 2017 2017

Plantagebaan 192-194 22 0 0 0 0 2014 2013

Gebrande Hoef Moerstraten 27 216 138 174 111 2016 2016

Diverse

Zuidoost Kwartier 60 56 5 48 4 2015 2014

Tolberg Centrum fase 2 0 0 0 0 2012 2012

Grondbank Stadsoevers ** 600 2018 2018

Groot Kalsdonk 30 66 20 53 18 2015 2013

Bulkstraat Wouw 

40 woningen

23.432 m2 840 423 660 332 2018 2018

Totaal 3.987 4.554

** Een eventueel resultaat heeft in eerste instantie invloed op de taakstelling

* Resultaat loopt niet via de bestemmingsreserve Grondexploitatie

Resultaat (NCW) Resultaat (EW) Jaar van afsluiting

Begroting 

2012

Begroting

2013

 
 
De resultaten zijn verantwoord na winstneming (zowel begroot). De netto contante waarde (NCW) is berekend per 1 
januari 2012.  
 
Het begrote resultaat 2013 (NCW) is €0,6 miljoen hoger dan het begrote resultaat 2012. Dit wordt veroorzaakt door:  
- Majoppeveld Oost (overname contract van Wijnen Kapstok I en II  
  verkopen eerder gerealiseerd en aanbestedingsvoordeel)      + € 1.061.000  
- Herstructurering Majoppeveld I (aanbestedingsvoordeel)     +         76.000 
- Herontwikkeling Heerle (aanbestedingsvoordeel)      + €      25.000 
- Weihoek (aanbestedingsvoordeel)       + €    184.000 
- Verslechtering resultaat overige complexen (latere planning verkoop kavels - renteverlies) -  €    779.000  

                                                                                                                                                              €    567.000 
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6.3.2.  Prognoses van te verwachten resultaten uit faciliterend grondbeleid 

 

Grondbank stadsoevers 

In 2008 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Proper Stok en Bouwfonds. Onder-

deel van deze samenwerkingsovereenkomst was het gezamenlijk oprichten van de BV/CV Stadsoevers. De 

gemeente verzorgt hierbinnen de grondverwerving van de benodigde percelen en het fiscaal bouwrijp maken. 

Hierna worden de bouwrijp gemaakte gronden verkocht aan de BV/CV Stadsoevers. Binnen de BV/CV Stadsoevers 

zijn de partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De vastgoedontwikkeling is geheel voor 

rekening en risico van Proper Stok en Bouwfonds.  

Door de economische recessie is echter een geheel nieuwe situatie ontstaan. Integrale planontwikkeling zoals 

bedoeld was voor Stadsoevers is geen optie meer. Er moet gezocht worden naar een bouwplan dat faseerbaar en 

afzetbaar is in een sterk gewijzigde woning- en kantorenmarkt.  Dit heeft ertoe geleid dat er in de tweede helft van 

2011 en begin 2012 is gewerkt aan een Akkoord op Hoofdlijnen tussen de partijen. Het op 16 maart 2012 onderte-

kende Akkoord op Hoofdlijnen moet leiden tot een nieuwe set van afspraken. Deze nieuwe set van afspraken gaat 

uit van een meer traditionele benadering van de grondexploitatie welke door de gemeente zal worden verricht en 

een vastgoedexploitatie voor rekening van Proper Stok en Bouwfonds. Daarnaast wordt uit gegaan van drie ontwik-

keleenheden binnen Stadsoevers: zuid, noord en oost. Proper Stok en Bouwfonds staan aan de lat om zuid en 

noord te ontwikkelen en de gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van  oost.  

Zuid zal in de periode 2013 tot uiterlijk 2018 worden gerealiseerd. Noord wordt gedurende deze periode tegen „on 

hold‟ gezet. De rentelasten hiervan worden de drie contractpartijen  gedragen.  

 

In 2013 zal een start gemaakt worden met de bouw van ongeveer 35 woningen. De afgifte van de omgevings-

vergunning hiervoor staat gepland op 1 juli 2013. 

 

Grondbank Borchwerf II 

In het kader van de samenwerking binnen de PPS-constructie Borchwerf II verzorgen de gemeente Halderberge en 

de gemeente Roosendaal de grondverwerving voor de benodigde percelen en het fiscaal bouwrijp maken. Tot en 

met 2011 is ruim € 8,9 miljoen aan grond en opstallen in veld B verworven. Zodra de CV/BV hierom verzoekt wordt 

de grond fiscaal bouwrijp geleverd en worden de verwervingskosten inclusief rente en kosten bouwrijp maken 

doorberekend.  

 

In de vergadering van 4 juli 2012 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het college om conform verzoek 

van de CV/BV en behoeve van de ontwikkeling van veld B garant te staan voor een bancair krediet in rekening-

courant ad € 10.400.000 voor de periode van 18 maanden en een lening te verstrekken van € 650.000, eveneens 

voor een periode van 18 maanden. Onze samenwerkende partners – gemeente Halderberge en Heymans 

Infrastructuurontwikkeling B.V. – zullen naar rato van hun deelname eveneens leningen verstrekken, waardoor 

Borchwerf II in totaal over € 13 miljoen aan liquide middelen kan beschikken. Inmiddels zijn intentieovereenkomsten 

gesloten met twee bedrijven, waardoor in één keer ca. 80% van veld B uitgegeven kan worden. Met de 

aangevraagde financiering kan Borchwerf II de grond van de gemeente aankopen, verder bouwrijp maken alsook 

investeren in de overeengekomen aanleg van de verbindingsweg tussen Borchwerf II en Majoppeveld. Door deze 

ontwikkeling verbetert het exploitatieresultaat van Borchwerf II naar verwachting met zo‟n € 6 miljoen. Overigens zal 

Borchwerf II pas daadwerkelijk gebruik maken van deze financieringsmogelijkheid als overeenstemming bereikt 

wordt met een tweetal grondeigenaren in het plangebied en vaststaat dat de twee intentieovereenkomsten ook 

daadwerkelijk in koopcontracten zullen worden omgezet. In die zin is met het raadsbesluit van 4 juli 2012 dus 

slechts de beschikbaarstelling van vermogen geregeld. 
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6.4. Wat mag het kosten?  
 
6.4.1.  Verwachte kosten en opbrengsten 

 

In onderstaand schema zijn de verwachte kosten en opbrengsten voor 2013 opgenomen. 

Bedrijventerreinen

305 Majoppeveld Oost 15.384.198 0 1.312.254 599.921 79.795 -5.129.021 -269.402 84.420 0 12.062.165

307 Grondbank Borchw erf II 15.115.044 0 0 689.267 100.000 -3.300.000 0 0 0 12.604.311

308 Herstr.Majoppeveld deelgeb.1 981.268 0 0 22.530 20.825 -575.000 52.824 20.666 0 523.113

309 Herstr.Majoppeveld deelgeb.2 52.824 0 0 0 0 0 -52.824 0 0 0

31.533.334 0 1.312.254 1.311.718 200.620 -9.004.021 -269.402 105.086 0 25.189.589

Woongebieden

315 Herontw ikkeling Heerle 4.412.663 1 394.500 177.000 56.548 -1.173.020 -181.839 0 0 3.685.853

317 Gebrande Hoef Moerstraten 1.000.541 0 129.537 44.348 13.315 0 0 0 0 1.187.741

320 Van Dregtplein -984.279 0 417.654 -50.339 19.703 -758.671 14.400 0 0 -1.341.532

329 Weihoek -357.821 0 63.083 -34.169 64.313 -437.550 0 16.554 685.590 0

333 Groot Kroeven -1.616.197 0 809.621 -66.448 129.519 0 -491.671 0 0 -1.235.176

2.454.907 1 1.814.395 70.392 283.398 -2.369.241 -659.110 16.554 685.590 2.296.886

Diversen

325 Bulkstraat Wouw 2.707.330 0 283.476 95.021 156.694 -644.408 45.309 13.952 0 2.657.374

338 Grondbank Stadsoevers 29.698.397 1.273.025 4.114.518 1.289.171 1.777.488 -5.328.524 -2.488.511 0 0 30.335.564

342 Groot Kalsdonk -473.310 164.343 285.441 -63.667 66.896 0 0 0 20.297 0

31.932.417 1.437.368 4.683.435 1.320.525 2.001.078 -5.972.932 -2.443.202 13.952 20.297 32.992.938

subtotaal 65.920.657 1.437.369 7.810.084 2.702.635 2.485.096 -17.346.194 -3.371.714 135.592 705.887 60.479.412

Bedrijventerreinen

339 Zuidpoort Noord 303.670 0 1.000.000 51.000 30.000 -350.000 -1.050.000 0 0 -15.330

303.670 0 1.000.000 51.000 30.000 -350.000 -1.050.000 0 0 -15.330

Woongebieden

314 Camping Wouw se plantage 304.240 0 15.000 6.331 24.679 -350.250 0 0 0 0

324 Permekeplein -22.404 0 0 -952 0 0 0 0 0 -23.356

326 Van Dorstterrein -46.093 0 22.052 -959 25.000 0 0 0 0 0

345 Bloemschevaert -280.458 0 0 -9.794 100.000 0 0 0 0 -190.253

357 De Landerije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-44.716 0 37.052 -5.375 149.679 -350.250 0 0 0 -213.610

Diversen

322 Dijkcentrum -61.871 0 0 -1.287 50.000 0 13.159 0 0 0

327 Knipplein 251.552 0 0 5.234 13.214 0 -270.000 0 0 0

328 t Zand 3.937.015 0 0 167.536 10.000 0 0 0 0 4.114.550

330 SpoorHaven Spoorzone -2.984.774 0 11.934.689 -97.468 503.088 0 -11.054.939 0 0 -1.699.403

331 Nieuw straat 950.000 0 0 42.524 5.000 0 0 0 -47.523 950.000

340 Verspreide Complexen 5.532.654 0 0 189.607 20.000 0 0 0 -84.000 5.658.261

358 Herontw .Onderw ijs locaties 13.324 0 0 619 2.500 0 0 0 0 16.443

399.401 Super XL 22.842 0 0 440 25.000 0 -50.000 0 0 -1.718

399.402 Stedelijke Ontw ikkeling 68.144 0 0 3.427 50.000 0 -25.000 0 0 96.571

7.728.886 0 11.934.689 310.631 678.802 0 -11.386.780 0 -131.523 9.134.705

subtotaal 7.987.840 0 12.971.741 356.256 858.481 -700.250 -12.436.780 0 -131.523 8.905.766

348 Erfpachtgronden Groenendaal 382.722 0 0 -23.315 2.000 0 0 0 21.316 382.722

349 Erfpachtgronden 4 0 0 -12.243 3.000 0 0 0 9.243 4

subtotaal 382.726 0 0 -35.558 5.000 0 0 0 30.559 382.726

COMPLEXEN IN EXPLOITATIE 65.920.657 1.437.369 7.810.084 2.702.635 2.485.096 -17.346.194 -3.371.714 135.592 705.887 60.479.412

COMPLEXEN NIET IN EXPLOITATIE 7.987.840 0 12.971.741 356.256 858.481 -700.250 -12.436.780 0 -131.523 8.905.766

ERFPACHTGRONDEN 382.726 0 0 -35.558 5.000 0 0 0 30.559 382.726

Totaal: 74.291.223 1.437.369 20.781.825 3.023.333 3.348.577 -18.046.444 -15.808.494 135.592 604.923 69.767.904

Afdracht 

BR GIW

bijdragen 

bestemmin

gs reserves

boekwaarde 

31-12-2013

COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

Omschrijving
boekwaarde 

1-1-2013

grond 

verwerving

bouw, 

woonrijpmaken 

en 

planstructurele 

voorzieningen

rente en overige 

exploitatielasten 

en baten

plan en 

algemene 

kosten

COMPLEXEN NIET IN EXPLOITATIE

ERFPACHTGRONDEN

RECAPITULATIE

grond 

verkopen
bijdragen 

 
 

6.4.2. Voorzieningen 

In de jaarrekening 2009 is een voorziening van € 268.000 opgenomen voor Herontwikkeling Heerle. Deze voor-

ziening staat als enige verliesvoorziening nog in de jaarrekening 2011. Voorzieningen worden getroffen bij een ver-

wacht verlies van de grondexploitaties en voor het verschil tussen boekwaarde en lagere marktwaarde.  Daarnaast 

is het ook nog mogelijk dat de marktwaarde van de gronden daalt waardoor de voorziening extra moet worden 

opgehoogd. Dit wordt jaarlijks opnieuw bekeken.  

 

6.4.3.  Grondprijzen 

Uitgangspunt is dat de grondprijzen marktconform zijn. In het nieuwe grondbeleid is voorgesteld om periodiek de 

grondprijzen te laten onderbouwen door een deskundig bureau. Dit zorgt meteen voor de noodzakelijke en onaf-

hankelijke onderbouwing van de marktconformiteit van de prijzen waarmee de grondexploitaties worden geactuali-

seerd. De grondprijzen 2013 worden separaat ter vaststelling aangeboden in de nota grondprijsbeleid. In de grond-
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exploitaties voor de begroting 2013 is nog gerekend met in de programmabegroting 2012 vastgestelde prijzen. De 

grondexploitaties worden op basis van de nieuwe grondprijzen 2013 geactualiseerd bij de jaarrekening 2012. 

De definitieve prijsbepaling van bouwgrond vindt plaats op projectniveau, waarbij de grondprijzen worden bepaald 

binnen de kaders van de vastgestelde grondprijzen. 

 

 

6.4.3.  Reserves en risico’s 

 

6.4.3.1.  Bestemmingsreserve Grondexploitatie 

De bestemmingsreserve Grondexploitatie heeft als functie het opvangen van de risico‟s, verbonden aan de 

grondexploitatie. Deze reserve wordt gevoed met stortingen van batige saldi van (bijna) afgewikkelde complexen en 

dient als dekkingsmiddel voor eventuele tekorten op de grondexploitatie.  

De omvang van de bestemmingsreserve Grondexploitatie is o.a. afhankelijk van: 

- de gekozen strategie: wordt in projecten actief, faciliterend of passief geacteerd; 

- de absolute omvang van de projecten en  

- de inschatting van de risico‟s in relatie tot de getroffen beheersingsmaatregelen (het risicomanagement op 

grondexploitaties). 

 

De laatste jaren is de bestemmingsreserve als gevolg van de economische crisis onder druk komen te staan:  

- we hebben verliezen moeten nemen voor verliesgevende complexen (Nieuwe Markt en Zuidoost Kwartier) 

en voorzieningen moeten treffen op de aandelen in Stadsoevers; 

- er zijn middelen aan de reserve onttrokken ter voorfinanciering van de bouw van het JTC op het Zuidoost 

Kwartier (€ 3,1 miljoen) ten behoeve van de onderwijscarrousel; 

- de rentebijschrijving is tot een minimum teruggebracht; 

- toekomstige winstafdrachten zijn in belangrijke mate verdampt.  

 

Resultaat is dat de stand van de reserve per ultimo 2011 gedaald is tot €  2,6 miljoen. Naar verwachting stijgt de 

omvang van de bestemmingsreserve de komende jaren overigens weer geleidelijk naar € 5,6 miljoen in 2017. In de 

nota beleid risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat de benodigde weerstandscapaciteit wordt 

bepaald op basis van een gemeentebrede risico- inventarisatie, waaronder de risico‟s van de grondexploitaties. De 

bestemmingsreserve grondexploitatie maakt eveneens deel uit van het totale beschikbare weerstandscapaciteit van 

de gemeente. Met inachtneming van de herziene exploitatieopzetten wordt hieronder een doorkijk gegeven van de 

ontwikkeling van de bestemmingsreserve Grondexploitatie. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

bedragen x € 1.000

2.612 2.668 3.335 3.315 4.957 5.137

52 53 67 66 134 139

 - erfpachtgronden Groenendaal 21 21 21 21 21 21

 - erfpachtgronden 9 9 9 9 9 9

 - Van Dregtplein 1.248

 - De Stok fase 1, 2 en 3a 55

 - Nispen Moerendaal

 - Weihoek 686

 - Groot Kroeven 420

 - Groot Kalsdonk 20

-  Gebrande Hoef 138

-  Bulkstraat 410

-  Zuidoost Kwartier 5

 - De Landerije 206 0

subtotaal toevoegingen     343 790 102 1.765 303 579

onttrekkingen:

 - Nieuwe Markt afwikkeling claim Gallerij 77

 - Nieuwe Markt Parkeergarage 41

-  Overlastgevende panden 45

 - Verspreide complexen 75 75 75 75 75 75

-  Nieuwstraat 48 48 48 48 48 48

 - Herstructurering Majoppeveld deelgebied 1 0

 - Herontwikkeling Heerle 40

 - afwaardering panden Industriestraat

 - Recreatiegebied De Stok 2

subtotaal onttrekkingen   288 123 123 123 123 163

Eindstand per 31 december 2.668 3.335 3.315 4.957 5.137 5.554

Verloop bestemmingsreserve grondexploitatie

Beginstand per 1 januari

toevoegingen:

  - bespaarde rente

  - (tussentijdse) winstneming:
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Alle risico‟s van de grondexploitaties worden vastgelegd in het risico-informatiesysteem. Omdat niet alle risico‟s zich 

gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen voordoen of zich gelijktijdig zullen voordoen, is er een Monte Carlo 

risicosimulatie uitgevoerd. Daarmee is berekend hoe groot het benodigd weerstandsvermogen is die minimaal 

benodigd is, om met een waarschijnlijkheid van 90%, de gevolgen van zich eventueel voordoende gebeurtenissen 

af te kunnen dekken. 

 

Het benodigd weerstandsvermogen ad € 8,3 miljoen is berekend aan de hand van de huidige risico‟s en is in de 

grafiek over het gehele tijdvak 2013 tot en met 2017 constant gehouden. Uiteraard zijn de risico‟s gerelateerd aan 

de dynamiek van de planning van de ontwikkeling van de diverse complexen. Omdat de grootste projecten in deze 

periode doorlopen, hebben we de lijn van het benodigde weerstandsvermogen constant gehouden.  

 

De totale risico‟s van de grondexploitaties worden meegenomen in het totale weerstandsvermogen van de gehele 

gemeente. Om te voorkomen dat de risico‟s voorkomende uit de grondexploitaties een te grote claim gaan leggen 

op de andere reserves, waaronder de algemene (risico-)reserve, wordt er gespaard binnen de bestemmingsreserve 

grondexploitaties voor toekomstige verliezen.  

 

6.4.3.2.  Risico’s  

De belangrijkste risico‟s zijn (aandeel in het benodigd weerstandsvermogen van de gemeente): 

 

-Risico’s in de grondexploitatie Stadsoevers (21%) 

Dit risico is het gevolg van de externe marktontwikkelingen, specifiek de negatieve effecten van de kredietcrisis. 

Voor de gebiedsontwikkeling in Stadsoevers is een publiek private samenwerking aangegaan. Onderhande-

lingen met de marktpartijen zijn erop gericht in september een allonge op de samenwerkingsovereenkomst vast 

te stellen. De uitkomst van de onderhandelingen is nog onzeker, wat een financieel risico betekent. 

 

-Risico van afwaarderen van enkele niet in exploitatie genomen gronden naar lagere marktwaarde (6%) 

De commissie Besluit Begroting & Verantwoording heeft de waarderingsvoorschriften vanaf 2012 voor niet in 

exploitatie genomen gronden aangescherpt. Hierdoor en door de trend van dalende marktprijzen voor grond 

ontstaat het risico dat er moet worden afgeboekt. 

  

-Risico op overdracht gemaakte plankosten Stadsoevers  (2%) 

De risico‟s op het niet volledig realiseren van het plan Stadsoevers betekenen in voorkomend geval dat de 

gemaakte plankosten niet volledig kunnen worden vergoed via de uitgifte van gronden. 

 

- Risico van vertraging uitgiftetempo in de dorpen (1%) 

De interesse in de planontwikkeling is laag. Afzet van het geraamde tempo in de dorpen Heerle, Wouwse 

Plantage, Wouw en Moerstraten wordt mogelijk vertraagd. 

 

-Risico’s in de grondexploitatie Borchwerff II  

De grondexploitatie van Borchwerf II is per 1 augustus 2012 geactualiseerd. Deze herziene grondexploita-tie 

loopt tot en met 2016, het jaar waarin de laatste kosten worden gemaakt en percelen worden verkocht. Het 

uitgiftetempo vertoont een genuanceerd beeld. De verkoop van de kleinere kavels, bestemd voor het midden- 

en kleinbedrijf stagneert vanwege het lastig aan kunnen trekken van externe financiering. De belangstelling voor 

met name de grote kavels (meerdere hectaren) loopt – zeker in vergelijking met omliggende gemeenten – goed. 
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Naar verwachting zal in 2012 voor minimaal € 20 miljoen aan grond worden verkocht (vooral veld A). Zoals 

reeds aangegeven in het raadsvoorstel van 4 juli 2012 inzake de financieringsaanvraag van Borchwerf II zijn 

inmiddels ook intentieovereenkomsten gesloten, die tezamen 80% van de uitgeefbare grond in veld B omvatten 

(verkoop gepland voor 2013). Voorwaarde hiervoor is echter wel dat nog dit jaar overeenstemming kan worden 

bereikt met een tweetal grondeigenaren in veld B. Mocht deze verwerving zodanige vertraging oplopen dat dit 

leidt tot het afhaken van beide aspirant kopers, dan zal mogelijkerwijs de renteteller de komende jaren oplopen. 

Vooralsnog echter bieden de binnen de CV/BV aanwezige reserves een voldoende grote buffer om dit nadeel 

op te vangen. 
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Paragraaf 7.  Bedrijfsvoering 
 

 

7.1 Algemeen 
 

Inhoud  Deze paragraaf geeft inzicht in de wijze waarop de Gemeente Roosendaal haar bedrijfsvoering 

paragraaf organiseert op de verschillende hieronder genoemde middelenfuncties.  

 

Hoofddoel Wij werken voortdurend aan de verbetering van de bedrijfsvoering door de verschillende  middelen 

optimaal en in samenhang in te zetten. 

 

Doelen   

 Wij bieden een zo goed mogelijke ondersteuning bij de uitvoering van de programma‟s; 

 Om de klanten van de gemeente efficiënt te bedienen laten we interne en externe processen zo 

efficiënt mogelijk verlopen en zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming;  

 Wij zorgen voor de verdere uitlijning van de ketengeoriënteerde organisatie door planmatig 

werken te ondersteunen en specifiek op het terrein van de middelenfuncties door o.a. het 

opstellen van een bedrijfsvoeringplan en een jaarplan en jaarplanning per middelenfunctie; 

 

Relatie met de programma‟s / andere paragrafen 

In deze paragraaf gaat het om de interne dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie. In 

programma 1 (Bestuur en Dienstverlening) gaan we in op de verbetering van de externe 

dienstverlening en de ondersteuning van het lokaal bestuur. In het bijzonder is daarbij aandacht 

besteed aan communicatie en voorlichting, burgerparticipatie en interactie, de kwaliteit van de 

dienstverlening alsook regionale samenwerking. 

 

Beleidsvelden  De paragraaf omvat de volgende beleidsvelden: 

1. Organisatieontwikkeling 

2.   HRM/ Personeel en Organisatie 

3.   ICT 

4.   Communicatie 

5.   Financiën (inclusief Planning & Control, Rechtmatigheid) 

6.   Inkoop 

7.   Juridische zaken 

 

Beleidskaders Per beleidsveld wordt regelgeving en relevante beleidsstukken vermeld. 

 

Beleid Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

1. Organisatieontwikkeling/ 

Doorontwikkeling 

   

Organisatie verordening  2010 2012 

Quick Scan op de staat van de 

organisatie 

 2011  

2. HRM/ P&O    

P&O-visie  Meerjarenvisie ontwikkeling P&O-beleid 2010 2015 

Beleidskader 

Competentiemanagement  

Beleidskader voor het werken met en het sturen 

op competenties en de jaarlijkse gesprekscyclus 

(PW- en voortgangsgesprek en beoordeling) 

2011 2015 

Arbeidsmarktbeleid Schets van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

en de te nemen noodzakelijke maatregelen 

2010 2013 

Arbeidsvoorwaardenbeleid Beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 2011 2013 

(Meerjaren)arbobeleidsplan 

inclusief gezondheidsbeleid 

Arbobeleid als regulier onderdeel van het 

Bedrijfsvoeringsbeleid. 

 2014 

Agressiebeleid Beleid gericht op het voorkomen van agressie-

incidenten 

 

2010 2014 
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Beleid Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

3. ICT    

ICT visie en beleid Visie op de ontwikkeling op het terrein van ICT 

voor de komende jaren  (gekoppeld aan ambities 

op dienstverleningsniveau). 

2005 2012 

ICT kaders en richtlijnen De spelregels hoe wij als gemeente Roosendaal 

de ICT willen inrichten, toepassen, beheren, 

wijzigen en financieren. 

2008 2012 

Informatiebeveiligingsbeleid Kaders voor de bereikbaarheid, integriteit en 

beschikbaarheid van informatie. 

2010 2014 

4. Communicatie    

Communicatievisie Visie op de ontwikkeling van communicatiebeleid 

voor de komende jaren. 

2006 2012 

Positionering 

communicatiefunctie  

Verbetertraject om ervoor te zorgen dat communi-

catievisie ook echt kan landen in de organisatie. 

2012 2013 

5. Financiën    

Financiële verordening  

 

De hoofdlijnen v.w.b. de verdeling van financiële 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

binnen organisatie en tussen gemeenteraad en 

college. 

2008 nvt 

Budgethoudersregeling Kader waarin de bevoegdheden en verantwoor-

delijkheid op budgettair gebied zijn geregeld en 

waarin nadere financiële budgetregels zijn gesteld 

2008 Op het moment 

dat de doorontwik-

keling organisatie 

is afgerond. 

Nota Activabeleid Beleidsregels inzake waardering en afschrijving 

van activa. 

2004 Is in 2010 beperkt 

geactualiseerd. 

Nota Invorderingsbeleid Beleidsregels omtrent invordering van publiek- en 

privaatrechtelijke vorderingen van de gemeente 

op derden. 

2000 nvt 

Treasurystatuut Verplicht op te stellen interne beleidsregels hoe 

om te gaan met de treasuryfunctie binnen de 

gemeente, o.a. het aantrekken en uitzetten van 

geldmiddelen, beleggingen, garantiestellingen.  

2009 nvt 

Beleidskader Reserves en 

Voorzieningen 

Dit beleidskader  bevat de spelregels en 

bevoegdhedenverdeling omtrent reserves en 

voorzieningen 

2007 Jaarlijkse actuali-

satie reserves en 

voorzieningen  

Spoorboekje Jaarlijkse planning van alle P&C-producten, met 

taken en verantwoordelijkheden.  

2012 2013 

Normenkader rechtmatigheid Geeft richtlijnen voor zowel de interne als externe 

rechtmatigheid; de „spelregels‟ voor de bedrijfs-

voering binnen de afdelingen. 

2011 2014 

Financiële verordening 213 en 

213 a 

De verordeningen 213 en 213a regelen onderzoek 

naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

2003 nvt 

6. Inkoop    

Inkoopbeleid Beleidsuitgangspunten die gelden bij 

inkooptrajecten. 

2008 2013 

Inkoop- en 

aanbestedingsreglement 

Dit document is een uitwerking van het 

inkoopbeleid, gericht op de interne organisatie. 

2008 2013 

Inkoopvoorwaarden  In de inkoopvoorwaarden legt de gemeente de 

standaard door haar gewenste rechten en 

verplichtingen vast die gelden bij een bepaald 

inkooptraject.  

 

 

 

 

 

2008 2013 
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Beleid Omschrijving  Vastgesteld Actualisatie 

7. Juridische zaken    

Diverse reglementen en 

verordeningen 

 

 

 

 

Algemeen Mandaat-, Volmacht- 

en Machtigingsbesluit 2012 

 

 

 

 

Delegatiebesluit 

Het betreft hier interne regelgeving, zoals onder 

meer de Klachtenverordening en Organisatiebesluit.  

 

 

 

 

In het mandaatbesluit  wordt geregeld dat (uit het 

oogpunt van doelmatigheid, efficiency en een betere 

dienstverlening aan de burgers) bevoegdheden van 

het college worden opgedragen aan ambtenaren of 

aan anderen. 

 

In het Delegatiebesluit worden bevoegdheden van 

de raad aan het college overgedragen.  

2006 en 

2007 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2010 

Op het moment 

dat de doorontwik-

keling van de or-

ganisatie is afge-

rond 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

2. Wat willen we bereiken? 
 

1. Organisatieontwikkeling 

 De ambtelijke organisatie moet zich zo ontwikkelen qua vorm, werkwijze en cultuur dat we 

flexibel kunnen inspelen op bestuurlijke wensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit moet 

resulteren in een actieve en dynamische organisatie die in verbinding staat met zijn omgeving. 

 Vraaggericht werken moet  verder worden vormgegeven. Binnen de organisatie moet het werk 

flexibel kunnen worden ingevuld, waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie komen 

te liggen. 

 De taakstelling die is vastgesteld op de bedrijfsvoering vraagt van de organisatie een 

combinatie van versoberen en vernieuwen. 

 Management en medewerkers van de organisatie worden toegerust op deze gewijzigde 

omstandigheden. 

 

2.   HRM   

 We willen ons HRM-beleid zodanig inrichten, dat we ook op de langere termijn kunnen blijven 

voorzien in onze behoefte aan voldoende en kwalitatief goed personeel. 

 We willen dat ons HRM-beleid en de bijbehorende instrumenten bijdragen aan de verdere 

ontwikkeling van de organisatie.  

 Verbetering van de kwaliteit van de HRM-dienstverlening, door het verder digitaliseren en 

kwalitatief verbeteren van operationele werkprocessen en managementinformatie binnen de 

gestelde kaders. 

 Het bevorderen van de regionale mobiliteit en samenwerking op het gebied van P&O in 

aansluiting op de regionale HR-agenda. 

 

3.    ICT        

 Wij willen een informatievoorziening en IT-infrastructuur die de externe dienstverlening en de 

interne bedrijfsvoering optimaal ondersteunen. 

 Wij willen de inrichting van de informatievoorziening zoveel mogelijk baseren op landelijke 

architectuur, standaarden en oplossingen. 

 Wij willen meer applicaties koppelen om uniformiteit en consistentie in gegevens te kunnen 

garanderen. 

 Wij willen meer gegevens digitaal beschikbaar stellen met het doel de burgers en de 

ondernemers beter te informeren. 

 Wij willen het gemeentelijk werken in de organisatie ondersteunen door “zaakgericht werken”, 

“digitaal werken”, “plaats onafhankelijk werken” en “tijd onafhankelijk werken” te versterken. 

 We willen de gegevens bij de gemeente goed beveiligen tegen verlies en inbraak. 

 Door gecontroleerde toegang tot de gegevens waarborgen wij de privacy van burgers en 

ondernemers. 
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4.    Communicatie   

 Communicatie moet een plek krijgen in het hart van beleid. Dat is extra actueel geworden door 

de Agenda van Roosendaal, waarbinnen het participatief werken een belangrijke plaats 

inneemt. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

en partners in de stad. Dat verandert onze relatie met hen. En daarmee ook onze manier van 

communiceren. Daar ligt een uitdaging voor de hele organisatie en bestuur.  

 Tegelijkertijd willen we regie en focus in onze communicatie versterken. Dat vraagt een meer 

eenduidig „verhaal van Roosendaal‟ en het maken van bewuste keuzes: waar zetten we qua 

communicatie zwaar op in en waarop wat minder zwaar?  

 

5.    Financiën/P&C 

 De P&C-cyclus is eenvoudiger geworden en dat  is in samenhang met de nieuwe 

organisatieopzet. 

 Het financieel beheer blijft rechtmatig. Wederom een goedkeurende verklaring voor 

rechtmatigheid verkrijgen. 

 De financiële informatievoorziening  voor alle verschillende gebruikersgroepen blijven 

verbeteren en vereenvoudigen. 

 

6.    Inkoop    

 In kaart brengen van consequenties voor het Inkoopbeleid Gemeente Roosendaal van de 

nieuwe aanbestedingswet en de strikt noodzakelijke reactieve advisering. 

 Verder uitrollen van Tendernet (digitale aanbestedingstool die ook regionaal ingezet kan 

worden). 

 Regionale samenwerking met o.a.  de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur intensiveren 

door gezamenlijk, daar waar mogelijk, inkoop trajecten te starten.  

 Het adviseren en ondersteunen van afdelingen bij de invulling van het Inkoopbeleid en het 

adviseren van het GMT. 

 Implementatie Plan van Aanpak Spendanalyse. 

 Implementatie Nieuwe Aanbestedingswet op basis van nog op te stellen Plan van Aanpak. 

 

7.    Juridische zaken   

 Wij willen gerichte aandacht besteden aan “juridische kwaliteitzorg”. Deze zorg is een organi-

satorische randvoorwaarde om de juridische kwaliteit van geleverde producten en diensten zo 

te borgen dat voldaan wordt aan de geldende regelgeving. In 2011/2012 is gestart met het 

actualiseren en/of waar nodig of wenselijk verbeteren van de juridische randvoorwaarden die 

ten grondslag liggen aan het handelen van de ambtelijke organisatie. In 2013 wordt dit 

voortgezet  door verdere implementatie van het plan van aanpak. Er worden interne juridische 

cursussen verzorgd ter vergroting van de juridische kennis en besef. Om de kwaliteit van 

overeenkomsten te verbeteren willen we een checklist ontwikkelen voor de eisen waaraan een 

besluit dient te voldoen. Voor regelgeving wordt eveneens een checklist ontwikkeld. De 

Andere Aanpak (toepassen mediationvaardigheden) wordt verder geïmplementeerd.     

  

 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
 

1. Organisatieontwikkeling 

 De op basis van de quick scan op de organisatie uitgezette koers wordt verder geïmple-

menteerd. 

 Stapsgewijs moet daarbij de organisatie stapsgewijs toegroeien naar het beschreven eind-

model op 1 januari 2014. 

 De resultaten van het traject van Strategische personeelsplanning zullen leidend zijn voor 

activiteiten die moeten leiden tot efficiëntere en effectievere organisatie.  

 In navolging van de herijking van werkprocessen, zoals in 2012 uitgevoerd bij Sociale zaken 

zullen ook andere werkprocessen worden uitgelijnd. 

 Naast de interne ontwikkeling van de organisatie zal ook verder invulling worden geven aan de 

samenwerking in de regio. Met name op het terrein van bedrijfsvoering en in samenspraak 

met de gemeenten Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal.  
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2. HRM   

 Het, in samenwerking met gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur, ontwikkelen van een 

eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met maatwerkoplossingen.  

 Verder vormgeven aan het levensfasebeleid, gericht op duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers.  

 Verder inzetten op het versterken van de mobiliteit en flexibiliteit ten behoeve van de Agenda 

van Roosendaal.  

 Ontwikkelen van een nieuwe gesprekscyclus die aansluit op de nieuwe structuur en werkwijze 

van de organisatie en waarbij aandacht is voor flexibele beloning.  

 Het digitaliseren van de personeelsdossiers.   

 

3. ICT    

 We gaan werken onder architectuur om samenhang in applicaties te borgen en des-

investeringen te voorkomen. Met een duidelijke procesarchitectuur, informatie-architectuur, 

applicatiearchitectuur en data-architectuur weten we welke applicaties waarvoor worden 

gebruikt, welke gegevens ze bevatten en hoe ze gekoppeld zijn.  

 Het aantal applicaties consolideren om het gebruik te vereenvoudigen, de beheersbaarheid te 

vergroten en de complexiteit te verminderen. 

 Het creëren van een infrastructuur die geschikt is voor een Klantcontactcentrum, regionale 

samenwerking, het nieuwe werken en andere toekomstige ontwikkelingen. 

 De verdere invoering van zaakgericht werken, koppeling met de website en applicaties door 

gebruik te maken van een zaaksysteem. Hierdoor wordt het mogelijk om meer informatie 

digitaal beschikbaar te stellen voor de burgers en ondernemers. 

 Koppelen van applicaties aan landelijke basisregistraties om eenmaal verstrekte gegevens 

meervoudig te (her)gebruiken. 

 Audits uitvoeren om de beveiliging en privacy van gegevens te toetsen aan het beleid. 

 Om de continuïteit van de IT-infrastructuur te garanderen, gaan we gezamenlijk beheer 

organiseren met gemeenten Etten-Leur en Bergen op Zoom.  

 Vervanging en invoering van nieuwe applicaties afstemmen met gemeenten Bergen op Zoom 

en Etten-Leur om meer uniformiteit in onze applicatie-omgevingen te krijgen. Dit vereen-

voudigt de digitale dienstverlening, onderlinge gegevensuitwisseling en beheer. 

 

4. Communicatie  

 Het communicatiebeleid van de gemeente Roosendaal wordt stevig neergezet, vanuit één 

heldere visie: „Zo communiceren wij in Roosendaal‟. Die visie borduurt voort op de lijn die met 

de Agenda van Roosendaal is ingezet. Het participatief werken moet een vertaling krijgen 

naar de praktijk van alledag.  

 Het team Communicatie stimuleert, adviseert en ondersteunt  de organisatie en het bestuur 

om invulling te geven aan die nieuwe communicatievisie. Dat gebeurt in de dagelijkse 

contacten, maar ook via de introductie van een nieuwe werkvorm die communicatie in het hart 

van beleid moet brengen („Factor C‟, waarbij samen met project-  of themabetrokkenen wordt 

gewerkt aan een omgevingsanalyse, kernboodschap en communicatiekalender). 

 De regie op communicatie wordt op een natuurlijke manier ingebed in de werkprocessen en in 

de organisatiestructuur van de gemeente. Waar nodig worden daarvoor nieuwe (werk)afspra-

ken gemaakt.  

 

5. Financiën/ P&C   

 We gaan door met ontwikkelen en verbeteren van een volwassen beheerssysteem dat naast 

de verantwoording ook gericht is op de bedrijfsvoering. Het vertrekpunt is de programma-

begroting en kadernota, maar zal ook een uitwerking krijgen in een vereenvoudigde 

beheersbegroting. 

 Nadat de nieuwe organisatieopzet voldoende bekend is beginnen we waar mogelijk met het 

vereenvoudigen van de P&C-cyclus. Dit zal een traject zijn van meerdere jaren. Waar het de 

P&C-instrumenten van de raad raakt, geschiedt dit in overleg met de auditcommissie en de 

raad. 

 Rechtmatig werken moet een vanzelfsprekendheid zijn in het dagelijkse werk van een iedere 

medewerker. Het rechtmatig werken moet ook aantoonbaar zijn. Centraal volgen of de 

uitvoering in lijn ligt om een goedkeurende rechtmatigheidverklaring te verkrijgen.  
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6. Inkoop    

 Uitvoeren van wettelijk verplichte Europese en openbare aanbestedingen. 

 Naar verwachting is er begin 2013 een nieuwe aanbestedingswet van toepassing. De 

ontwikkelingen hiervan volgen en vertalen in het gemeentelijk inkoopbeleid en -reglement . 

 In toenemende mate vindt vanuit de centrale overheid automatisering van het inkoopproces 

plaats, bijvoorbeeld via Tendernet. Hierdoor nemen de mogelijkheden die inkopers hebben om 

meerwaarde te bieden op het procesmatige deel af en zal een verschuiving plaatsvinden naar 

de meer strategische onderdelen van het inkooptraject: op welke manier kan de markt 

bewogen worden om zo gunstig mogelijk aan te bieden aan gemeenten.  

 Inkoopadviseurs hebben een toolkit ontwikkeld (Roosendaalse Inkooptoolkit) waardoor interne 

klanten op uniforme, rechtmatige en doelmatige wijze hun aanbestedingen kunnen uitvoeren. 

De Toolkit is geschikt voor zowel Werken, Diensten als leveringen en voorbeeldbrieven en 

toelichtingen zijn bijgevoegd. 

 Inkoopadviseurs krijgen een nadrukkelijke rol  bij “zwaardere” vraagstukken en trajecten als 

hoe gaan we om met verbonden partijen, inbesteding, het vestigen van een alleenrecht, 

subsidie of inkoop, gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht e.d.  

 Daar waar mogelijk en het voordelen biedt  in regionaal verband inkooptrajecten uitvoeren.  

 Kwalitatieve diagnose van de inkoopfunctie met als doel de inkoopfunctie verder te 

ontwikkelen. 

 Vroegtijdige betrokkenheid bij inkooptrajecten realiseren om meer invloed te krijgen op de 

behoeftebepaling en –specificatie blijft een belangrijk aandachtspunt. 

 Spendanalyse regionaal vergelijken en eventuele aanbevelingen meenemen in lokaal plan van 

aanpak. 

 

7. Juridische zaken   

 In de organisatie als geheel en meer specifiek in de afdelingen moeten we een vroegtijdige 

juridische toets op diverse aspecten inrichten, o.a. juistheid/volledigheid/tijdigheid van besluit-

vorming, inclusief de motivering, regelgeving, rechtsbescherming, aansprakelijkheidstelling, 

bevoegdheden, Europees recht en staatssteun, etc. 

 Met de implementatie van juridische kwaliteitszorg is in 2011/2012 een start gemaakt. In 2013 

zal deze worden voortgezet.  
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Paragraaf 8.  Subsidieverstrekkingen 
 

 

1. Algemeen 
 

Paragraaf  In deze paragraaf “Subsidieverlening” wordt een overzicht gegeven van de budgetsubsidies boven  

                            € 100.000. 

 

Hoofddoel In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de budgetsubsidies aan organisaties boven € 100.000. 

 

Doelen   Conform het algemeen subsidiebeleid gemeente Roosendaal. 

 

Beleidskaders 

 

Beleidskaders Omschrijving Vastgesteld Actualisatie 

Financiële verordening De verordening op de uitgangspunten voor het 

financiële beleid, alsmede de regels voor het financieel 

beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie van de gemeente Roosendaal 2008 

2008  

Herijking subsidiebeleid een 

contourennota 

Subsidiebeleid 2004 2013 

Algemene 

subsidieverordening 2006 

Regelgeving voor het aanvragen, verlenen en 

vaststellen van subsidies (procedures) 

2006 2013 

Uitvoeringsregels 

budgetsubsidie 2009 

Specifieke regelgeving voor het aanvragen, verlenen en 

vaststellen van budgetsubsidie 

2009 2013 

 

Overzicht van subsidies aan instellingen boven € 100.000 

 

Organisatie Progr. Omschrijving 
Subsidie 

bedrag 

Stg. Bibliotheek VANnU 5 Bibliotheekwerk: algemeen  €   1.618.501  

Stg.Schouwburg De Kring 5 

Podiumkunsten  €      842.671  

Extra exploitatiebijdrage (niet indexeren)  €      115.000  

Kapitaallasten lening (niet indexeren)  €      570.202  

Hoom 7 Mantelondersteuning  €      140.000  

Stg. Traverse 

5 Vrijwilligersondersteuning  €      125.000  

3 Lokaal onderwijs: schoolmaatschap. werk  €      181.000  

7 Zorg: subsidieverstrekking  €      999.021  

Stg. Thuiszorg West-Brabant 
7 Uniformdeel  €   1.000.000  

7 Maatwerk  €        76.226  

Stg. Peuterspeelzalen Roosendaal 

7 Peuterspeelzaalwerk: subsidiering  €      383.807  

3 Lokaalonderwijs achterstandenbeleid  €      953.156  

3 Verlaging ouderbijdrage VVE   €      143.625  

Stg. SportService Noord-Brabant 4 Combinatiefunctionaris  €      300.000  

Zwembad De Stok Exploitatie B.V. 4 Zwemvoorzieningen  €   1.537.527  

Nog niet bekend 5 Sociaal-cultureel werk  €      650.000  

  
 

Totaal  €   9.635.736  
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Deel 3 - FINANCIELE BEGROTING 
 
 
 

Bestaande uit: 
 

 Per programma een overzicht van lasten en baten met toelichting; 
 

 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen, incl. onvoorzien met toelichting; 
 

 Totaal overzicht lasten en baten 2013, inclusief resultaat; 
 

 Overzicht meerjarenramingen 2013 – 2016; 
 

 Uiteenzetting financiële positie met toelichting; 
 

 Investeringsplanning 2013 – 2016. 
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PROGRAMMA 1 
 

BESTUUR & DIENSTVERLENING 
 

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product    Rekening  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

101 Bestuur             

EB0101 Beleid bestuur       553.392  563.189 661.649 665.766 293.097 300.857 

E00100 Raad       885.992  823.463 807.209 813.887 822.135 831.874 

E00101 College van B. en W.    1.294.801  1.070.741 956.448 929.776 927.933 935.905 

E00102 Raadscommissies       124.353  136.092 125.593 127.935 127.489 128.504 

E00200 Algemene bestuursondersteuning    1.054.457  1.460.213 1.026.445 1.048.813 1.030.717 1.042.605 

E00201 Dienstverlening bestuur       167.010  153.822 159.815 161.010 158.214 159.815 

E00202 Commissie bezwaar en beroep       505.417  563.223 485.877 493.527 482.943 488.287 

E00205 Majeure Opgaven       314.186  0 0 0 0 0 

E00500 Bestuurlijke samenwerking       231.228  467.806 326.955 337.342 335.422 332.050 

E00600 Ondersteuning raad en rekenkamer       776.241  792.301 764.846 783.735 780.445 788.315 

                

  Totaal 101    5.907.077  6.030.850 5.314.837 5.361.791 4.958.395 5.008.212 

                

                

102 Dienstverlening             

EB0102 Beleid dienstverlening/bedrijfsvoering    1.938.547  2.306.116 2.203.774 2.119.298 2.063.149 2.113.071 

E00203 PR/voorlichting       120.201  143.741 154.122 156.706 153.130 154.936 

E00300 
Gem. basisadministratie 
persoonsgeg.       446.549  414.263 470.199 478.909 467.800 473.378 

E00301 Externe dienstverlening    1.733.364  1.686.952 1.763.365 1.795.756 1.755.395 1.776.301 

E00302 Verkiezingen       158.325  160.000 3.470 323.509 163.430 3.471 

E00303 Kadaster         95.025  85.506 87.456 88.551 87.036 87.801 

E00304 Huisnummering / straatnaamgeving           8.610  17.336 17.882 18.189 17.764 17.978 

E00400 Afdrachten rijk leges burgerzaken       459.460  346.282 349.992 355.834 361.810 367.923 

                

  Totaal 102    4.960.081  5.160.196 5.050.260 5.336.752 5.069.514 4.994.859 

                

                

103 Wijkgericht werken             

EB0103 Beleid wijkgericht werken       375.518  202.600 226.450 228.076 223.221 226.165 

E62002 Wijkgericht werken    1.694.555  2.084.770 803.694 1.209.285 1.197.292 1.203.598 

E62003 
Wijkgericht 
werken:straatmanagement         53.942    68.909 69.681 68.104 68.910 

                

  Totaal 103    2.124.015    2.287.370  1.099.053 1.507.042 1.488.617 1.498.673 

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 1  12.991.173  13.478.416 11.464.150 12.205.585 11.516.526 11.501.744 

  Totaal baten programma 1    1.853.758  1.472.528 1.421.013 1.452.680 1.485.076 1.518.214 

                

  Nadelig saldo programma 1  11.137.415  12.005.888 10.043.137 10.752.905 10.031.450 9.983.530 
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PROGRAMMA 1 
 

BESTUUR & DIENSTVERLENING 
 

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

101 Bestuur             

EB0101 Beleid bestuur             

E00100 Raad 380           

E00101 College van B. en W. 1.184           

E00102 Raadscommissies             

E00200 Algemene bestuursondersteuning 37           

E00201 Dienstverlening bestuur             

E00202 Commissie bezwaar en beroep             

E00205 Majeure Opgaven 39.552           

E00500 Bestuurlijke samenwerking 14.356           

E00600 Ondersteuning raad en rekenkamer             

                

  Totaal 101 55.509 0 0 0 0 0 

                

                

102 Dienstverlening             

EB0102 Beleid dienstverlening/bedrijfsvoering 26.904           

E00203 PR/voorlichting 1.579 577 590 604 618 632 

E00300 
Gem. basisadministratie 
persoonsgeg.             

E00301 Externe dienstverlening 44.249 44.249 44.249 44.249 44.249 44.249 

E00302 Verkiezingen 123           

E00303 Kadaster 48.005 38.340 39.222 40.124 41.047 41.991 

E00304 Huisnummering / straatnaamgeving             

E00400 Baten leges burgerzaken 1.404.378 1.305.612 1.336.952 1.367.703 1.399.162 1.431.342 

  
 

            

  Totaal 102 1.525.238 1.388.778 1.421.013 1.452.680 1.485.076 1.518.214 

                

                

103 Wijkgericht werken             

EB0103 Beleid wijkgericht werken 273.011           

E62002 Wijkgericht werken   83.750 0 0 0 0 

E62003 
Wijkgericht 
werken:straatmanagement             

                

  Totaal 103 273.011 83.750 0 0 0 0 

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 1 1.853.758 1.472.528 1.421.013 1.452.680 1.485.076 1.518.214 

  Totaal lasten programma 1             

                

  Batig saldo van programma 1             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 1 

  

        

 
Bestuur 

      

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 915 uur ) 

       
46.000  V 

 
o.a. met name product cie. bezwaar en beroep 

     

        

 
Lagere salarissen /sociale lasten college B&W door 1 wethouder minder. 

 

     
121.000  V 

        

 
Beschikbaar stellen middelen transitie fonds in 2012 

   

     
250.000  V 

        

 
Wegvallen meerkosten interim secretaris 2012 beschikbaar gesteld bij de 1e berap 

     
176.000  V 

        

 
Beschikbaar gestelde gelden 1e berap inzake dekkingstekort 2011 en 2012 regio 

     
152.000  V 

 
West Brabant. 

      

        

 
Hogere bijdrage regio West Brabant 2013 beschikbaar gesteld bij kadernota 2013      -85.000  N 

        

 
Lagere bijdrage BWB zie kadernota 2013 en samenhang met andere programma' s 

       
56.000  V 

        

 
Dienstverlening 

      

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.009 uur )    -190.000  N 

 
o.a. met name bij de producten GBA en externe dienstverlening.  

    

        

 
In het vergelijkende 2012 is bij de 1e berap 2012 een bedrag aan out of pocketkosten 

     
160.000  V 

 
voor de vervroegde verkiezingen beschikbaar gesteld 

    

        

 
Per saldo lagere out of pocketkosten beleid dienstverlening advieskosten, bijzondere 

     
141.000  V 

 
activiteiten deels gecompenseerd door hogere studiekosten en kosten aanname nieuw 

  

 
personeel. 

      

        

 
Hogere baten leges burgerzaken per saldo met afdrachten 

  

       
27.000  V 

        

 
Wijkgericht werken 

      

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 615 uur )      -90.000  N 

 
o.a. met name bij het product straatmanagement. 

     

        

 
Per saldo lagere kosten bijzondere activiteiten en subsidies in het kader van wijkgericht 

  
1.275.000  V 

 
werken t.o.v. beschikbaar gestelde gelden in 2012 betreft met name 978.000 

   

 
beschikbaar gestelde diverse out of pocketbudgetten LWD begrotingswijziging 13 in 2012 

  

 
Het overige positieve verschil wordt vnl. veroorzaakt door aflopende subsidies LWD 40 + en M7 

 

 
in de vastgestelde primitieve oude meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 

   

        

 
Wegvallen opbrengsten wijkgericht werken 

   
     -84.000  N 

 
betreft bijdragen 2012 van Aramis Allee Wonen en ministerie BZK in het kader van LWD. 

  

 
begrotingswijziging 13 in 2012 

      

        

 
Diverse overige verschillen programma 1 bestuur en dienstverlening 

 

         
8.000  V 

        

 
Totaal voordelig  verschil 

    

  
1.963.000  V 
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PROGRAMMA 2 
 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
 

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

201 Bedrijventerreinen             

                

EB0201 Beleid bedrijventerreinen/kantoren 19.016 76.749 82.053 82.622 80.869 81.943 

E32000 Industrieterreinen/-gebouwen 159.862 242.723 142.462 142.356 142.137 142.030 

E32003 Accountmanagement bedrijven 541.851 133.394 148.036 149.479 146.528 148.036 

                

  Totaal 201 720.729 452.866 372.551 374.457 369.534 372.009 

                

                

202 Detailhandel             

                

EB0202 Beleid detailhandel 146.916 113.635 129.863 130.670 128.307 129.730 

E31000 Markten 126.612 232.895 127.722 128.661 126.646 127.712 

E31002 Overige economische ontwikkeling 618.540 932.125 819.412 820.990 817.720 819.406 

E31100 Marktgelden             

                

                

  Totaal 202 892.068 1.278.655 1.076.997 1.080.321 1.072.673 1.076.848 

                

                

203 Citymarketing             

EB0203 Beleid citymarketing   18.753 19.109 19.241 18.833 19.083 

E31005 Citymarketing 177.577 86.642 95.468 95.879 95.038 95.468 

                

  Totaal 203 177.577 105.395 114.577 115.120 113.871 114.551 

                

                

204 Arbeidsmarkt             

EB0204 Beleid arbeidsmarkt 219.847 65.067 65.736 65.845 15.509 15.715 

E48002 Arbeidsmarkt   10.122 10.122 10.122 10.122 10.122 

                

  Totaal 204 219.847 75.189 75.858 75.967 25.631 25.837 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 2 2.010.221 1.912.105 1.639.983 1.645.865 1.581.709 1.589.245 

  Totaal baten programma 2 1.021.456 760.243 665.476 677.485 689.768 702.335 

                

  Nadelig saldo programma 2 988.765 1.151.862 974.507 968.380 891.941 886.910 
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PROGRAMMA 2 
 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
 

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting  Begroting  Begroting 

                

201 Bedrijventerreinen             

                

EB0201 Beleid bedrijventerreinen/kantoren 163.166           

E32000 Industrieterreinen/-gebouwen 376.833 276.047 169.457 173.355      177.342  181.421 

E32003 Accountmanagement bedrijven             

                

  Totaal 201 539.999 276.047 169.457 173.355      177.342  181.421 

                

                

202 Detailhandel             

                

EB0202 Beleid detailhandel             

E31000 Markten 14.309 2.350         

E31002 Overige economische ontwikkeling 272.817 368.259 379.820 385.258      390.820  396.511 

E31100 Marktgelden 114.499 113.587 116.199 118.872      121.606  124.403 

                

  
 

            

  Totaal 202 401.625 484.196 496.019 504.130      512.426  520.914 

                

                

203 Citymarketing             

EB0203 Beleid citymarketing             

E31005 Citymarketing 3.000           

                

  Totaal 203 3.000 0 0 0                  -  0 

                

                

204 Arbeidsmarkt             

EB0204 Beleid arbeidsmarkt 76.832           

E48002 Arbeidsmarkt             

                

  Totaal 204 76.832 0 0 0                  -  0 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 2 1.021.456 760.243 665.476 677.485      689.768  702.335 

  Totaal lasten programma 2             

                

  Batig saldo van programma 2             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 2 

  

        

 
Bedrijventerreinen 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 130 uur )       -20.000  N 

 
o.a. met name bij het product accountmanagement. 

     

        

 
Wegvallen incidentele opbrengst verkoop grond  Ettingstraat cf. besluitvorming 1e berap     -110.000  N 

        

 
Lagere doorstorting naar voorziening gebouwen i.v.m. inc. verkoop gronden 

 
     100.000  V 

        

 
Detailhandel 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.486 uur )      132.000  V 

 
o.a. met name bij de producten economische ontwikkeling en markten. 

   

        

 
Lagere diverse out of pocketkosten markten 

   
       17.000  V 

        

 
Hogere opbrengsten beleidsveld detailhandel ( m.n. reclame vergunningen ) 

 
       12.000  V 

        

 
Lagere kosten bijzondere activiteiten en bijdragen economische ontwikkelingen        52.000  V 

 
met name besluitvorming ondernemersfonds Nieuwe Markt 2012 en BWB 

   

        

 
Citymarketing 

      

        

 
Hogere advieskosten citymarketing met name besluitvorming budgetten ondernemers       -10.000  N 

 
fonds Nieuwe Markt 2012  

      

        

 
Arbeidsmarkt 

      

        

 
Budgettair neutraal verloop arbeidsmarktbudgetten  t.o.v. 2012 

    

        

 
Diverse overige kleine verschillen programma 2 economische ontwikkelingen 

 
         4.000  V 

        

        

        

        

        

 
Totaal voordelig  verschil 

    
     177.000  V 
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PROGRAMMA 3 
 

ONDERWIJS 
   

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product    Rekening  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

301 Onderwijsvoorzieningen             

EB0301 Beleid onderwijs voorzieningen         21.187  32.413 33.720 33.954 33.234 33.675 

E42000 Openbaar basisonderwijs       220.755  211.379 169.125 168.891 168.400 168.203 

E42200 Bijzonder basisonderwijs       912.666  897.367 822.725 818.366 792.529 784.975 

E43200 Bijzonder speciaal onderwijs    1.497.863  1.220.038 1.307.687 1.310.766 1.306.935 1.308.978 

E44000 Openbaar voortgezet onderwijs         14.446  18.116 0       

E44200 Bijzonder voortgezet onderwijs         50.544  19.526 0       

                

                

  Totaal 301    2.717.461  2.398.839 2.333.257 2.331.977 2.301.098 2.295.831 

                

                

302 Onderwijsachterstanden             

EB0302 Beleid onderwijsachterstanden         66.242  30.719 25.290 25.465 24.926 25.257 

E48000 Lokaal onderwijs    3.544.248  3.402.909 3.414.662 3.425.835 3.404.565 3.415.735 

                

  Totaal 302    3.610.490  3.433.628 3.439.952 3.451.300 3.429.491 3.440.992 

                

                

303 Onderwijshuisvesting             

EB0303 Beleid onderwijshuisvesting           5.684  
 

0       

E42100 Huisvesting openbaar basisonderwijs       867.799  1.096.977 860.817 804.014 755.918 743.976 

E42300 Huisvesting bijzonder basisonderwijs    2.204.917  2.515.835 2.050.535 1.999.816 1.937.341 1.896.019 

E43300 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs       860.225  964.268 847.781 784.955 751.904 738.590 

E44100 
Huisvesting openbaar voortgezet 
onderwijs    1.147.569  1.639.477 1.628.550 1.606.435 1.554.978 1.534.003 

E44300 
Huisvesting bijzonder voortgezet 
onderwijs       318.165  394.249 777.877 1.782.357 1.807.370 1.780.224 

E48001 Voormalige onderwijsgebouwen         14.328  14.125 13.714 13.445 13.177 12.909 

                

  Totaal 303    5.418.687  6.624.931 6.179.274 6.991.022 6.820.688 6.705.721 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 3  11.746.638  12.457.398 11.952.483 12.774.299 12.551.277 12.442.544 

  Totaal baten programma 3    2.505.296  2.745.343 2.684.771 2.662.217 2.647.424 2.653.696 

                

  Nadelig saldo programma 3    9.241.342  9.712.055 9.267.712 10.112.082 9.903.853 9.788.848 
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PROGRAMMA 3 
 

ONDERWIJS 
   

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

301 Onderwijsvoorzieningen             

EB0301 Beleid onderwijs voorzieningen   
 

        

E42000 Openbaar basisonderwijs 6.292   270 270 270 270 

E42200 Bijzonder basisonderwijs 250.079 161.452 158.396 155.148 131.880 129.483 

E43200 Bijzonder speciaal onderwijs 91.304 49.711 50.855 51.956 53.082 54.234 

E44000 Openbaar voortgezet onderwijs             

E44200 Bijzonder voortgezet onderwijs             

                

                

  Totaal 301 347.675 211.163 209.521 207.374 185.232 183.987 

                

                

302 Onderwijsachterstanden             

EB0302 Beleid onderwijsachterstanden             

E48000 Lokaal onderwijs 1.942.970 2.210.240 2.213.450 2.216.734 2.220.094 2.223.531 

                

  Totaal 302 1.942.970 2.210.240 2.213.450 2.216.734 2.220.094 2.223.531 

                

                

303 Onderwijshuisvesting             

EB0303 Beleid onderwijshuisvesting   
 

        

E42100 Huisvesting openbaar basisonderwijs   26.000 29.415 29.732 30.056 30.387 

E42300 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 78.139 112.291 114.805 117.377 120.008 122.699 

E43300 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs 95.300 142.692 73.635 46.044 46.044 46.044 

E44100 Huisvesting openbaar voortg. onderwijs             

E44300 Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs             

E48001 Voormalige onderwijsgebouwen 41.212 42.957 43.945 44.956 45.990 47.048 

                

  Totaal 303 214.651 323.940 261.800 238.109 242.098 246.178 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 3 2.505.296 2.745.343 2.684.771 2.662.217 2.647.424 2.653.696 

  Totaal lasten programma 3             

                

  Batig saldo van programma 3             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 3 

   

        

 
Onderwijsvoorzieningen 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.295 uur )       -103.000  N 

 
o.a. met name bij het bijzonder speciaal onderwijs 

     

        

 
Lagere kosten leerlingenvervoer BSO ( incl. voordeel op loonbetalingen ) betreft budget         61.000  V 

 
verlaging vanuit de agenda van Roosendaal. 

     

        

 
Wegvallen kosten schoolzwemmen zoals aangegeven in de 1e berap 2012 

 
        58.000  V 

        

 
Aanpassingen diverse budgetten kadernota 2013 voornamelijk  i.h.k.v. doorlichten begroting         20.000  V 

 
en 1e berap. 

      

        

 
Lagere kapitaallasten en interne doorberekeningen  i.h.k.v. bewegingsonderwijs 

 
        27.000  V 

        

        

 
Onderwijsachterstanden 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.345 uur )       -141.000  N 

 
o.a. met name bij het product lokaal onderwijs 

     

        

 
Afbouw subsidie schoolbegeleidingsdienst zoals aangegeven in de agenda van Roosendaal       136.000  V 

        

        

 
Onderwijshuisvesting 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.042 uur )       -111.000  N 

        

 
Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting o.a. met name  

  
     -282.000  N 

 
bij de huisvesting van het bijzonder voortgezet onderwijs ( Da Vinci College ) 

   

 
zie dekking programma 12 verlaging storting BR majeure opgaven. 

    

        

 
Lagere diverse vermogensoverdrachten betreffende uitgaven uit de 

 
      784.000  V 

 
bestemmingsreserves doordat  het nieuwe HPO 2013 nog dient te worden 

   

 
vastgesteld en middels een begrotingswijziging later zal worden toegevoegd 

   

 
aan de begroting. ( zie ook de relatie met programma 12 dekkingsmiddelen ) 

   

        

 
Per saldo diverse overige aanpassingen voornamelijk i.h.k.v de kadernota 2013 en          -5.000  N 

 
diverse verschuivingen i.h.k.v. doorlichting begroting 

     

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
      444.000  V 
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PROGRAMMA 4 
 

SPORT & RECREATIE 
  

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

401 Sport             

EB0401 Beleid sport 2.584           

E53001 Buitensportaccommodaties 368.765 98.912 121.262 126.232 131.758 137.969 

E53002 Binnensportaccommodaties 475.880 831.558 1.046.316 1.024.433 1.022.313 1.016.517 

E53003 Sport algemeen 740.967 880.580 654.106 523.460 520.690 522.106 

E53100 Buitensportaccommodaties groen 903.475 929.129 792.868 772.002 754.803 741.929 

E53101 Veldonderhoud buitensportacc. groen 477.263 364.202 371.217 369.719 366.696 367.173 

                

  Totaal 401 2.968.934 3.104.381 2.985.769 2.815.846 2.796.260 2.785.694 

                

                

402 Recreatie en toerisme             

EB0402 Beleid recreatie en toerisme 46.714 58.536 61.821 62.250 60.929 61.738 

E53000 Zwembad de Stok 2.132.521 2.095.469 1.806.879 1.792.874 1.777.533 1.762.435 

E56001 Kinderboerderij 123.936 76.940 59.097 58.956 58.815 58.675 

E56002 Kermissen 250.032 247.420 200.460 200.713 199.222 199.748 

E56003 Volksfeesten 101.717 99.063 88.104 87.453 86.367 87.084 

E56004 Toer. recreatieve ontwikkeling 365.613 318.447 334.658 336.364 331.746 333.527 

E58000 Speelvoorzieningen 517.192 489.379 495.654 499.782 499.365 503.581 

E58001 Speeltuinen 22.205 22.317         

                

  Totaal 402 3.559.930 3.407.571 3.046.673 3.038.392 3.013.977 3.006.788 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 4 6.528.864 6.511.952 6.032.442 5.854.238 5.810.237 5.792.482 

  Totaal baten programma 4 1.189.224 1.202.040 1.079.902 1.130.191 1.202.411 1.208.555 

                

  Nadelig saldo programma 4 5.339.640 5.309.912 4.952.540 4.724.047 4.607.826 4.583.927 
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PROGRAMMA 4 
 

SPORT & RECREATIE 
  

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting  Begroting  Begroting 

                

401 Sport             

EB0401 Beleid sport             

E53001 Buitensportaccommodaties 26.896 23.442 24.053 24.678 25.318 25.972 

E53002 Binnensportaccommodaties 312.970 296.295 283.318 290.233 357.307 364.550 

E53003 Algemeen 38.804   0       

E53100 Buitensportaccommodaties groen 176.461 170.566 159.013 207.053 217.186 221.413 

E53101 Veldonderhoud buitensportacc. groen             

                

  Totaal 401 555.131 490.303 466.384 521.964        599.811  611.935 

                

                

402 Recreatie en toerisme             

EB0402 Beleid recreatie en toerisme             

E53000 Zwembad de Stok 233.371 223.534 206.387 192.121 177.313 161.942 

E56001 Kinderboerderij 17.906 12.906 13.203 13.507          13.818  14.136 

E56002 Kermissen 312.462 366.359 374.785 383.406 392.225 401.246 

E56003 Volksfeesten 6.000 89.843 0       

E56004 Toer. recreatieve ontwikkeling 12.918 15.095 15.143 15.193 15.244 15.296 

E58000 Speelvoorzieningen 47.436   0       

E58001 Speeltuinen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

                

  Totaal 402 634.093 711.737 613.518 608.227        602.600  596.620 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 4 1.189.224 1.202.040 1.079.902 1.130.191     1.202.411  1.208.555 

  Totaal lasten programma 4             

                

  Batig saldo van programma 4             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 4 

  

        

 
Sport 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.808 uur )          90.000  V 

 
o.a. met name bij de producten binnensportaccommodaties en sport 

   

        

 
Daling sportsubsidies algemeen als gevolg van de Agenda van Roosendaal en de         281.000  V 

 
kadernota 2013 ( sportverenigingen/combinatiefunctionarissen ) 

    

        

 
Budget jeugdsportsubsidies opnieuw incidenteel opgevoerd voor 2013 aanpassing op        -132.000  N 

 
basis van raadsamendement . 

      

        

 
Lagere out of pocketkosten buitensport 1e berap  en kadernota 2013 i.h.k.v. 

 
         89.000  V 

 
het traject doorlichten begroting. 

      

        

 
Hogere kapitaallasten sport o.a met name bij het product binnensportaccommodaties       -233.000  N 

        

        

 
Recreatie en toerisme 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 318 uur )            7.000  V 

 
o.a. met name bij het product kermissen. 

     

        

 
Lagere kapitaallasten sport o.a. met name bij het product zwemmen 

 
         14.000  V 

        

 
Verlaging budgetsubsidie  2013 zwembad de Stok conform Agenda van Roosendaal        290.000  V 

        

 
Kosten aframen diverse opbrengsten volksfeesten conform kadernota 2013 

 
        -90.000  N 

        

 
Afschaffen waarderingssubsidie speeltuinen conform Agenda van Roosendaal          22.000  V 

        

 
Afschaffen waarderingssubsidies carnaval  en oranje feesten conform Agenda van Rsd.          24.000  V 

        

 
Diverse overige kleine verschuivingen 

    
          -5.000  N 

        

        

 
Totaal voordeling verschil 

    
       357.000  V 
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PROGRAMMA 5 SOCIAAL CULTURELE VOORZIENINGEN & CULTUUR 

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

501 Sociaal-culturele voorzieningen             

EB0501 Beleid sociaal culturele voorz.          53.587        53.770        55.077           55.459        54.282        55.003  

E51000 Bibliotheekwerk     1.875.782   1.630.748   1.665.381      1.665.874   1.664.865   1.665.381  

E58002 Media          49.455        45.790        45.490           45.190        45.190        45.190  

E63000 Sociaal cultureel werk     3.158.008   2.213.293   1.849.040      1.847.542   1.690.502   1.689.087  

                

                

  Totaal 501 5.136.832 3.943.601 3.614.988 3.614.065 3.454.839 3.454.661 

                

                

502 Kunst en cultuur             

EB0502 Beleid kunst en cultuur 77.165 95.176 101.160 101.862 99.702 101.025 

E51100 Centrum voor de  kunsten- muziek 1.617.343 1.971.087 1.918.160 1.900.326 1.852.043 1.873.132 

E51101 Centrum voor de  kunsten- beeldend 453.150 475.792 488.177 490.106 482.985 487.030 

E51102 
Centrum voor de  kunsten-
cultuureduc. 148.117 109.465 65.373 66.161 66.960 67.771 

E54000 Podiumkunsten 1.819.122 1.696.430 1.622.471 1.621.246 1.618.769 1.617.563 

E54001 Kunst en cultuur 390.838 312.510 196.826 197.954 195.654 196.830 

E54100 Beheer over gebr. archiefbescheiden 812.617 937.695 864.216 858.328 841.869 849.982 

E54101 Toez. nog niet over gebr. archieven 58.296 61.393 60.581 60.464 59.202 59.885 

E54102 Externe dienstverlening archief 262.656 426.735 427.766 427.272 419.101 423.987 

E54103 Musea/oudheidkunde 302.179 78.843 64.907 64.929 64.887 64.909 

E54104 Monumenten 496.272 489.871 403.379 406.494 402.646 419.606 

                

  Totaal 502 6.437.755 6.654.997 6.213.016 6.195.142 6.103.818 6.161.720 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 5 11.574.587 10.598.598 9.828.004 9.809.207 9.558.657 9.616.381 

  Totaal baten programma 5 1.049.192 746.553 924.186 1.130.263 1.268.660 1.295.196 

                

  Nadelig saldo programma 5 10.525.395 9.852.045 8.903.818 8.678.944 8.289.997 8.321.185 
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PROGRAMMA 5 SOCIAAL CULTURELE VOORZIENINGEN & CULTUUR 

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

501 Sociaal-culturele voorzieningen             

EB0501 Beleid sociaal culturele voorz.             

E51000 Bibliotheekwerk 9.793 10.142 10.142 10.142 10.142 10.142 

E58002 Media             

E63000 Sociaal cultureel werk 274.108 40.845 40.845 40.845 40.845 40.845 

                

                

  Totaal 501 283.901 50.987 50.987 50.987 50.987 50.987 

                

                

502 Kunst en cultuur             

EB0502 Beleid kunst en cultuur             

E51100 Centrum voor de  kunsten- muziek 271.260 373.696 495.923 652.927 759.397 767.565 

E51101 Centrum voor de  kunsten- beeldend 112.300 131.137 172.288 220.743 252.037 254.908 

E51102 
Centrum voor de  kunst en 
cultuureduc. 101.397 60.000 0       

E54000 Podiumkunsten             

E54001 Kunst en cultuur             

E54100 Beheer overgebr. archiefbescheiden 94.088 32.802 32.997 33.196 33.400 33.609 

E54101 Toez. nog niet overgebr. archieven             

E54102 Externe dienstverlening archief 3.500           

E54103 Musea/oudheidkunde   45.124 119.124 119.124 119.124 119.124 

E54104 Monumenten 182.746 52.807 52.867 53.286 53.715 69.003 

                

  Totaal 502 765.291 695.566 873.199 1.079.276 1.217.673 1.244.209 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 5 1.049.192 746.553 924.186 1.130.263 1.268.660 1.295.196 

  Totaal lasten programma 5             

                

  Batig saldo van programma 5             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 5 

  

        

 
Sociaal culturele voorzieningen 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.297 uur )    -133.000  N 

 
o.a. met name bij de producten bibliotheekwerk en sociaal cultureel werk. 

   

        

 
Verlaging subsidies SIW buurthuizen cf. Agenda van Roosendaal en incl. 

 
    457.000  V 

 
aanpassingen vanuit de kadernota 2013 

     

        

        

        

 
Kunst en cultuur 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 3.012 uur )     238.000  V 

 
o.a. met name bij de producten Centrum voor de kunsten, archiefbescheiden en monumenten. 

 

        

 
Lagere kapitaallasten met name bij monumenten 

   
      15.000  V 

        

 
Hogere opbrengsten uit lesgelden kunstzinnige instituten cf. Agenda van Roosendaal     163.000  V 

        

 
Lagere doorberekende docentkosten en kosten directie kunstzinnige instituten 

 
      22.000  V 

        

 
Wegvallen provinciale bijdrage met name cultuurlinc. 

   
     -60.000  N 

        

 
Aframen subsidie  i.h.k.v. cultuurlinc. 

    
      45.000  V 

        

 
Korting op subsidie podiumkunsten Schouwburg de Kring cf. Agenda van Roosendaal     100.000  V 

        

 
Afschaffen  waarderings - en overige subsidies bij product kunst en cultuur cf. 

 
    135.000  V 

 
de Agenda van Roosendaal / wijzigingen kadernota 2013 doorlichten begroting 

  

        

 
Geraamde uitgaven uit bestemmingsreserve monumenten zie tegenhanger op 

 
   -101.000  N 

 
programma dekkingsmiddelen E980 

      

        

 
Verhoging taakstelling museum cf. stijging Agenda van Roosendaal / gedeeltelijke       74.000  V 

 
realisering cf rapportage 1e bestuursrapportage 2012 

    

        

 
Diverse overige kleinere verschillen programma 5 

   
       -7.000  N 

        

        

        

        

        

        

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
    948.000  V 
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PROGRAMMA 6 
 

WERK & INKOMEN 
   

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

601 Werk             

EB0601 Beleid werk           3.824          21.680                    -        

E61100 Sociale werkvoorziening  17.314.836   17.049.308   16.794.398   17.369.570   16.794.232   16.709.673  

                

  Totaal 601  17.318.660   17.070.988   16.794.398   17.369.570   16.794.232   16.709.673  

                

                

602 Inkomen             

EB0602 Beleid inkomen         11.678        117.614        147.806        148.832        145.676        147.609  

E61002 Uitvoering uitker. reg. BBZ    1.461.877        978.795     1.057.502     1.057.988     1.057.372     1.057.684  

E61001/61101 Uitvoering uitker. reg. WWB/Integratie  20.135.744   18.716.209   18.414.812   18.305.096   17.830.019   17.868.966  

E61200 Uitvoering regeling IOAW             

E61201 Uitvoering regeling IOAZ             

E62300 Participatievoorzieningen    4.900.490     7.128.966     6.796.960     6.390.754     6.786.626     6.867.691  

E62301 Participatie budget educatie deel       821.896        744.705        385.136        386.063        384.168        385.137  

E62302 Participatie budget inburgering WWI    1.129.951     1.683.628        562.259        135.946        132.734        134.364  

                

                

  Totaal 602  28.461.636   29.369.917   27.364.475   26.424.679   26.336.595   26.461.451  

                

                

603 Voorzieningen             

EB0603 Beleid voorzieningen           8.578                      -        

E31001 Volkskredietbank       356.799        345.238        346.995        347.846        346.769        347.315  

E61400 Minima    3.463.226     3.231.485     2.278.567     2.307.061     2.298.657     2.312.879  

E61401 Kwijtschelding belastingen/heffingen    1.205.208     1.015.000     1.015.000     1.015.000     1.015.000     1.015.000  

                

                

  Totaal 603    5.033.811     4.591.723     3.640.562     3.669.907     3.660.426     3.675.194  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 6 50.814.107 51.032.628 47.799.435 47.464.156 46.791.253 46.846.318 

  Totaal baten programma 6 37.554.489 38.207.576 34.742.625 32.629.384 31.195.958 30.706.538 

                

  Nadelig saldo programma 6 13.259.618 12.825.052 13.056.810 14.834.772 15.595.295 16.139.780 
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PROGRAMMA 6 
 

WERK & INKOMEN 
   

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

601 Werk             

EB0601 Beleid werk             

E61100 Sociale werkvoorziening 16.944.167 16.809.987 14.650.032 12.901.692 11.403.252 10.843.212 

                

  Totaal 601 16.944.167 16.809.987 14.650.032 12.901.692 11.403.252 10.843.212 

                

                

602 Inkomen             

EB0602 Beleid inkomen             

E61002 Uitvoering uitker. reg. BBZ     667.423        220.511  391.375 391.944 392.518 393.098 

E61001/61101 Uitvoering uitker. reg. WWB/Integratie 13.989.328 16.205.635 16.105.932 16.105.932 16.105.932 16.105.932 

E61200 Uitvoering regeling IOAW             

E61201 Uitvoering regeling IOAZ             

E62300 Participatievoorzieningen 3.914.952 2.702.810 2.495.130 2.558.470 2.622.910 2.692.950 

E62301 Participatie budget educatie deel 786.886 669.130 322.346 322.346 322.346 322.346 

E62302 Participatie budget inburgering WWI 744.704 1.250.503 428.810 0 0 0 

                

                

  Totaal 602 20.103.293 21.048.589 19.743.593 19.378.692 19.443.706 19.514.326 

                

                

603 Voorzieningen             

EB0603 Beleid voorzieningen             

E31001 Volkskredietbank             

E61400 Minima 500.522 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 

E61401 Kwijtschelding belastingen/heffingen 6.507           

                

                

  Totaal 603 507.029 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 6 37.554.489 38.207.576 34.742.625 32.629.384 31.195.958 30.706.538 

  Totaal lasten programma 6             

                

  Batig saldo van programma 6             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 6 

  

        

 
Werk 

      

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 180 uur )         20.000  V 

 
betreft met name minder beleidsuren. 

      

        

 
Lagere bijdrage aan het WVS 

    
257.000 V 

        

 
Lagere rijksuitkering Sociale Werkvoorziening 

   
  -2.160.000  N 

        

 
Inkomen 

      

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 3.175 uur )       110.000  V 

 
betreft met name minder uren uitkeringen WWB/reïntegratie en verschuivingen binnen 

  

 
diverse producten i.h.k.v. participatie. 

      

        

 
Hogere lasten promoting/advertentie, openbare bekendmakingen en frankeer-  

 
       -16.000  N 

 
en portikosten (conform Kadernota 2013 doorlichten begroting) 

    

        

 
Lagere uitkeringen WWB, gebaseerd op 1150 cliënten t.o. 1200 in 2012 

 
      230.000  V 

        

 
Lagere inkomsten terugvordering en verhaal (conform Kadernota 2013, doorlichten begroting)       -100.000  N 

        

 
Doorgeboekte terugontvangsten cessies (conform Kadernota 2013, doorlichten begroting)        -55.000  N 

        

 
Hogere kosten personeel derden/advieskosten (conform Kadernota 2013, doorlichten 

  

 
begroting) 

    
       -28.000  N 

        

 
Hogere uitkeringen BBZ (conform Kadernota 2013, doorlichten begroting) 

 
     -112.000  N 

        

 
Hogere baten BBZ (rijksuitkering en terugvordering) (conform Kadernota 2013, doorlichten       171.000  V 

 
begroting) 

      

        

 
Lagere uitkeringen participatievoorzieningen 

   
     -208.000  N 

        

 
Lagere rijksvergoeding participatievoorzieningen Educatie 

  
     -315.000  N 

        

 
Lagere rijksbijdrage participatiebudget inburgering (conform Kadernota 2013) 

 
     -822.000  N 

        

 
Lagere vergoeding voor personeel participatiebudget Educatie 

  
       -31.000  N 

        

 
Lagere kosten educatie ( conform kadernota 2013 ) 

  
      315.000  V 

        

 
Lagere kosten participatie ( conform begrotingswijziging + bijbehorende raadsv.inz.herstr.       758.000  V 

        

 
Lagere kosten inburgering ( conform kadernota 2013 ) 

  
      802.000  V 

        

 
Voorzieningen 

      

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 634 uur )         25.000  V 

 
o.a. met name uren product minima. 

      

        

 
Lagere uitkeringen bijzondere bijstand (conform Kadernota 2013)  

 
      927.000  V 

        

        

 
Totaal nadelig verschil 

    
     -232.000  N 
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PROGRAMMA 7 
 

ZORGVOORZIENINGEN 
  

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

701 Zorgvoorzieningen             

EB0701 Beleid zorgvoorzieningen 249.938 173.223 241.524 243.276 238.090 241.225 

E62000 Zorg 1.883.523 2.070.737 1.971.102 1.847.681 1.850.997 1.853.324 

E62001 Welzijn 146.612 164.961 135.341 136.856 133.757 135.341 

E62004 Woonservices zones 37.016 58.098 0       

E62200 Huishoudelijke verzorging 10.105.195 10.085.525 9.376.483 9.519.520 9.630.062 9.771.320 

E65000 Kinderdagopvang 330.663 381.378 330.672 330.686 328.450 328.166 

E65001 Peuterspeelzalen 857.870 527.690 452.301 451.331 450.228 449.260 

E65200 Uitvoering reg. WVG 5.337.378 4.631.717 4.880.152 4.956.688 4.988.046 5.059.948 

                

                

  Totaal 701 18.948.195 18.093.329 17.387.575 17.486.038 17.619.630 17.838.584 

                

702 Integratie en inburgering             

EB0702 Beleid integratie en inburgering 1.214 2.277 2.810 2.829 2.770 2.807 

E62100 Opvang vreemdelingen 15.690           

E62101 Allochtonen 525 28.714 10.231 10.236 10.225 10.231 

                

  Totaal 702 17.429 30.991 13.041 13.065 12.995 13.038 

                

703 Volksgezondheid             

EB0703 Beleid gezondheid 3.127 13.117 14.613 14.714 14.401 14.593 

E71400 Gezondheid 1.468.431 1.535.295 1.358.672 1.342.805 1.358.325 1.392.498 

E71401 Gebouwen ov. gezondheidszorg 16.205 16.577 17.040 16.999 16.957 16.916 

E72400 Begraafplaatsen 5.217 4.308 4.428 4.483 4.375 4.430 

E72401 Uitv. wet op de lijkbezorging 15.348 12.095 33.346 33.751 33.238 33.498 

E72402 Onderhoud begraafplaatsen 47.546 43.939 49.403 49.189 48.866 49.088 

                

  Totaal 703 1.555.874 1.625.331 1.477.502 1.461.941 1.476.162 1.511.023 

                

                

                

                

                

705 Jeugd             

EB0705 Beleid jeugd 101.541 187.899 342.485 323.584 366.200 415.273 

E63001 Jeugd 1.208.045 869.974 956.355 609.664 602.826 606.028 

E71500 Jeugdgezondheidszorg 1.166.326 1.224.409 1.103.156 1.103.411 1.052.889 1.055.716 

E71601 Jeugd en gezin 615.600 717.247 670.830 673.234 670.353 671.815 

                

                

  Totaal 705 3.091.512 2.999.529 3.072.826 2.709.893 2.692.268 2.748.832 

                

  Totaal lasten programma 7 23.613.010 22.749.180 21.950.944 21.670.937 21.801.055 22.111.477 

  Totaal baten programma 7 5.467.642 2.606.653 2.538.388 2.563.274 2.583.705 2.624.693 

                

  Nadelig saldo programma 7 18.145.368 20.142.527 19.412.556 19.107.663 19.217.350 19.486.784 
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PROGRAMMA 7 
 

ZORGVOORZIENINGEN 
  

 

BATEN 
      

    
  

  
  

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

701 Zorgvoorzieningen             

EB0701 Beleid zorgvoorzieningen             

E62000 Zorg             

E62001 Welzijn             

E62004 Woonservice zones             

E62200 Huishoudelijke verzorging 1.692.944 1.900.000 1.928.500 1.957.427 1.986.788 2.016.590 

E65000 Kinderdagopvang 113.771 117.491 117.491 117.491 117.491 117.491 

E65001 Peuterspeelzalen 73.617   0       

E65200 Uitvoering reg. WVG 539.608 396.663 364.816 358.018 346.269 354.570 

                

                

  Totaal 701 2.419.940 2.414.154 2.410.807 2.432.936 2.450.548 2.488.651 

                

702 Integratie en inburgering             

EB0702 Beleid integratie en inburgering             

E62100 Opvang vreemdelingen 8.459   0       

E62101 Allochtonen             

                

  Totaal 702 8.459 0 0 0 0 0 

                

703 Volksgezondheid             

EB0703 Beleid gezondheid             

E71400 Gezondheid 42.477 61.179 31.720 32.450 33.196 33.960 

E71401 Gebouwen ov. gezondheidszorg 23.217 32.121 32.860 33.616 34.389 35.180 

E72400 Begraafplaatsen 53.966 54.340 55.582 56.853 58.153 59.483 

E72401 Uitv. wet op de lijkbezorging 13.074   0       

E72402 Onderhoud begraafplaatsen     0       

  
 

            

  Totaal 703 132.734 147.640 120.162 122.919 125.738 128.623 

                

                

                

                

                

705 Jeugd             

EB0705 Beleid jeugd   28.158 0 0 0 0 

E63001 Jeugd 810.592 16.701 7.419 7.419 7.419 7.419 

E71500 Jeugdgezondheidszorg 1.094.975   0       

E71601 Jeugd en gezin 1.000.942   0       

                

                

  Totaal 705 2.906.509 44.859 7.419 7.419 7.419 7.419 

                

  Totaal baten programma 7 5.467.642 2.606.653 2.538.388 2.563.274 2.583.705 2.624.693 

  Totaal lasten programma 7             

                

  Batig saldo van programma 7             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 7 

  

        

 
Zorgvoorzieningen 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 296 uur )      -113.000  N 

 
betreft o.a. meer uren product voorziening gehandicapten gecompenseerd door  

  

 
minder uren huishoudelijke verzorging. 

     

        

 
Vervallen waarderingssubsidies conform Agenda van Roosendaal 

 
      138.000  V 

        

 
Vervallen projectbudget woonservice zones 

   
        58.000  V 

        

 
Wegvallen eenmalig budget advieskosten 2012 i.v.m. herindicaties WMO / WVG (1e Berap)       250.000  V 

        

 
Lagere budgetten WMO en WVG conform Kadernota 2013 

  
      294.000  V 

        

 
Lagere uitkeringen regeling kinderopvang conform  Kadernota 2013 

 
        12.000  V 

        

 
Lagere budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk conform Agenda van Roosendaal         50.000  V 

        

 
Integratie en inburgering 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 189 uur )         18.000  V 

 
met name minder uren bij het product allochtonen. 

     

        

 
Volksgezondheid 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 125 uur )         16.000  V 

 
betreft o.a. minder uren bij het product gezondheid en meer uren i.h.k.v. de wet lijkbezorging. 

 

        

 
Lagere subsidie GROGZ conform Agenda van Roosendaal  

  
      103.000  V 

        

 
Jeugd 

      

        

 
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg conform Kadernota 2013 

 
     -146.000  N 

        

 
Vervallen bijdragen diverse gemeenten 

   
       -28.000  N 

        

 
Verlaging subsidies  

    
        19.000  V 

        

 
Lagere subsidie Jeugdgezondheidszorg conform Kadernota 2013 

  
      120.000  V 

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 1.275 uur )      -130.000  N 

 
betreft o.a. meer uren bij de producten jeugd en centrum voor de jeugd.  

   

        

 
Lagere huurkosten Centra voor Jeugd en Gezin 

   
        10.000  V 

        

 
Lagere kosten bijzondere activiteiten CJG conform Kadernota 2013, doorlichten begroting         50.000  V 

        

 
Overige kleine verschillen 

    
          9.000  V 

        

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
      730.000  V 
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PROGRAMMA 8 
 

BEHEER OPENBAAR 
GEBIED 

  

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

801 Openbare ruimte             

EB0801 Beleid openbare ruimte 34.932 46.287 48.894 49.234 48.190 48.829 

E21002 Civieltechnische kunstwerken 121.951 200.752 251.405 410.683 447.435 440.405 

E21003 Schouw sloten en wegbermen 3.871 1.722 1.770 1.792 1.750 1.772 

E21004 Onkruidbestrijding verhardingen 1.866 4.306 247.791 247.764 247.581 247.698 

E21005 Openbare verlichting 1.221.296 915.206 1.197.215 1.152.902 1.150.073 1.149.859 

E21006 Gladheidsbestrijding 249.910 277.258 268.328 268.550 268.132 268.352 

E21007 Straatreiniging 1.477.142 1.246.202 1.097.312 1.133.516 1.124.162 1.128.943 

E21009 Grijsonderhoud wegen 992.459 1.193.675 940.887 935.273 928.163 933.736 

E24000 Waterkering en afwatering 243.664 194.676 208.999 282.046 284.574 278.167 

E55000 Bossen en natuurterreinen 1.179.582 35.749 69.925 70.273 69.372 68.280 

E55002 Onderh.bossen en natuurterreinen  134.573 118.995 122.481 121.013 120.500 122.160 

E56000 Openbaar groen 963.959 1.008.548 843.927 845.662 830.322 831.776 

E56010 Onderhoud openbaar groen 4.848.933 3.770.034 3.721.904 3.701.084 3.595.681 3.614.620 

E72200 Gemeentelijk rioleringsplan 69.750 92.509 58.515 58.903 58.171 58.556 

E72201 Basisrioleringsplan 101.091 238.136 208.976 209.364 208.632 209.017 

E72202 Rioleringsbeheerplan 9.144.060 8.468.301 9.042.079 9.489.385 9.964.805 10.448.365 

E72203 Rioolgemalen 969.299 991.268 865.481 866.591 864.501 865.601 

E72204 Kosten heffingen riolering 158.677 136.418 146.323 146.467 146.619 147.055 

E72205 Beheerplan water 75.843 167.440 205.288 202.237 198.387 195.334 

E72206 Grondwaterbeheer 80.528 185.805 187.436 188.031 186.910 187.501 

E72207 Grijsonderhoud: onderh. Riolen/afw. 120.767 167.240 135.178 133.967 132.320 133.517 

E72600 Baten rioolrechten             

                

  Totaal 801 22.194.153 19.460.527 19.870.114 20.514.737 20.876.280 21.379.543 

                

802 Bereikbaarheid             

EB0802 Beleid bereikbaarheid 60.563 93.875 99.474 100.164 98.041 99.342 

E21000 Wegen 8.056.739 9.475.569 5.908.530 2.147.672 2.729.049 3.471.443 

E21001 Wegmeubilair 14.842 17.921 17.969 17.991 17.949 17.971 

E21100 Verkeers- en vervoer 409.544 288.275 356.932 358.747 355.035 356.933 

E21101 Verkeersreg.-/maatregelen 974.005 869.282 998.891 966.973 955.870 945.034 

E21103 Uitvoering verkeersmaatregelen 220.520 249.848 84.133 83.021 81.607 82.612 

E21200 Openbaar vervoer             

E21400 Betaald parkeren 1.970.217 2.100.965 2.030.988 2.035.515 2.026.402 2.031.963 

E21401 Parkeerbeheer 74.214 45.822 83.049 83.609 82.463 83.049 

E21500 Opbrengst betaald parkeren             

E22100 Oude en nieuwe haven 201.930 208.910 513.158 693.590 868.699 1.122.556 

E23000 Luchtvaartterreinen             

                

  Totaal 802 11.982.574 13.350.467 10.093.124 6.487.282 7.215.115 8.210.903 

                

  Totaal lasten programma 8 34.176.727 32.810.994 29.963.238 27.002.019 28.091.395 29.590.446 

  Totaal baten programma 8 21.046.573 14.584.073 14.821.817 15.151.302 15.637.616 16.264.172 

                

  Nadelig saldo programma 8 13.130.154 18.226.921 15.141.421 11.850.717 12.453.779 13.326.274 
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PROGRAMMA 8 
 

BEHEER OPENBAAR 
GEBIED 

  

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

801 Openbare ruimte             

EB0801 Beleid openbare ruimte             

E21002 Civieltechnische kunstwerken 12.869           

E21003 Schouw sloten en wegbermen             

E21004 Onkruidbestrijding verhardingen             

E21005 Openbare verlichting 8.125 6.189 6.331 6.477 6.626 6.778 

E21006 Gladheidsbestrijding             

E21007 Straatreiniging 699.411 689.705 689.705 689.705 689.705 689.705 

E21009 Grijsonderhoud wegen  1.965           

E24000 Waterkering en afwatering 176.581           

E55000 Bossen en natuurterreinen 441.962 530.289 114.835 120.510 126.315 132.253 

E55002 Onderh.bossen en natuurterreinen  6.490           

E56000 Openbaar groen 75.345 100.000 194.757 196.936 199.166 201.447 

E56010 Onderhoud openbaar groen 293.100           

E72200 Gemeentelijk rioleringsplan             

E72201 Basisrioleringsplan             

E72202 Rioleringsbeheerplan 519.792 56.882         

E72203 Rioolgemalen             

E72204 Kosten heffingen riolering             

E72205 Beheerplan water             

E72206 Grondwaterbeheer             

E72207 Grijsonderhoud: onderh. Riolen/afw.             

E72600 Baten rioolrechten 9.834.285 10.073.224 10.508.899 10.962.873 11.435.914 11.928.822 

                

  Totaal 801 12.069.925 11.456.289 11.514.527 11.976.501 12.457.726 12.959.005 

                

802 Bereikbaarheid             

EB0802 Beleid bereikbaarheid             

E21000 Wegen 6.625.858 588.747 841.939 595.204 598.544 601.960 

E21001 Wegmeubilair             

E21100 Verkeers- en vervoer 63           

E21101 Verkeersreg.-/maatregelen 37.825 16.780 1.456 1.489 1.523 1.558 

E21103 Uitvoering verkeersmaatregelen 5.499           

E21200 Openbaar vervoer             

E21400 Betaald parkeren             

E21401 Parkeerbeheer 57.648 58.974 60.330 61.718 63.138 64.590 

E21500 Opbrengst betaald parkeren 2.237.877 2.451.037 2.391.037 2.503.574 2.503.574 2.623.646 

E22100 Oude en nieuwe haven 11.878 12.246 12.528 12.816 13.111 13.413 

E23000 Luchtvaartterreinen             

                

  Totaal 802 8.976.648 3.127.784 3.307.290 3.174.801 3.179.890 3.305.167 

                

  Totaal baten programma 8 21.046.573 14.584.073 14.821.817 15.151.302 15.637.616 16.264.172 

  Totaal lasten programma 8             

                

  Batig saldo van programma 8             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 8 

  

        

 
Openbare ruimte  

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 5.623 uur ) 143.000 V 

 
betreft met name minder uren grijsonderhoud wegen en onderhoud openbaar groen. 

  

 
Voorts enkele urenverschuivingen binnen de diverse rioolexploitatie producten. 

  

        

 
Lagere kapitaallasten met name bij  het product openbaar groen deels gecompenseerd 84.000 V 

 
door hogere kapitaallasten civieltechnische kunstwerken . ( excl. kapitaallasten 

  

 
rendabel product rioleringen ) 

      

        

 
Wegvallen raming 2012 verkoop bosgronden cf. 1e berap 2012. 

  
-421.000 N 

        

 
Raming opbrengst verkoop plantsoengronden ( bij 1e berap in 2012 incidenteel verlaagd ) 95.000 V 

        

 
Hogere storting 2013 openbare verlichting  t.o.v. de bij de Agenda van Roosendaal -270.000 N 

 
 incidenteel verlaagde storting 2012. 

      

        

 
Lagere uitbestedingsbudgetten SAVER openbare ruimte ( excl. rendabel product 42.000 V 

 
rioleringen )             

        

 
Lagere out of pocketkosten product straatreiniging ( excl. budget SAVER )   39.000 V 

 
betreffende onderhoudskosten.             

        

 
Lagere kosten WVS personeel groenonderhoud cf Agenda van Roosendaal 

 
77.000 V 

        

 
Lagere kosten groenonderhoud gazons cf Agenda van Roosendaal 

 
42.000 V 

        

 
Diverse materialen projecten en kosten tractiemiddelen openbaar groen.   -183.000 N 

        

        

 
Bereikbaarheid 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 799 uur ) 31.000 V 

 
betreft minder uren bij het product wegen gecompenseerd door meer uren verkeer en vervoer. 

 

        

 
Hogere kapitaallasten met name baggeren en vervangen damwanden deels gecompen-  -133.000 N 

 
seerd binnen dit beleidsveld door lagere kapitaallasten  bij het product wegen. 

   

        

 
Lagere uitgaven 2013  i.h.k.v onderhoud en reconstructie wegen en onderhoud verhardingen 

 

 
op basis van o.a. nieuwe  kasstroomschema „s onderhoudsplannen . In vergelijking met de 3.263.000 V 

 
hogere investeringsvolumes gepland in 2012. ( zie tegenhanger op programma 12  

  

 
dekkingsmiddelen lagere onttrekkingen uit de daarvoor in het leven geroepen bestemmings- 

  

 
reserves. ) 

      

        

 
Geraamde investeringsbijdrage bij product wegen kuispunt Borchwerf 

 
250.000 V 

 
( zie tegenhanger op programma 12 dekkingsmiddelen hogere storting in  

   

 
bestemmingsreserves. ) 

      

        

 
Diverse kleinere verschuivingen binnen het beleidsveld bereikbaarheid 

 
27.000 V 

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
3.086.000 V 
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PROGRAMMA 9 
 

REINIGING & MILIEU 
  

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

901 Reiniging             

EB0901 Beleid reiniging             

E72100 Huisvuilinzameling/- verwijdering 9.650.206 9.983.597 11.077.577 10.627.635 10.883.875 11.144.803 

E72101 
Opruimen clandestiene 
stortplaatsen 41.985 22.912 35.433 35.242 34.796 35.074 

E72102 Kosten heffingen reiniging 163.414 122.455 132.754 132.886 133.023 133.418 

E72302 Bestrijding dierenoverlast 38.369 41.927 40.543 40.543 40.543 40.543 

E72500 Baten reiniging             

                

  Totaal 901 9.893.974 10.170.891 11.286.307 10.836.306 11.092.237 11.353.838 

                

                

902 Milieu             

EB0902 Beleid milieu 8.345 8.131 8.430 8.489 8.309 8.419 

E72300 Milieubeleid             

E72301 Milieubeheer 995.896 964.791 946.088 917.435 910.591 921.989 

E72304 Milieuhandhaving 528.453 480.373 482.850 481.899 481.899 491.519 

                

  Totaal 902 1.532.694 1.453.295 1.437.368 1.407.823 1.400.799 1.421.927 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 9 11.426.668 11.624.186 12.723.675 12.244.129 12.493.036 12.775.765 

  Totaal baten programma 9 10.064.920 10.155.651 11.272.570 10.823.287 11.079.770 11.342.152 

                

  Nadelig saldo programma 9 1.361.748 1.468.535 1.451.105 1.420.842 1.413.266 1.433.613 
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PROGRAMMA 9 
 

REINIGING & MILIEU 
  

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

901 Reiniging             

EB0901 Beleid reiniging             

E72100 Huisvuilinzameling/- verwijdering 227.726   871.839 871.839 871.839 871.839 

E72101 Opruimen clandestiene stortplaatsen 13.920           

E72102 Kosten heffingen reiniging             

E72302 Bestrijding dierenoverlast             

E72500 Baten reiniging 9.613.958 10.128.964 10.373.430 9.923.519 10.179.360 10.441.085 

                

  Totaal 901 9.855.604 10.128.964 11.245.269 10.795.358 11.051.199  11.312.924 

                

                

902 Milieu             

EB0902 Beleid milieu             

E72300 Milieubeleid             

E72301 Milieubeheer 209.316 26.687 27.301 27.929 28.571 29.228 

E72304 Milieuhandhaving             

                

  Totaal 902 209.316 26.687 27.301 27.929 28.571  29.228 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 9 10.064.920 10.155.651 11.272.570 10.823.287 11.079.770  11.342.152 

  Totaal lasten programma 9             

                

  Batig saldo van programma 9             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 9 

  

        

 
Reiniging 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelsuren ambtelijke inzet en intern product ( 735 uur ) -66.000  N 

 
betreft met name meer uren huisvuilinzameling en opruimen clandestiene stortplaatsen. 

  

        

 
Hogere baten reinigingsrechten 

    

      
244.000  V 

        

 
Opbrengst activiteiten huisvuilinzameling met name verkopen glas,textiel,plastic en 

      
872.000  V 

 
papier uit de gescheiden inzameling van huisvuil 

     

        

 
Hogere verrekeningen tussen subfuncties BTW ( zie tegenhanger programma -372.000 N 

 
dekkingsmiddelen 12 ) 

      

        

 
Hogere diverse out of pocketkosten reiniging cf. kadernota 2013 onderdeel doorlichten -198.000 N 

 
begroting. 

      

        

 
Hogere doorstorting naar de egalisatie voorziening reiniging 

  
-480.000 N 

        

        

        

 
Milieu 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelsuren ambtelijke inzet en intern product ( 1.011 uur ) -106.000 N 

 
met name meer uren bij het product milieubeheer. 

     

        

 
Lagere bijdrage gemeenschappelijke regelingen milieubeheer met name RMD cf 27.000 V 

 
Agenda van Roosendaal 

      

        

 
Lagere kosten bijzondere activiteiten met name bij de activiteit stimulering lokale 

        
96.000  V 

 
klimaatinitiatieven betreft budgetafbouw cf. primitieve begroting 2012 en het wegvallen  

  

 
van de budget overheveling rekening resultaat 2011 naar 2012 i.h.k.v. decentralisatie 

  

 
uitkering. 

      

        

 
Totaal voordeling verschil 

    
17.000 V 
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PROGRAMMA 10 
 

RUIMTE & WONEN 
   

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

1001 Grondexploitaties             

EB1001 Beleid grondexploitaties 57.535 103.090 109.029 109.785 107.457 108.883 

E82100 Invest. stedelijke vernieuwing 987.913 712.050 1.493.033 889.612 323.948 319.756 

E83000 Grondexploitaties 17.906.585 40.880.867 33.460.579 34.770.504 27.589.852 19.843.950 

E83002 Programma spoorhaven 374.908 455.364 390.557 394.953 388.685 393.788 

                

  Totaal 1001 19.326.941 42.151.371 35.453.198 36.164.854 28.409.942 20.666.377 

                

                

1002 Planologie             

EB1002 Beleid planologie 366.610 166.058 140.233 141.250 138.239 140.059 

E81000 Ruimtelijke ordening 2.177.430 2.046.253 2.469.451 2.494.723 2.443.093 2.469.502 

                

  Totaal 1002 2.544.040 2.212.311 2.609.684 2.635.973 2.581.332 2.609.561 

                

                

1003 Bouwregulering             

EB1003 Beleid bouwregulering 52.218 65.582 70.250 70.737 69.238 70.157 

E82000 Woningexploitatie toegel. instellingen 232.537 148.656 82.375 33.170 7.108 0 

E82001 Woningexploitatie gemeente 30.296 20.283 19.745 19.767 19.722 19.745 

E82200 Bouwverg. gerelateerd deel 1.970.055 2.241.294 1.938.880 1.966.717 1.928.505 1.948.063 

E82201 Bouwverg. niet gerelateerd deel 53.254 232.647 29.760 30.085 28.427 28.766 

E82202 Handh. bestaande bouw (zie prog 11)             

E82203 Sloopverg. en astbestmeldingen 7.228 26.732 8.502 8.664 8.458 8.562 

E82204 Wonen 317.031 372.899 427.909 430.190 425.929 428.649 

E82205 Subsidieregelingen volkshuisvesting 64.458 34.506 62.465 63.163 61.734 62.465 

E82206 Huisuitzettingen 78.175 67.858 21.074 21.074 21.074 21.074 

E82207 Woonwagenzaken 123.485 127.294 124.476 124.719 124.221 124.477 

E82208 
Gebruiksvergunningen 
(brandveiligheid) 8.581 32.900 8.500 8.662 8.457 8.561 

E82300 Kosten leges bouwvergunningen 250           

                

  Totaal 1003 2.937.568 3.370.651 2.793.936 2.776.948 2.702.873 2.720.519 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 10 24.808.549 47.734.333 40.856.818 41.577.775 33.694.147 25.996.457 

  Totaal baten programma 10 21.081.901 43.498.263 37.611.695 37.987.241 32.020.564 22.488.095 

                

  Nadelig saldo programma 10 3.726.648 4.236.070 3.245.123 3.590.534 1.673.583 3.508.362 
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PROGRAMMA 10 
 

RUIMTE & WONEN 
   

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting  Begroting  Begroting 

                

1001 Grondexploitaties             

EB1001 Beleid grondexploitaties             

E82100 Invest. stedelijke vernieuwing 572.279 341.440 1.167.440 564.709     

E83000 Grondexploitaties 18.900.747 40.858.479 34.185.284 35.132.179 29.677.181 20.101.602 

E83002 Programma spoorhaven             

                

  Totaal 1001 19.473.026 41.199.919 35.352.724 35.696.888 29.677.181 20.101.602 

                

                

1002 Planologie             

EB1002 Beleid planologie 6.249           

E81000 Ruimtelijke ordening 56.621 293.312 300.058 306.960 314.020 321.243 

                

  Totaal 1002 62.870 293.312 300.058 306.960 314.020 321.243 

                

                

1003 Bouwregulering             

EB1003 Beleid bouwregulering             

E82000 Woningexploitatie toegel. instellingen 232.537 148.656 82.375 33.170 7.108 0 

E82001 Woningexploitatie gemeente 29.104 35.339 36.152 36.983 37.834 38.704 

E82200 Bouwverg. gerelateerd deel 240           

E82201 Bouwverg. niet gerelateerd deel 17.821 28.486 29.141 29.811 30.497 31.198 

E82202 Handh. bestaande bouw (zie prog 11)             

E82203 Sloopverg. en astbestmeldingen 12.685 15.767 16.130 16.501 16.881 17.269 

E82204 Wonen 28.058 86.259 26.628 19.606 19.993 20.388 

E82205 Subsidieregelingen volkshuisvesting 209.311           

E82206 Huisuitzettingen 56.750 30.513 31.215 31.933 32.667 33.418 

E82207 Woonwagenzaken 6.019 6.151 6.292 6.437 6.585 6.736 

E82208 
Gebruiksvergunningen 
(brandveiligheid) 9.908 32.118 32.857 33.613 34.386 35.177 

E82300 Opbrengsten leges bouwverg. 943.572 1.621.743 1.698.123 1.775.339 1.843.412 1.882.360 

                

  Totaal 1003 1.546.005 2.005.032 1.958.913 1.983.393 2.029.363 2.065.250 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 10 21.081.901 43.498.263 37.611.695 37.987.241   32.020.564  22.488.095 

  Totaal lasten programma 10             

                

  Batig saldo van programma 10             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 10 

  

        

 
Grondexploitaties 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 665 uur ) 60.000  V 

 
excl. rendabel product grondexploitaties betreft voornamelijk minder uren spoorhaven. 

  

        

 
Per saldo product grondexploitaties 

    
       747.000  V 

 
Betreft minder verantwoorde ambtelijke uren op het product grondexploitaties 

   

 
( 4.113 uur  = 334.000 ) Voorts enerzijds lagere diverse baten en anderzijds lagere 

  

 
diverse out of pocketkosten grondexploitaties. Binnen dit product zijn diverse  

   

 
verschuivingen te zien in zowel kosten- als batencategorieën. 

    

 
Zie ook de relatie met de mutaties op het programma 12 dekkingsmiddelen m.b.t. 

  

 
aan de grondexploitaties gerelateerde stortingen en onttrekkingen uit de  

   

 
bestemmingsreserves. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 

  

 
grondbeleid in deze begroting. 

      

        

 
Per saldo lagere kosten stedelijke vernieuwing betreft voornamelijk t.o.v. uitgaven          45.000  V 

 
t.l.v. reserves in 2012 cf. besluitvorming bij de 1e bestuursrapportage. 

   

        

 
Planologie 

      

        

 
Hogere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 3.734 uur ) -441.000  N 

 
betreft meer uren voor de producten beleid planologie en ruimtelijke ordening ( verschui- 

  

 
vingen vanuit de grondexploitatie ) 

      

        

 
Wegvallen budget advieskosten bij beleid planologie cf. 1e bestuursrapportage          44.000  V 

        

 
Hogere leges algemeen ruimtelijke ordening 

   
           7.000  V 

        

 
Bouwregulering 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 6.760 uur ) 533.000  V 

 
betreft voornamelijk minder uren voor de diverse producten bouw en sloopvergunningen. 

  

        

 
Lagere kapitaallasten bij woning exploitatie deels teniet gedaan door hogere 

 
         17.000  V 

 
kapitaallasten bij het product wonen met name i.h.k.v. besluitvorming starterleningen. 

  

        

 
Lagere out of pocketkosten bij product wonen betreft het wegvallen van de  

 
         19.000  V 

 
woonconsumentensubsidies af Agenda van Roosendaal en besluitvorming beheerskosten 

  

 
starterleningen  2012 bij de 1e bestuursrapportage. 

    

        

 
Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen 

   
         76.000  V 

        

 
Wegvallen subsidie opbrengsten bij het product wonen betreft een in 2012 

 
-52.000  N 

 
verantwoorde bijdrage van de provincie in goedkope koopwoningen cf. 1e berap. 

  

        

 
Lagere opbrengsten rente langlopende geldleningen betreft 

  
-66.000  N 

 
de afloop cf. de primitieve meerjarenbegroting 2012. 

    

        

 
Diverse overige kleine verschillen bouwregulering 

   
2.000  V 

        

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
       991.000  V 
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PROGRAMMA 11 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 
  

 

LASTEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

1101 Openbare orde & veiligheid             

EB1101 Beleid openb. orde en integrale veiligh. 90.405 46.288 48.894 49.234 48.190 48.829 

E12001 Rampenbestrijding 119.949 75.728 56.997 57.441 56.605 57.045 

E14000 Beschermende maatregelen 44.564 36.246 44.852 44.974 44.724 44.852 

E14010 Integrale veiligheid 912.091 913.538 574.598 576.425 569.247 571.068 

E14011 Halt bureau 23.817 23.654 23.654 23.654 23.654 23.654 

E14014 Toezicht en handhaving 2.312.976 2.622.232 2.438.344 2.504.114 2.449.940 2.478.452 

                

  Totaal 1101 3.503.802 3.717.686 3.187.339 3.255.842 3.192.360 3.223.900 

                

1102 Veiligheidsregio             

E12000 Veiligheidregio 5.992.843 5.755.131 5.398.913 5.057.171 4.904.634 4.962.628 

                

  Totaal 1102 5.992.843 5.755.131 5.398.913 5.057.171 4.904.634 4.962.628 

                

1103 Vergunningverlening             

EB1103 Beleid vergunningverlening             

E00401 Leges openb. orde & veiligh. op de weg             

E00402 Leges openb. orde & veiligh. evenementen             

E00403 Leges openb. orde & veiligh. openb. inr.             

E00404 Leges openb. orde & veiligh. kappen bomen             

E00405 Leges openb. orde & veiligh. reclame             

E00406 Leges openb. orde & veiligh. handel             

E00407 Leges openb. orde & veiligh. kansspelen             

E00408 Leges openb. orde & veiligh. overig             

E00409 Vereenvoudiging regelgeving             

E14002 Orde & veiligheid op de weg 80.877 142.240 89.243 90.820 88.677 89.772 

E14003 Evenementen 254.427 270.604 245.226 249.876 243.965 246.964 

E14004 Openbare inrichtingen 111.990 157.792 110.323 111.971 109.562 110.787 

E14005 Kappen van bomen 3.437 16.450 4.251 4.332 4.229 4.281 

E14006 Reclame 6.738 20.854 12.904 13.066 12.861 12.965 

E14007 Handel 60.038 41.125 56.382 57.323 55.984 56.665 

E14008 Kansspelen 8.741 16.450 8.500 8.662 8.457 8.561 

E14009 Vereenvoudiging regelgeving 290.764 295.060 86.262 87.227 85.252 86.262 

                

  Totaal 1103 817.012 960.575 613.091 623.277 608.987 616.257 

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal lasten programma 11 10.313.657 10.433.392 9.199.343 8.936.290 8.705.981 8.802.785 

  Totaal baten programma 11 1.023.818 602.264 710.499 718.915 727.515 736.305 

                

  Nadelig saldo programma 11 9.289.839 9.831.128 8.488.844 8.217.375 7.978.466 8.066.480 
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PROGRAMMA 11 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID 
  

 

BATEN 
      

    
  

   

    
  

   
Beleidsveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

1101 Openbare orde & veiligheid             

EB1101 Beleid openb. orde en integrale veiligh.             

E12001 Rampenbestrijding 1.890           

E14000 Beschermende maatregelen             

E14010 Integrale veiligheid 70.118 70.974 71.968 72.976 73.998 75.034 

E14011 Halt- bureau             

E14014 Toezicht en handhaving 162.183 57.184 158.313 159.468 160.650 161.859 

                

  Totaal 1101 234.191 128.158 230.281 232.444 234.648 236.893 

                

1102 Veiligheidsregio             

E12000 Veiligheidsregio 451.188 208.317 208.317 208.317 208.317 208.317 

                

  Totaal 1102 451.188 208.317 208.317 208.317 208.317 208.317 

                

1103 Vergunningverlening             

EB1103 Beleid vergunningverlening             

E00401 Leges openb. orde & veiligh. op de weg 18.625 19.666 20.118 20.581 21.054 21.538 

E00402 Leges openb. orde & veiligh. evenementen 7.245 5.876 6.011 6.149 6.290 6.435 

E00403 Leges openb. orde & veiligh. openb. inr. 8.893 11.804 12.075 12.353 12.637 12.928 

E00404 Leges openb. orde & veiligh. kappen bomen 286 3.607 3.690 3.775 3.862 3.951 

E00405 Leges openb. orde & veiligh. reclame 307 10.857 11.107 11.362 11.623 11.890 

E00406 Leges openb. orde & veiligh. handel 1.263 30.886 31.596 32.323 33.066 33.827 

E00407 Leges openb. orde & veiligh. kansspelen 128 11.656 11.924 12.198 12.479 12.766 

E00408 Leges openb. orde & veiligh. overig 20           

E00409 Vereenvoudiging regelgeving             

E14002 Orde & veiligheid op de weg 16.743 66.697 68.231 69.800 71.405 73.047 

E14003 Evenementen             

E14004 Openbare inrichtingen -2.504           

E14005 Kappen van bomen             

E14006 Reclame 108.265 104.740 107.149 109.613 112.134 114.713 

E14007 Handel             

E14008 Kansspelen             

E14009 Vereenvoudiging regelgeving 179.168   0       

                

  Totaal 1103 338.439 265.789 271.901 278.154 284.550 291.095 

                

                

                

                

                

                

                

  Totaal baten programma 11 1.023.818 602.264 710.499 718.915 727.515 736.305 

  Totaal lasten programma 11             

                

  Batig saldo van programma 11             
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 - Programma 11 

   

        

 
Openbare orde & veiligheid 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 4.422 uur ) 387.000  V 

 
betreft voornamelijk de producten integrale veiligheid en toezicht en handhaving. 

   

        

 
Lagere kapitaallasten integrale veiligheid 

    
33.000  V 

        

 
Kosten uitvoering integraal veiligheidsplan cf. kadernota 2013 bijzondere activiteiten -84.000  N 

 
toezicht en handhaving 

      

        

 
Kosten bijzondere activiteiten toezicht en handhaving betreft wegvallen budget voor 162.000  V 

 
straatcoaches en gezinsmanagers cg. primitieve begroting 2012 ( meerjarenschijf 2013 ) 

  

        

 
Verlaging budget bijzondere activiteiten product integrale veiligheid : courage 

 
24.000  V 

 
cf. kadernota 2013 . 

      

        

 
Opbrengst diensten derden dwangsommen cf. kadernota 2013 

  
100.000  V 

        

 
Besluitvorming rekening resultaat 2011 overheveling gelden naar 2012 i.h.k.v 

 
8.000  V  

 
toezicht &handhaving aanpak probleemjongeren 

     

        

 
Veiligheidsregio 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 300 uur ) 39.000  V 

        

 
Lagere bijdrage aan veiligheidsregio verwerking gevolgen Agenda van Roosendaal /  

  

 
1e bestuursrapportage en kadernota 2013. Zie ook de lagere bijdrage in de  

 
315.000  V 

 
vorige meerjarenbegroting 2012 ( schijf 2013 ) 

     

        

 
Vergunningverlening 

      

        

 
Lagere doorberekende personeelslasten ambtelijke inzet en intern product ( 4.193 uur ) 347.000  V 

 
betreft voornamelijk minder uren bij de producten orde en veiligheid op de weg, 

   

 
evenementen, openbare inrichting en vereenvoudiging regelgeving. 

    

        

 
Diverse kleinere verschillen op programma openbare orde en veiligheid o.a. 

 
11.000  V 

 
licht hogere opbrengsten leges vergunningen. 

     

        

 
Totaal voordelig verschil 

    
1.342.000 V 
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OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 
    

 

LASTEN 
      

    
  

   
Beleidveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

1201 Nutsbedrijven             

E33000 Energiedistributie 1.533 1.463 1.415 1.367 1.318 1.270 

                

  Totaal 1201 1.533 1.463 1.415 1.367 1.318 1.270 

1202 Financiering             

E91100 Geldleningen e.d. korter dan 1 jaar             

E91300 Beleggingen 54.821 51.796 51.796 51.796 51.796 51.796 

E91400 Geldleningen e.d. langer dan 1 jaar 48.105 4.540 0       

                

  Totaal 1202 102.926 56.336 51.796 51.796 51.796 51.796 

1203 Algemene uitkering gem. fonds             

E92200 Algemene uitkeringen         
 

  

  Totaal 1203 0 0 0 0 0 0 

1204 Algemene baten en lasten             

E92200 Onvoorzien   332.439 225.000 225.000 225.000 225.000 

E92201 Res. te realiseren voorzieningen 35.312   0 450.000 500.000 500.000 

E92203 Overige algemene lasten 3.954.642 201.146 1.083.703 1.086.516 3.705.649 150.182 

                

  Totaal 1204 3.989.954 533.585 1.308.703 1.761.516 4.430.649 875.182 

1205 Belastingen             

EB1205 Beleid belastingen             

E93000 Uitvoering Wet WOZ 1.107.252 1.380.041 1.129.033 981.423 982.342 1.012.289 

E93100 Baten OZB- gebruik             

E93200 Baten OZB- eigendom             

E93600 Baten toeristenbelasting             

E93700 Baten hondenbelasting             

E93800 Baten reclamebelasting             

E93900 Baten precariobelasting             

E94000 Lasten OZB 187.446 159.900 173.349 173.522 173.700 177.316 

E94001 Lasten hondenbelasting 78.015 23.920 25.932 25.958 25.984 26.511 

E94002 Lasten precariobelasting 20.962 1.394 1.637 1.639 1.641 1.645 

E94003 Lasten toeristenbelasting 10.245 88 96 96 95 95 

E94004 Belastingverord. en uitv. besluit 107.036 9.585 4.958 5.014 4.900 4.958 

E94005 Reclame belasting   15.000 15.000 15.000 15.000 15.300 

                

  Totaal 1205 1.510.956 1.589.928 1.350.005 1.202.652 1.203.662 1.238.114 

1206 Resultaten             

E96000 Saldo kostenplaatsen 657.136 -1.481.024 -1.501 -7.218 -9.177 -4.738 

E98000 Stortingen in reserves 19.808.437 12.510.720 15.026.398 10.747.436 13.949.554 8.382.041 

E99000 Saldo rekening na bestemming             

                

  Totaal 1206 20.465.573 11.029.696 15.024.897 10.740.218 13.940.377 8.377.303 

                

  Totaal lasten alg. dekkingsmiddelen 26.070.942 13.211.008 17.736.816 13.757.549 19.627.802 10.543.665 

  Totaal baten alg. dekkingsmiddelen             

                

  Nadelig saldo alg. dekkingsmiddelen             
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OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 
    

 

BATEN 
      

    
  

   
Beleidveld/ Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

product   Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

1201 Nutsbedrijven             

E33000 Energiedistributie 228.848 12.660 12.660 12.660 12.660 12.660 

                

  Totaal 1201 228.848 12.660 12.660 12.660 12.660 12.660 

1202 Financiering             

E91100 Geldleningen e.d. korter dan 1 jaar 407.649 337.287 649.991 588.209 428.400 441.402 

E91300 Beleggingen 892.357 809.965 482.574 482.574 482.574 482.574 

E91400 Geldleningen e.d. langer dan 1 jaar 4.213.530 3.279.901 3.295.164 3.420.292 3.692.215 4.127.971 

                

  Totaal 1202 5.513.536 4.427.153 4.427.729 4.491.075 4.603.189 5.051.947 

1203 Algemene uitkering gem. fonds             

E92200 Algemene uitkeringen 76.487.479 76.338.869 74.617.000 75.880.000 77.846.000 76.768.000 

  Totaal 1203 76.487.479 76.338.869 74.617.000 75.880.000 77.846.000 76.768.000 

1204 Algemene baten en lasten             

E92200 Onvoorzien 50.000           

E92201 Res. te realiseren voorzieningen   568.297 567.669 237.927 250.831 296.451 

E92203 Overige algemene baten 2.825.015 3.400.044 3.834.193 3.911.101 3.632.780 3.600.051 

                

  Totaal 1204 2.875.015 3.968.341 4.401.862 4.149.028 3.883.611 3.896.502 

1205 Belastingen             

EB1205 Beleid belastingen             

E93000 Uitvoering Wet WOZ             

E93100 Baten OZB- gebruik 1.615.412 1.908.636 1.951.385 2.113.117 2.157.855 2.203.622 

E93200 Baten OZB- eigendom 9.366.160 9.723.877 9.936.026 10.735.055 10.957.075 11.184.202 

E93600 Baten toeristenbelasting 106.630 128.600 131.558 134.584 137.679 140.846 

E93700 Baten hondenbelasting 354.523 351.763 359.854 368.131 376.598 385.260 

E93800 Baten reclamebelasting   175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 

E93900 Baten precariobelasting 44.895 221.891 226.994 232.215 237.556 243.020 

E94000 Lasten OZB 79.731           

E94001 Lasten hondenbelasting             

E94002 Lasten precariobelasting             

E94003 Lasten toeristenbelasting             

E94004 Belastingverord. en uitv. besluit.             

E94005 Reclame belasting             

                

  Totaal 1205 11.567.351 12.509.767 12.780.817 13.758.102 14.041.763 14.331.950 

1206 Resultaten             

E96000 Saldo kostenplaatsen             

E98000 Onttrekkingen reserves 23.680.302 20.716.214 13.210.360 7.228.468 7.213.854 7.340.447 

E99000 Saldo rekening na bestemming             

                

  Totaal 1206 23.680.302 20.716.214 13.210.360 7.228.468 7.213.854 7.340.447 

                

  Totaal baten alg. dekkingsmiddelen 120.352.531 117.973.004 109.450.428 105.519.333 107.601.077 107.401.506 

  Totaal lasten alg. dekkingsmiddelen 26.070.942 13.211.008 17.736.816 13.757.549 19.627.802 10.543.665 

                

  Batig saldo alg. dekkingsmiddelen 94.281.589 104.761.996 91.713.612 91.761.784 87.973.275 96.857.841 
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Analyse grootste verschillen begroting 2013 t.o.v. 2012 

    

        

 
Nutsbedrijven 

      

        

 
Geen noemenswaardige afwijkingen 

      

        

 
Financiering 

      

        

 
Hogere rente opbrengst eigen financieringsmiddelen ( bespaarde rente ) / kapitaallasten 20.000 V 

        

 
Hoger rente saldo hulpkostenplaats kapitaallasten 

   
312.000 V 

 
( 4,25 % rente in spoorboekje en 3,74 % nacalculatorische rente ) 

    

        

 
Lagere raming dividend opbrengsten Bij de 1e berap 2012 is de raming dividend Saver -328.000 N 

 
incidenteel opgehoogd op basis van de laatste informatie. In de vergelijkende sfeer t.o.v. 

  

 
2013 ontstaat zodoende een nadeel. 

      

        

 
Algemene baten en lasten 

      

        

 
Lagere algemene uitkering gemeentefonds. De raming is aangepast op basis van de -1.722.000 N 

 
laatste informatie ontvangen bij de juni- circulaire 2012. 

     

        

 
Lagere raming post onvoorzien . Bij de 1e berap 2012 is de raming incidenteel opgehoogd  107.000 V 

 
zodat in de vergelijkende sfeer t.o.v. 2013 een voordeel ontstaat. 

    

        

 
Hogere kosten voormalig personeel / vergoeding personeel per saldo 

 
-58.000 N 

        

 
Betreft het wegvallen van een incidentele raming in 2012 van nagekomen proceskosten 54.000 V 

 
die via de 1e berap aan de begroting zijn toegevoegd. 

     

        

 
Betreft een budget 2013 i.h.k.v. nationale gebiedsontwikkeling ( nota ruimte, BIRK ) 

 
-800.000 N 

 
zie relatie met het gemeentefonds en de grondexploitatie. 

    

        

 
Hogere diverse verrekeningen tussen producten o.a. BTW gesloten financieringen 

 
353.000 V 

        

 
Belastingen 

      

        

 
Lagere uitbestedingsbudgetten belastingen BWB conform kadernota 2013 

 
240.000 V 

        

 
Hogere belasting opbrengsten met name OZB 

   
271.000 V 

        

 
Resultaten 

      

        

 
Verschuiving doorberekende personeelslasten en intern product i.v.m. de personeelskrimp -1.340.000 N 

 
( 24..375 uren )  zie voordelen in de doorberekeningen aan de diverse producten binnen 

  

 
de programma's 

      

        

 
Overige doorberekeningen met name betreffende huisvesting en tractie 

 
-137.000 N 
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Hogere cq. lagere stortingen in reserves 

     

        

 
Betreft de volgende belangrijkste afwijkingen 

   
-2.515.000 N 

        

 
Lagere storting BR Huisvesting Onderwijs ( incl. rente ) 

 
20.000 V 

  

 
Lagere storting BR Nieuwbouw schouwburg 

 
17.000 V 

  

 
Hogere storting BR Grote infrastructurele werken 

 
-297.000 N 

  

 
Hogere storting BR Grondexploitaties ( incl. rente ) 

 
-488.000 N 

  

 
Hogere storting BR Stadskantoor 

  
-94.000 N 

  

 
Lagere storting in de Algemene Saldi- Reserve 

 
710.000 V 

  

 
Lagere storting BR Majeure opgaven ( incl. rente ) 

 
198.000 V 

  

 
Hogere storting in BR Flankerend personeelsbeleid 

 
-94.000 N 

  

 
Lagere storting BR Gaswinst Essent  ( incl. rente ) 

 
29.000 V 

  

 
Lagere storting BR Decentralisatie uitkering 

 
179.000 V 

  

 
Hogere storting BR Agenda van Roosendaal 

 
-3.050.000 N 

  

 
Lagere storting BR onderhoud & reconstructie wegen 

 
250.000 V 

  

 
Lagere storting BR mobiliteit 

  
105.000 V 

  

        

 
Hogere cq lagere onttrekkingen uit reserves 

     

        

 
Betreft de volgende belangrijkste afwijkingen 

   
-7.505.000 N 

        

 
Hogere onttrekking uit BR Agenda van Roosendaal 

 
65.000 V 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Huisvesting Onderwijs 

 
-655.000 N 

  

 
Hogere onttrekking uit BR Monumenten 

  
101.000 V 

  

 
Lagere onttrekking uit BR nieuwbouw Schouwburg 

 
-17.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR nieuwbouw archief 

 
-16.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR grote infrastructurele werken -345.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR spec. externe  kst. Ruimtelijke ordening -44.000 N 

  

 
Wegvallen onttrekking i.v.m. opheffing BR ISV 

 
-786.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Grondexploitaties 

 
-285.000 N 

  

 
Wegvallen onttrekking uit Algemene Reserve 

 
-250.000 N 

  

 
Hogere onttrekking uit BR Stadskantoor 

  
178.000 V 

  

 
Wegvallen onttrekking uit de Algemene Saldi- Reserve 

 
-591.000 N 

  

 
Aflopende onttrekking uit BR gaswinst uitkering Essent 

 
-270.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Majeure opgaven 

 
-2.194.000 N 

  

 
Hogere onttrekking uit BR Flankerend personeelsbeleid 

 
58.000 V 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Courage 

  
-23.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Decentralisatie uitkering 

 
-540.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit de BR mobiliteit 

  
-14.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR Civieltechnische kunstwerken -33.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR onderhoud & reconstructie wegen -1.594.000 N 

  

 
Lagere onttrekking uit BR onderhoud verhardingen 

 
-250.000 N 

  

        

 
Totaal nadelig verschil 

    
-13.048.000 N 
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TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN - BEGROTING 2013 
  

        

        Programma   Lasten Baten Nadelig saldo Batig saldo   

                

1 Bestuur en Dienstverlening 11.464.150 1.421.013 
 

10.043.137     

  
  

  
 

  

 
  

2 Economische ontwikkeling 1.639.983 665.476 974.507 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

3 Onderwijs 
 

11.952.483 2.684.771 9.267.712 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

4 Sport & Recreatie 6.032.442 1.079.902 4.952.540 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

5 Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur 9.828.004 924.186 8.903.818 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

6 Werk & Inkomen 47.799.435 34.742.625 13.056.810 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

7 Zorgvoorzieningen 21.950.944 2.538.388 19.412.556 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

8 Beheer openbaar gebied 29.963.238 14.821.817 15.141.421 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

9 Reiniging & Milieu 12.723.675 11.272.570 1.451.105 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

10 Ruimte & Wonen 40.856.818 37.611.695 3.245.123 

 
  

  
  

  
 

  

 
  

11 Openbare orde & Veiligheid 9.199.343 710.499 8.488.844 

 
  

  
  

  
 

  
 

  

  Totaal programma's 203.410.515 108.472.942 94.937.573 0   

    
 

  
 

  
 

  

  Algemene dekkingsmiddelen  2.485.418 96.240.068   93.754.650   

  Onvoorzien   225.000   225.000     

  
  

  

 
  

 
  

  Totalen 
 

206.120.933 204.713.010 95.162.573 93.754.650   

  
  

  

 
  

 
  

  Geraamd resultaat vóór bestemming   1.407.923 N 1.407.923 N 

  
  

  
 

  
 

  

  Resultaatbestemming:   
 

  
 

  

980 Onttrekkingen reserves   13.210.360   -13.210.360   

  
  

  
 

  
 

  

980 Toevoegingen reserves 15.026.398     15.026.398   

  Totaal resultaatbestemming 15.026.398 13.210.360   
 

  

  
  

  
 

  
 

  

  Geraamd resultaat na bestemming   3.223.961 N. 3.223.961 N. 
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TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN MEERJARIG  2013-2016 
 

            

  

LASTEN 
        

 
Programma   2013   2014   2015   2016   

 
1 Bestuur en Dienstverlening 11.464.150   12.205.585   11.516.526   11.501.744   

 
2 Economische ontwikkeling 1.639.983 

 
1.645.865 

 
1.581.709 

 
1.589.245   

 
3 Onderwijs 

 
11.952.483 

 
12.774.299 

 
12.551.277 

 
12.442.544   

 
4 Sport & Recreatie 6.032.442 

 
5.854.238 

 
5.810.237 

 
5.792.482   

 

5 
Sociaal Culturele voorzieningen & 
Cultuur 9.828.004 

 
9.809.207 

 
9.558.657 

 
9.616.381    

6 Werk & Inkomen 47.799.435 
 

47.464.156 
 

46.791.253 
 

46.846.318   
 

7 Zorgvoorzieningen 21.950.944 
 

21.670.937 
 

21.801.055 
 

22.111.477   
 

8 Beheer openbaar gebied 29.963.238 
 

27.002.019 
 

28.091.395 
 

29.590.446   
 

9 Reiniging & Milieu 12.723.675 
 

12.244.129 
 

12.493.036 
 

12.775.765   
 

10 Ruimte & Wonen 40.856.818 
 

41.577.775 
 

33.694.147 
 

25.996.457   
 

11 Openbare orde & Veiligheid 9.199.343   8.936.290   8.705.981   8.802.785   
 

  Totaal   203.410.515   201.184.500   192.595.273   187.065.644    

              BATEN         
 

Programma   2013   2014   2015   2016   
 

1 Bestuur en Dienstverlening 1.421.013   1.452.680   1.485.076   1.518.214   
 

2 Economische ontwikkeling 665.476 
 

677.485 
 

689.768 
 

702.335   
 

3 Onderwijs 
 

2.684.771 
 

2.662.217 
 

2.647.424 
 

2.653.696   
 

4 Sport & Recreatie 1.079.902 
 

1.130.191 
 

1.202.411 
 

1.208.555   
 

5 
Sociaal Culturele voorzieningen & 
Cultuur 924.186 

 
1.130.263 

 
1.268.660 

 
1.295.196    

6 Werk & Inkomen 34.742.625 
 

32.629.384 
 

31.195.958 
 

30.706.538   
 

7 Zorgvoorzieningen 2.538.388 
 

2.563.274 
 

2.583.705 
 

2.624.693   
 

8 Beheer openbaar gebied 14.821.817 
 

15.151.302 
 

15.637.616 
 

16.264.172   
 

9 Reiniging & Milieu 11.272.570 
 

10.823.287 
 

11.079.770 
 

11.342.152   
 

10 Ruimte & Wonen 37.611.695 
 

37.987.241 
 

32.020.564 
 

22.488.095   
 

11 Openbare orde & Veiligheid 710.499   718.915   727.515   736.305   
 

  Totaal   108.472.942   106.926.239   100.538.467   91.539.951    

            

  

NADELIG SALDO 
        

 
Programma   2013   2014   2015   2016   

 
1 Bestuur en Dienstverlening 10.043.137  10.752.905  10.031.450  9.983.530   

 
2 Economische ontwikkeling 974.507  968.380  891.941  886.910   

 
3 Onderwijs  9.267.712  10.112.082  9.903.853  9.788.848   

 
4 Sport & Recreatie 4.952.540  4.724.047  4.607.826  4.583.927   

 

5 
Sociaal Culturele voorzieningen & 
Cultuur 

8.903.818  8.678.944  8.289.997  8.321.185   

 
6 Werk & Inkomen 13.056.810  14.834.772  15.595.295  16.139.780   

 
7 Zorgvoorzieningen 19.412.556  19.107.663  19.217.350  19.486.784   

 
8 Beheer openbaar gebied 15.141.421  11.850.717  12.453.779  13.326.274   

 
9 Reiniging & Milieu 1.451.105  1.420.842  1.413.266  1.433.613   

 
10 Ruimte & Wonen 3.245.123  3.590.534  1.673.583  3.508.362   

 
11 Openbare orde & Veiligheid 8.488.844   8.217.375   7.978.466   8.066.480   

 
  Totaal   94.937.573   94.258.261   92.056.806   95.525.693    

  Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien -93.529.650 
 

-95.280.752 
 

-94.708.975 
 

-97.899.435   
 

  Geraamd resultaat vóór bestemming 1.407.923 N -1.022.491 V -2.652.169 V -2.373.742 V 
 

  Mutaties reserves: 
       

  
 

980 Onttrekkingen reserves -13.210.360 
 

-7.228.468 
 

-7.213.854 
 

-7.340.447   
 

980 Toevoegingen reserves 15.026.398 
 

10.747.436 
 

13.949.554 
 

8.382.041   
 

                      
 

  Geraamd resultaat na bestemming 3.223.961 N 2.496.477 N 4.083.531 N -1.332.148 V  
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UITEENZETTING FINANCIELE POSITIE 
 
Uitgangspunten begroting 2013 en volgende jaren. 
 
Salariskosten 
 
Politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en raadsleden) 
Voor de politieke ambtsdragers worden de ramingen opgenomen zoals deze door het Kabinet zijn overeen-
gekomen in de inwonercategorie 60.001 tot en met 100.000 inwoners.  
 
Ambtelijk apparaat 
De onderhandelingen over de CAO afspraken, die ingaan vanaf 1 juni 2011, waren ten tijde van de opstelling 
van de concept - begroting 2013 nog niet afgerond. 
 
Daarom zijn salarisstijgingen in de begroting 2013 op basis van voorlopige aannames opgenomen. 
 
Basis voor de berekeningen vormen de toegestane formatie per 1 maart 2012 en de op dat moment gelden-
de salarisschalen, waarin alle elementen van de laatst vastgestelde CAO zijn verwerkt. 
In de jaren 2012 tot en met 2016 wordt voor elk jaar voorlopig 1% verhoging toegepast.  
Voor bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor de totale verhoging uitkomt op 1,4%. 
 
Voor de berekening van de salarissen is verder onder meer de volgende informatie van belang: 

 Periodieke verhogingen worden voor de juiste bedragen in de berekeningen meegenomen; 

 De reservering voor vakantiegeld is 8%; 

 De eindejaarsuitkering bedraagt 6% met een minimum van € 1.750; 

 De tegemoetkoming in de ziektekostenpremie bedraagt, afhankelijk van bezoldiging, € 296 of  
€ 168 (eerste bedrag t/m maximum van schaal 6, het tweede bij een bezoldiging daarboven).  

 
De consequenties van de nieuwe CAO – afspraken ingaande 1 juni 2011, zoals die inmiddels definitief zijn 
geworden, zijn meegenomen in de aanbiedingsnota bij deze programmabegroting 2013 en worden door 
middel van de 1

e
 wijziging in de begroting 2013 en meerjarenramingen 2013-2016  verwerkt. 

 
Opleidingskosten van het personeel 
De ramingen voor het opleidingsplan van het personeel worden hier vermeld, gezien hun directe relatie met 
de salariskosten. Aan elke afdeling wordt een budget beschikbaar gesteld voor het op peil houden van het 
vakmanschap gelijk aan 0,75% van de loonsom van de afdeling.  
Voor overige opleidingsbehoeften wordt een raming opgenomen bij het centrale studiebudget van de afdeling 
Bedrijfsondersteuning   
 
Kapitaallasten 
In de begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van 4,25% voor de financieringsrente, rente 
op investeringen en voor de omslagrente. 
 
Materiële kosten 
Het algemeen stijgingspercentage voor de materiële kosten is gesteld op 0%. 
 
Privaatrechtelijke inkomsten 
De inkomstenramingen worden gebaseerd op de voor 2012 vastgestelde tarieven en de te verwachten 
aantallen eenheden, waarop het tarief in 2013 naar verwachting zal worden toegepast.  
Voor de privaatrechtelijke inkomsten geldt dat die met het voor Roosendaal vastgestelde inflatiepercentage 
van 2,3% 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 
Met betrekking tot de OZB- belastingen wordt uitgegaan van een aanpassing van de tarieven met structureel 
2,3%. Een en ander conform de binnen de huidige coalitie afgesproken trendmatige verhoging.  
 
De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen, namelijk: 

 Rioolheffing: met de komst van het nieuwe GRP 2011-2014 is bepaald dat over die periode een jaarlijkse 
tariefaanpassing plaatsvindt van 4,2%. 
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 Afvalstoffenheffing: jaarlijks vindt aanpassing plaats met 2,3%. Bij een eventuele onevenwichtigheid in 
baten en lasten vindt een aanpassing van de tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens plaats bij 
de begrotingsbehandeling;  

 De overige gemeentelijke belastingen en leges worden aangepast met 2,3% per jaar, met uitzondering 
van de bouwleges. De bouwleges zijn gebaseerd op de stichtingskosten / bouwkosten van bouwwerken 
en het stijgingspercentage loopt daarom mee met de bouwkostenontwikkelingen. 

 De parkeertarieven worden om de twee jaar aangepast. Per 1 januari 2012 zijn de parkeertarieven met 
7% aangepast, de tarieven van de parkeervergunningen met 3%. De eerstvolgende aanpassing zal dan 
dus in 2014 geschieden (wederom 7%, respectievelijk 3%).  

 Voor 2014 is een lastenverschuiving voorzien van € 700.000 van de afvalstoffenheffing (reinigingssector) 
naar de OZB (belastingen). 

 
Analyse begrotingsuitkomst met de startpositie 
 
Hierna worden de grootste verschillen benoemd en waar nodig toegelicht.  
 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Startpositie uitkomst na be-
sluitvorming kadernota 2013 

449.000 N 600.000 V 872.000 N 3.457.000 V 

Meerjaren saldi concept 
begroting 2013 

3.224.000 N 2.496.000 N 4.083.000 N 1.332.000 V 

Verschil  2.775.000 N 3.096.000 N 3.211.000 N 2.125.000 N 

 
De startpositie betreft de resterende meerjarensaldi na de mutaties die voortvloeien uit de besluitvorming 
rondom de kadernota 2013. In de uitkomsten van de nieuwe concept begroting 2013 zijn resp. de begrotings-
richtlijnen van het spoorboekje 2012 verwerkt, de begrotingswijzigingen van de Agenda van Roosendaal, de 
kadernota 2013 en de 1

e
 bestuursrapportage 2012. Daarnaast zijn de actuele personele lasten, uren-

ramingen, uitkeringenramingen en de meest recente informatie betreffende het gemeentefonds op basis van 
de juni-circulaire verwerkt. 
 
Analyse van de belangrijkste mutaties : 
 

 Jaar 2013 2014 2015 2016 

1 Gemeente fonds 2.737.000 N 2.411.000 N 2.546.000 N 2.028.000 N 

2 Doorberekende afdelings- 
/ interne productkosten 

1.124.000 N 1.013.000 N 910.000 N 
 

777.000 N 

3 Werk & Inkomen 1.160.000 V 1.160.000 V 1.160.000 V 1.160.000 V 

4 Voormalig personeel 142.000 N 420.000 N 542.000 N 599.000 N 

5 Overige diverse 
verschillen 

68.000 V 412.000 N 373.000 N 119.000 V 

      

 Totaal 2.775.000 N 3.096.000 N 3.211.000 N 2.125.000 N 

 
1. Gemeentefondsuitkering : In de nieuwe concept meerjarenramingen 2013 t/m 2016 is de laatste 

informatie verwerkt op basis van de junicirculaire 2012 verwerkt. In de raad van 19 juni 2012 is via 
een raadsmededeling van bovengenoemde nadelige effecten melding gemaakt.  
 

2. Doorberekende afdelings- / interne productkosten  : De bovengenoemde nadelige effecten op basis 
van de laatste informatie, zijn grofweg als volgt nader te analyseren : 
Resp. hogere personeelslasten 388.000 N, via de nieuwe tarieven gaat 9 % van  het voordeel van de 
ingeboekte taakstellingen naar de rendabele onderdelen  280.000 N , minder doorberekende 
ambtelijke uren aan de grondexploitaties ( 4.000 uur ) 380.000 N en overige diverse verschillen 
76.000 N. 
                    

3. Werk & inkomen : In de nieuwe conceptramingen 2013 t/m 2016 zijn tevens de gevolgen genoemd  
bij de 1

e
 bestuursrapportage 2012 m.b.t. het WWB inkomensdeel op basis van een eerdere 

raadsmededeling structureel verwerkt 1.310.000 V. Tevens zijn in deze conceptbegroting hogere 
kosten geraamd voor de volkskredietbank 150.000 N.  
 

4. Voormalig personeel : In de oude meerjarenbegroting is het saldo boven de vastgestelde drempel 
van deze bestemmingsreserve begrotingstechnisch ten gunste gekomen van de algemene middelen. 
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In de nieuwe begroting is rekening gehouden met de ten laste van deze BR te brengen kosten 
voormalig personeel. Daadwerkelijke vrijval boven het vastgestelde maximum van 760.000 komt 
eventueel achteraf aan de orde bij de vaststelling van de jaarrekeningen door de raad. 

 
Activa. 
De boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 1 januari 2013 € 151,3 miljoen en per 31 december 2013  
€ 166,6 miljoen. De stijging van de boekwaarden 1 januari t.o.v. de vorige begroting wordt voornamelijk 
veroorzaakt door gevoteerde kredieten m.b.t. de nieuwbouw VMBO en verbouw Stadserf 1. 
 
Opgenomen geldleningen. 
Het saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt per 1 januari 2013 € 91 miljoen en per 31 december 
2013 bedraagt het saldo € 84,8 miljoen. De daling van het saldo geldleningen per 1 januari t.o.v. de vermelde 
eindstand per 31-12-2013 wordt veroorzaakt door geplande reguliere aflossingen in 2013.  
 
Reserves en voorzieningen. 
De standen van de reserves en voorzieningen van de gemeente per 1-1-2012 (werkelijk) en geraamd per 1-
1-2013 en 31-12-2013 worden hierna weergegeven.  
 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

1-1-2012 
(werkelijk) 

1-1-2013 
(geraamd) 

31-12-2013 
(geraamd) 

Mutaties 
2013 

     

Algemene reserves  9.299 8.279 8.211 -68 

Bestemmingsreserves  67.307 57.698 59.582 1.884 

Voorzieningen openbaar gebied 725 332 174 -158 

Voorzieningen openbaar bezit 862 550 908 358 

Voorzieningen 
bedrijfsvoering/egalisatie  

9.948 10.282 11.220 938 

Overige voorzieningen 5.876 5.892 6.016 124 

Voorzieningen middelen derden     

     

Totaal 94.017 83.033 86.111 3.078 

 
Toelichting op de belangrijkste mutaties tussen de stand per 1 januari 2013 en 31 december 2013: 
 
Algemene reserves: 
 
Stortingen: 
Saldi reserve        32.000 
 
Onttrekkingen: 
Algemene reserve      100.000 
 
Bestemmingsreserves: 
 
Stortingen: 
Nieuw-/verbouw stadskantoor 865.000 
Huisvesting onderwijs ( incl. rente ) 1.437.000 
Grondexploitatie ( incl. rente ) 790.000 
Majeure opgaven ( incl. rente )  1.758.000 
Fondsen Agenda van Roosendaal 5.000.000 
Grote infrastructurele werken 636.000 
Groot onderhoud en reconstructie wegen 2.276.000 
Speelgelegenheden 311.000 
Flankerend personeelsbeleid 289.000 
Onderhoud verhardingen 1.033.000  
 
Onttrekkingen: 
Huisvesting onderwijs 2.395.000 
Gaswinst uitkering Essent 1.350.000 
Majeure opgaven (verhardingen) 2.350.000 
Groot onderhoud en reconstructie wegen 3.246.000 
Onderhoud verhardingen 1.072.000  
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Winstuitkering HNG 415.000 
Nieuw-/verbouw stadskantoor 417.000 
Fondsen Agenda van Roosendaal 315.000 
Speelgelegenheden 311.000 
Nieuwbouw schouwburg 296.000 
Flankerend personeelsbeleid 202.000 
Decentralisatie uitkeringen 200.000 
 
Voorzieningen: 
 
Openbaar gebied: 
 
Stortingen : 
Openbare verlichting 696.000 
Onderhoud kadastraal beheer 48.000 
 
Onttrekkingen : 
Openbare verlichting 902.000 
 
Openbaar bezit: 
 
Stortingen : 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 345.000 
Onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties 86.000 
 
Onttrekkingen : 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 52.000 
Onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties 21.000 
 
Bedrijfsvoering/egalisatie: 
 
Stortingen : 
Rioleringsinvesteringen               2.511.000 
Resultaten reinigingsexploitatie                 528.000 
Resultaten rioolexploitatie              1.509.000 
Dubieuze debiteuren ( sociale dienst )      93.000 
 
Onttrekkingen :  
Rioleringsinvesteringen               3.708.000 
 
Overige : 
 
Stortingen : 
Preventief onderhoud specifieke onderwijsgebouwen    52.000 
Projectsubsidies        71.000 
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Overzicht van stortingen in en bijdragen uit reserves en voorzieningen die zijn opgenomen in de 
begroting 2013. 
 

Programma Storting in voorziening Bedrag 

   

1. Bestuur & Dienstverlening Kadaster 14.229 

   

2. Economische ontwikkeling Industriegebouwen 101.326 

   

3. Onderwijs Openbaar basisonderwijs 5.093 

 Bijzonder basisonderwijs 999 

 Bijzonder speciaal onderwijs 46.351 

   

4. Sport & Recreatie Onderhoud buitensportaccommodaties 40.586 

 Onderhoud binnensportaccommodaties 79.150 

 Onderhoud sportaccommodaties groen 47.176 

 Toeristisch recreatieve ontwikkeling 20.405 

   

5. Soc. Culturele voorz. & Cultuur Sociaal Cultureel werk 21.549 

 Kunst en Cultuur 49.631 

 Onderhoud gemeentelijke monumenten 30.821 

   

6. Werk & Inkomen Dubieuze debiteuren WWB 92.717 

   

7. Zorgvoorzieningen Incidentele subsidies 22.134 

 Onderhoud kinderdagopvang 13.754 

 Onderhoud HGD straat 26 11.556 

 Onderhoud jeugdaccommodaties 8.713 

   

8. Beheer Openbaar gebied Openbare verlichting 425.627 

 Bossen en natuurterreinen 9.851 

 Openbaar groen 1.465 

 Riolering 3.778.909 

 Wegmeubilair 2.572 

   

   

9. Reiniging Reiniging 48.178 

   

10. Ruimte & Wonen Onderhoud overige gebouwen/woningen 11.880 

   

11. Openbare orde & Veiligheid Onderhoud brandweerkazerne 23.296 

   

   

 TOTAAL 4.907.968 

 

Programma Bijdragen uit voorziening Bedrag 

   

4. Sport & Recreatie Onderhoud binnensportaccommodaties 1.703 

   

8. Beheer openbaar gebied Verkeersmaatregelen 15.357 

   

12. Alg. dekkingsmiddelen Openbare verlichting 50.000 

   

 TOTAAL 67.060 
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Algemene dekkingsmiddelen Stortingen in reserve Bedrag 

   

 BR APPA, pensioenbetalingen wethouders 140.040 

 BR Onderwijshuisvesting 1.437.488 

 BR Speelgelegenheden 311.160 

 BR Monumenten 100.780 

 BR Nieuwbouw schouwburg 105.286 

 BR Grote infrastructurele werken 635.592 

 BR Stedelijke waterpartijen 42.384 

 BR Civieltechnische kunstwerken 47.316 

 BR Groot onderhoud wegen 2.276.501 

 BR onderhoud verhardingen 1.032.798 

 BR Grondexploitatie 789.810 

 BR liquidatie uitkering brandweer -  153.000 

 Algemene saldireserve 31.500 

 BR Fondsen Agenda van Roosendaal 5.000.000 

 BR stadskantoor 864.668 

 BR Majeure Opgaven 1.758.462 

 BR Flankerend personeelsbeleid 288.557 

 BR gaswinst 114.169 

 BR Parkeren 49.887 

   

 TOTAAL 14.873.398 

 
 
 
 

Algemene dekkingsmiddelen Bijdragen uit reserve Bedrag 

   

 Algemene reserve 100.000 

 BR Onderwijshuisvesting 2.394.663 

 BR Decentralisatie uitkering 200.000 

 BR Speelgelegenheden 311.160 

 BR Monumenten 100.780 

 BR Nieuwbouw schouwburg 296.097 

 BR Groot onderhoud wegen 3.246.044 

 BR onderhoud verhardingen 1.071.561 

 BR Civieltechnische kunstwerken 8.156 

 BR Stedelijke waterpartijen 2.178 

 BR Vervallen pacht opbrengsten 80.600 

 BR Grondexploitatie 122.523 

 BR Strategische verwervingen 9.000 

 BR Winstuitkering HNG 415.247 

 BR Essent 1.350.000 

 BR Majeure Opgaven 2.350.000 

 BR Fondsen Agenda van Roosendaal 315.000 

 BR Parkeren 65.128 

 BR Flankerend personeelsbeleid 201.848 

 BR Nieuwbouw Stadskantoor 417.375 

   

 TOTAAL 13.057.360 
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Overzicht incidentele lasten en baten begroting 2013 
    

      Lasten           

Progr.    2013   2014   2015   2016  

            

1 Budget HR agenda  €   100.000        

  Kosten verkiezingen    €   320.000   €   160.000    

  Kosten leefbare wijken en dorpen  €   200.000        

2 Budget Starterscentrum  €     50.000   €     50.000      

3 kapitaallasten VMBO  €   450.000        

4 Subsidies sport  €   132.000        

6 kosten herstructurering SW    €   574.952      

  Participatiebudget  €   428.810        

7 Invoeringskosten AWBZ  €   131.000        

  invoeringskosten Jeugdzorg  €   184.000        

  kosten Rising Stars  €   350.000        

10 ISV budget  €1.167.440   €   564.709      

12 Doorbetaling uitkering Spoorse Doorsnijdingen      €3.356.350    

  storting BR Grote infrastructurele werken  €   250.000        

  
storting BR Grote infrastructurele werken tlv. BR 
wegen  €   250.000   €   250.000      

  correctie storting BR Wegen t.g.v. BR GIW  €  -250.000   €  -250.000      

  storting BR groot onderhoud wegen  €2.000.000        

  verlaging storting BR Majeure opgaven (VMBO)  €  -450.000        

            

            

            

  totaal lasten  €4.993.250   €1.509.661   €3.516.350   €           -  

            

            

            

Baten:           

            

6 Rijksbijdrage participatie  €   428.810        

8 Investeringsbijdrage project Stadsoevers  €   250.000        

10 Provinciale bijdrage ISV  €1.167.440   €   564.709      

12 Uitkering Rijk Spoorse Doorsnijdingen      €3.356.350    

  Bijdrage algemene reserve kosten HR Agenda  €   100.000        

  Bijdrage algemene reserve aanbiedingsnota 2012    €   182.000      

  
Bijdrage BR Majeure Opgaven: t.b.v. groot onderhoud 
wegen  €2.000.000        

  Bijdrage BR Majeure Opgaven: Rising Stars  €   350.000        

  Bijdrage BR Majeure Opgaven: Leefbare wijken  €   200.000        

  Bijdrage BR Fondsen Agenda van Roosendaal  €   315.000        

            

            

            

            

  totaal baten  €4.811.250   €   746.709   €3.356.350   €           -  
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INVESTERINGSPLAN 2013-2016   
    Rentepercentage 4,25%         

Omschrijving investering Investering Afschr.  Investering  Investering   Investering   Investering  

    termijn         

  N / U  / V  in % 2013 2014 2015 2016 

Deutz Agroplus 80 TT 4WD V 10%   49.300      

John D. 4410 incl. frontlader V 10% 43.400        

John Deere sport nr. 14 V 20%       69.000  

JD frontmaaier 1505 V 20% 61.000        

Schaftwagen WX-NX-06 V 12,50%     12.800    

Schaftwagen basic 500 WZ-PX-95 V 12,50%     14.050    

Schaftwagen basic 500 WZ-PX-96 V 12,50%     14.050    

Schiessling 2000 V 20%     46.000    

(oorspronkelijk) Schiessling 1999 V 20%     29.000    

Schliessling 1999 V 20%     19.000    

Trilo SG400 V 20% 42.000        

Trilo SG300 V 20% 27.000        

Schouwpadvijzel V 10%     17.130    

Maai unit power RM 1200 V 10%     20.550    

Totaal tractiemiddelen GA     173.400  49.300  172.580  69.000  

              

Vervanging computers V 33%   20.000      

Totaal Centrum voor de Kunsten      -  20.000  -  -  

              

Investeringen ICT/software              

Vervangen klachtenmanagementsysteem V  16,67%       33.000  

Vervanging BAG software V 16,67%   40.000      

Vervanging DMS/Zaaksysteem V 16,67%     500.000    

Vervanging EPM (MS Project) V 16,67%     50.000    

Vervanging applicatiekoppelingen en ontwikkeling V 16,67% 40.000  30.000    20.000  

Vervanging financieel softwarepakket Decade V 16,67%   20.000  20.000    

Applicatie t.b.v. salarisadmin. V 16,67% 32.640        

Basisregistratie Grootschalige topografie U/V 16,67% 98.000        

GWS4All V 16,67%   250.000      

Vervanging vergunningensysteem (incl. WABO) V 16,67%     190.000    
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Omschrijving investering Investering Afschr.  Investering  Investering   Investering   Investering  

    termijn         

  N / U  / V  in % 2013 2014 2015 2016 

Vervanging beheersysteem en website gem. Archief-Museum V 16,67%   55.000      

Ondersteunende systemen KCC N 16,67%       200.000  

Vervanging software leerl.adm. V 16,67% 70.000        

Vervanging Atlantis/Adlib (beheersysteem archief/museum en collecties) V 16,67%   40.000      

Robeheer en Roplan en Rotekst V 16,67%   50.000      

Vervanging DMZ en firewall V 25%   75.000      

Vervanging fileservers V 25%   515.000  185.000  330.000  

Vervanging servers en componenten V 16,67% 211.000    180.000    

Aanschaf paspoortscanner V nvt         

Scanners FID/FFA/FFV V 25% 15.000  15.000  15.000  15.000  

Vervanging printers, incl. werkgroepprinters V 20% 22.000  20.000  40.000    

Vervangen Netwerk OS V 16,67%       75.000  

Vervangen DB productieomgeving V 25%   100.000      

Vervanging PC en server software V 25% 260.000  75.000  225.000  225.000  

Microstation omgeving U 25%     35.000    

Totaal Investeringen ICT/software     748.640  1.285.000  1.440.000  898.000  

              

Vervangen Vlietbrug V 5%   1.900.000      

              

Vervangen VRI kruispunt Stationsstraat/HGD straat V L 10% 60.000        

              

Opstellen baggerplan N/U L 20%  89.000        

Baggeren Waterschap/ontvangstplicht baggerspecie N/U L 16,67%   458.000      

Totaal Baggerwerkzaamheden     89.000  458.000      

              

Vervangen damwanden Schipbeek (sectie 2, deel 7-8/9-10) V 4%  2.043.700        

Vervangen damwanden Schipbeek (sectie 2, deel 11-11a) V 4%   2.449.800      

Vervangen damwanden Mark-Vlietkanaal (sectie 3, deel 11c-11d) V 4%     2.290.000    

Vervangen damwanden Helsegat (sectie 1, deel 3-5) V 4%       3.694.700  

Vervangen damwanden Helsegat (sectie 1, deel 5-7) V 4%         

Vervangen damwanden Kade (sectie 3, deel 11g-11k) V 4%         

Totaal vervanging damwanden     2.043.700  2.449.800  2.290.000  3.694.700  
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Omschrijving investering Investering Afschr.  Investering  Investering   Investering   Investering  

    termijn         

  N / U  / V  in % 2013 2014 2015 2016 

              

Vervangen/groot onderhoud en eenmalige acties civ. Techn. Kunstw. V 5% 905.440        

Vervangen/groot onderhoud en eenmalige acties civ. Techn. Kunstw. V 5%   120.000      

Vervangen/groot onderhoud en eenmalige acties civ. Techn. Kunstw. V 5%     60.480    

Totaal vervangen/groot onderhoud civiel techn. Kunstwerken     905.440  120.000  60.480  
               

Aanschaf handterminal systeem handhaving V 33%     50.000    

              

Totaal investeringen     4.020.180  6.282.100  4.013.060   4.661.700  

              

Groot onderhoud en reconstructies rioleringen tlv voorziening V   1.618.669  619.137      

Groot onderhoud en reconstructies wegen tlv voorziening V   2.253.952  1.900.251      

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen tlv voorziening V   285.577  350.949  1.566.613  797.420  

Totaal ten laste van bestemmingsreserves/ voorzieningen     4.158.198  2.870.337  1.566.613  797.420  
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