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Datum raadsvergadering: 8 november 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: T. Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Programmabegroting 2013 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  

 
 
 
 
Voorstel   
Samenvatting:  
De concept Programmabegroting 2013 met bijbehorende wijziging, meerjarenramingen 2014-2016 
worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Wij stellen u voor: 
 
1. In te stemmen met: 

a. De opgenomen verhoging van de hiernavolgende gemeentelijke belastingen met het in de 
bestaande meerjarenramingen toegepaste inflatiepercentage van 2,3%, te weten: 
- onroerende zaakbelastingen; 
- leges burgerzaken voor zover toepasbaar; 
- hondenbelasting; 
- precarioheffingen; 
- toeristenbelasting. 
Bovenstaande belastingverhogingen zijn in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt. 
De betreffende belastingverordeningen zullen, rekening houdend met bovenstaande 
besluitvorming, voor het einde van dit jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden; 

b. De verhoging van de afvalstoffenheffingen, een gesloten financieringsfunctie, met het 
percentage van 2,3%. Dit is in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt; 

c. De verhoging van de rioolheffing, overeenkomstig het VGRP 2010-2013, dat eveneens een 
gesloten financiering kent, met 4,2%. Dit is in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt; 

d. De kostenopbouw voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting als bedoeld in artikel 9 van de 
Verordening parkeerbelastingen Gemeente Roosendaal, zoals deze is opgenomen onder de 
paragraaf lokale heffingen 2.4.5 “opleggen naheffingsaanslagen”. De op te leggen 
naheffingsaanslag is aan een wettelijk maximum gebonden.   

 
2.    Vast te stellen: 

a. De Programmabegroting 2013, inclusief de 1
e
 begrotingswijziging n.a.v. de aanbiedingsnota; 

b. De meerjarenramingen 2014-2016; 
c. De herziene grondexploitatieopzetten. 

 
3.  De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 
 
4.    Kennis te nemen van: 
       De actualisatie reserves en voorzieningen 2011 t/m 2016.



Aanleiding 

De concept Programmabegroting 2013 met bijbehorende wijzigingen, meerjarenramingen 2014-2016, 
de actualisatie van reserves en voorzieningen en de herziene grondexploitatieopzetten worden u ter 
vaststelling aangeboden. 
 
 

Kader 
Conform de wettelijke voorschriften dient de concept Programmabegroting 2013 uiterlijk 15 november 
2012 door uw raad te zijn vastgesteld en ingezonden te worden aan de Provincie Noord-Brabant. 
 
 

Motivering / toelichting 

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de begroting al in april opgestart. Dat is ook dit jaar gebeurd 
volgens de richtlijnen van het spoorboekje 2012. Het bestaande  beleid en de in de Kadernota 2013 
vastgestelde ambities zijn in de Programmabegroting 2013 verwoord en financieel vertaald. De 
jaarlijkse actualisatie van reserves en voorzieningen is, conform de planning in het spoorboekje, dit jaar 
gelijk opgelopen met de opstelling van de programmabegroting 2013. Deze actualisatie wordt u hierbij 
ter informatie aangeboden. 
 

Doel en evaluatie   

De raad dient de Programmabegroting vóór 15 november a.s. vast te stellen. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

De concept Programmabegroting 2013 sluit, inclusief enkele in de aanbiedingsnota genoemde 
taakmutaties, met nadelig saldo van € 3.317.000. 
In de aanbiedingsnota wordt het nadelig saldo toegelicht en wordt aangegeven hoe de dekking van dit 
saldo kan worden gevonden. 
 
De herziene grondexploitaties worden gelijktijdig met de begroting ter vaststelling aangeboden. Het 
betreft de volgende 6 grondexploitaties: Herontwikkeling Heerle, Plantagebaan 192-194 Wouwse 
Plantage, Gebrande Hoef 2 Moerstraten, Weihoek, Bulkstraat Wouw en Groot Kalsdonk. 
Met betrekking tot deze 6 grondexploitatieopzetten leggen wij u met toepassing van artikel 25 van de 
Gemeentewet geheimhouding op. 
 
 

Bijlagen   

1. De concept Programmabegroting 2013, inclusief meerjarenramingen; 
2. De concept begrotingswijziging; 
3. De actualisatie reserves en voorzieningen; 
4. De herziene grondexploitatieopzetten (geheim). 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,                      De burgemeester, 
  
 
G. van Hofwegen.                mr. J.M.L. Niederer. 
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Datum raadsvergadering: 8 november 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: T. Theunis    Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Programmabegroting 2013 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;. 
 
- Gelet op het advies van de gezamenlijke raadscommissies Omgeving en Bestuur 

 d.d. 25 oktober 2012; 
 
Besluit: 
 
 
1. In te stemmen met: 

a. De opgenomen verhoging van de hiernavolgende gemeentelijke belastingen met het in de 
bestaande meerjarenramingen toegepaste inflatiepercentage van 2,3%, te weten: 
- onroerende zaakbelastingen; 
- leges burgerzaken voor zover toepasbaar; 
- hondenbelasting; 
- precarioheffingen; 
- toeristenbelasting. 
Bovenstaande belastingverhogingen zijn in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt. 
De betreffende belastingverordeningen zullen, rekening houdend met bovenstaande 
besluitvorming, voor het einde van dit jaar ter vaststelling aan de raad worden aangeboden; 

b. De verhoging van de afvalstoffenheffingen, een gesloten financieringsfunctie, met het 
percentage van 2,3%. Dit is in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt; 

c. De verhoging van de rioolheffing, overeenkomstig het VGRP 2010-2013, dat eveneens een 
gesloten financiering kent, met 4,2%. Dit is in de concept Programmabegroting 2013 verwerkt; 

d. De kostenopbouw voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting als bedoeld in artikel 9 van de 
Verordening parkeerbelastingen Gemeente Roosendaal, zoals deze is opgenomen onder de 
paragraaf lokale heffingen 2.4.5 “opleggen naheffingsaanslagen”. De op te leggen 
naheffingsaanslag is aan een wettelijk maximum gebonden.; 

 
2.    Vast te stellen: 

a. De Programmabegroting 2013, inclusief de 1
e
 begrotingswijziging n.a.v. de aanbiedingsnota; 

b. De meerjarenramingen 2014-2016; 
c. De herziene grondexploitatieopzetten. 

 
3. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 
4. Kennis te nemen van: 

De actualisatie reserves en voorzieningen 2011 t/m 2016. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


