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Financieel perspectief

Wij leggen uw raad een sluitende begroting 2020 voor. 

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij de volgende financiële 

uitgangspunten gehanteerd: 

 > We presenteren een sluitende Programmabegroting en een sluitend meerjarig 

perspectief.

 > We gaan uit van het principe ´geen plan, geen geld´. De inhoud en kwaliteit 

van een plan bepaalt welke middelen we daarvoor beschikbaar willen stellen.

 > We houden een weerstandsratio van minimaal 1,0 aan.

 > Bij tekorten die tijdens het begrotingsjaar ontstaan, zoeken wij 

achtereenvolgens naar een oplossing binnen het desbetreffende 

begrotingsprogramma, binnen de totale begroting of via reserves.

Financieel beeld 

De basis voor de Programmabegroting 2020 wordt gevormd door het 

Bestuursakkoord 2018-2022, de vastgestelde Programmabegroting 2019 en de 

Kadernota 2020. De meerjarenraming uit de begroting 2019 is geactualiseerd 

volgens de richtlijnen uit het Spoorboekje 2019. Ook zijn de voorstellen uit de 

vastgestelde Kadernota 2020 verwerkt in de begroting 2020. 

Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan na het 

verschijnen van de Kadernota 2020 in kaart gebracht. Verder is dit jaar wederom 

de septembercirculaire 2019 verwerkt in de begroting. 

Aanbiedingsnota

Roosendaal duurzaam,  

sterk aantrekkelijk 

Inleiding

In deze Programmabegroting 2020 zijn alle voorstellen zoals vastgesteld bij de 

Kadernota 2020 verwerkt.

Ook is de Septembercirculaire verwerkt, waardoor het financiële beeld voor de 

periode 2020-2023 zo compleet mogelijk is.

Het blijkt dat de financiële uitgangspositie van Roosendaal goed is. De begroting 

is meerjarig sluitend en biedt een gezonde basis om ambities te verwezenlijken 

en nieuwe kansen te verzilveren. 

Roosendaal: aantrekkelijk, duurzaam, sterk & gezond

Conform de voorstellen in de Kadernota 2020 investeren we de komende jaren 

in de bereikbaarheid binnen onze stad, huisvesting voor culturele organisaties, 

evenementenbeleid en ook in het sportaanbod. Daarnaast is veiligheid een 

belangrijk thema waarmee we aan de slag gaan. Hiermee investeren we in  

de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Duurzaamheid biedt kansen voor een mooier en economisch sterker 

Roosendaal. De komende jaren gaan we dan ook aan de slag met Roosendaal 

Natuurstad. Ook de Ster van Roosendaal wordt vormgegeven. Verder investeren 

we in de snelfietsroute F58, een warmteplan, het Duurzaam Energiebedrijf 

Roosendaal en in een onderzoek naar de binnenstadsdistributie, om onze 

duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken. We gaan ons eigen vastgoed 

verduurzamen om een voorbeeldfunctie te zijn voor de rest van de gemeente. 

Daarnaast willen we via het actieprogramma Roosendaal Futureproof de 

bewustwording vergroten.

Voor een sterk & gezond Roosendaal is een sociale basis noodzakelijk;  

deze wordt de komende jaren op peil gehouden. Een kwartiermaker 

bestaanszekerheid is aangetrokken om armoedebestrijding een impuls te geven. 

Uitvoering wordt gegeven aan het actieplan Regenbooggemeente (LHBTi)  

en de doorontwikkeling van het “Huis van Morgen” in de regio met negen 

gemeenten. Verder wordt geld gereserveerd om alle peuters de mogelijkheid 

voor een goede start van hun onderwijscarrière te geven. Tot slot is 

budget vrijgemaakt om de jeugd- en onderwijsagenda en de Actieagenda 

‘Arbeidsmarktagenda: iedereen doet mee op de arbeidsmark XL’ uit te voeren.

 

Deze voorstellen zijn financieel verwerkt en beleidsmatig vertaald in  

de voorliggende begroting. De begroting is verdeeld over zes programma-

onderdelen waarin we dieper in zullen gaan op de bestuurlijke doelstellingen,  

de gewenste maatschappelijke effecten en het bijbehorende financiële beeld  

als uitvloeisel van het in 2018 gesloten bestuursakkoord ‘Roosendaal, duurzaam, 

sterk, aantrekkelijk’.
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BWB is gebleken dat structureel € 230.000 extra OZB opbrengsten meegenomen 

kunnen worden. Verder is recent het Raadsvoorstel Tarieven WMO Begeleiding 

aan u voorgelegd. Dit leidt tot een extra last van € 165.000 structureel.

Het jaar 2020 heeft een positief saldo van € 388.000. Ook meerjarig is de 

begroting sluitend. In 2023 is er zelfs een positief saldo van € 3,6 miljoen. 

Het college kiest ervoor om geen nieuwe beleidsvoorstellen te doen in deze 

programmabegroting 2020. In de Kadernota 2020 is reeds voor € 2 miljoen 

structureel aan nieuwe voorstellen opgenomen en vervolgens verwerkt in de 

uitgangspositie van deze begroting 2020.

Het college wil bij deze positieve saldi de kanttekening plaatsen dat 

ontwikkelingen in de toekomst dit financiële beeld nog volledig kunnen doen 

veranderen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om te voorspellen welke bewegingen 

het Gemeentefonds nog gaat maken. Hoe verder we in de toekomst kijken, hoe 

onzekerder het beeld is. 

Daarom geen nieuwe voorstellen in deze begroting. Bij de Kadernota 2021 zal het 

college nieuwe, integraal afgewogen voorstellen doen aan de gemeenteraad die 

in lijn liggen met het bestuursakkoord. 

In het Bijlagenboek treft u een uitgebreide toelichting op het bovenstaande 

financiële beeld aan. Ook is daar een analyse van de septembercirculaire 

opgenomen.

Voldoen aan provinciaal toezichtkader

Uit de analyse in de financiële bijlage in het bijlagenboek blijkt dat de begroting 

voor het jaar 2020 na eliminatie van incidentele baten en lasten sluitend is en 

daarmee voldoet aan de eis vanuit het provinciale toezichtkader om een sluitende 

begroting te hebben.

De Kadernota 2020 is de opmaat geweest voor deze voorliggende begroting. 

In de Kadernota 2020 zijn voorstellen gedaan voor investeringen in de drie 

pijlers uit het Bestuursakkoord: aantrekkelijke, duurzame en sterke & gezonde 

gemeente. In de begroting 2020 zijn al deze voorstellen verwerkt. Beleidsmatig 

ligt het zwaartepunt dus op de Kadernota en niet op de begroting. 

In de Kadernota zijn door het college strategische keuzes aan de raad voorgelegd 

voor de komende jaren. De volgende bedragen zijn verwerkt in de begroting 

vanuit de Kadernota 2020.

2020 2021 2022 2023

Voorstellen Aantrekkelijk structureel 933.500 962.625 1.018.000 1.028.250

Voorstellen Duurzaam structureel 245.833 285.833 454.533 470.533

Voorstellen Sterk & Gezond structureel 742.000 892.000 892.000 892.000

Voorstellen Aantrekkelijk incidenteel 130.000 10.000   

Voorstellen Duurzaam incidenteel 85.000    

Voorstellen Sterk & Gezond incidenteel 150.000    

Voorstellen Aantrekkelijk I&O fonds 290.000 180.000 50.000  

Voorstellen Duurzaam I&O fonds 455.000 500.000   

Voorstellen Sterk & Gezond I&O fonds 110.000 70.000 20.000  

De begroting is vooral de uitwerking van de Kadernota. In de begroting zijn 

voorts de ontwikkelingen opgenomen die zich sinds de vaststelling van de 

Kadernota hebben voorgedaan. Dat betreffen de structurele effecten die voort 

zijn gekomen uit de Voorjaarsbrief 2019, de financiële consequenties van de 

septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds en onvermijdelijke uitgaven die 

nog niet voorzien waren bij de Kadernota.

Tezamen levert dat onderstaand financieel beeld op voor de komende jaren.

Financiële uitgangspositie 2020 2021 2022 2023

1. Uitkomsten beheersbegroting 594.000 V 856.000 V 758.000 N 1.319.000 V

2. Structurele effecten Voorjaarsbrief 
2019

60.000 N 59.000 N 116.000 N 122.000 N

3. Gevolgen septembercirculaire 
2019 

1.859.000 V 3.467.000 V 3.844.000 V 3.626.000 V

4. Oormerkingen o.b.v. 
septembercirculaire 2019

112.000 N 112.000 N 112.000 N 92.000 N

5. Onvermijdelijke baten en lasten 1.893.000 N 2.053.500 N 1.715.000 N 1.111.500 N

Totaal Uitgangspositie 388.000 V 2.098.500 V 1.143.000 V 3.619.500 V

Bestuurlijke afwegingen

6. Nieuwe afwegingen - - - -

7. Dekkingsvoorstel - - - -

Sluitende meerjarenbegroting 388.000 V 2.098.500 V 1.143.000 V 3.619.500 V

Zoals hierboven aangegeven hebben zich ontwikkelingen voorgedaan sinds 

de Kadernota 2020, welke opgenomen zijn in deze begroting. Een aantal 

ontwikkelingen leiden tot kosten, als gevolg van recente voorstellen van de Raad 

of het college (saneringskosten Vlietpark, motie Roosendaal Linked). Daarnaast 

zijn een aantal kosten opgenomen, die nog niet volledig te voorzien waren bij de 

Kadernota 2020. De CAO voor gemeente ambtenaren is bijvoorbeeld definitief 

geworden. Dit leidt tot het nemen van een extra last in 2020 van € 470.000 

oplopend naar € 692.000 in 2023. Naar aanleiding van de halfjaar cijfers van de 
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Bovenstaand effect en bijbehorende indicatoren zijn grotendeels onveranderd 

t.o.v. programmabegroting 2019. De indicator ‘Digitale volwassenheid 

producten ondernemers’ is toegevoegd naar aanleiding van het ‘Economisch 

koersdocument 2019-2022: Verbinden, vernieuwen en uitdagen’.

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer van inwoners  
over het veiligheidsgevoel  
in de buurt 
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,1 geen 
meting

7 7,5

Rapportcijfers van ondernemers 
over het veiligheidsgevoel in de 
omgeving van de onderneming 
Bron: Bedrijvenenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,6 geen 
meting

nog niet 
bekend

7,1

Rapportcijfer van bezoekers 
voor het veiligheidsgevoel in  
de binnenstad 
Bron: Passantenenquête
Meetfrequentie: jaarlijks

7,4 7,3 7,5 nog niet 
bekend

7,8

Percentage inwoners dat zich 
wel eens onveilig voelt in  
de buurt 
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

26% geen 
meting

26% 22%

Percentage inwoners dat 
plekken in de buurt vermijdt 
vanwege onveiligheid 
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

28% geen 
meting

28% 24%

Percentage inwoners dat 
vindt dat er vaak drugsoverlast 
plaatsvindt in de eigen buurt  
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

11% geen 
meting

9% 7%

Percentage inwoners dat 
vindt dat er vaak overlast van 
groepen jongeren plaatsvindt  
in de eigen buurt 
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

10% geen 
meting

8% 6%

De indicatoren uit bovenstaande tabel zijn een resultaat van het ‘Integraal 

Veiligheidsplan 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid’. 

Deze indicatoren meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan. 

Maatschappelijke effecten

Onderstaande maatschappelijke effecten zijn vastgesteld in de Kadernota 2020. 

Hierbij horen meetbare indicatoren. Per maatschappelijk effect zijn die hieronder 

weergegeven. 

In de onderstaande tabellen wordt bij de doelstellingen niet altijd een 

streefwaarde gegeven, maar in sommige gevallen een indicatie welke richting  

de meting in 2022 op zou moeten gaan:

 het streven is om een daling te realiseren ten opzichte van de laatste meting 

≈  het streven is om de uitkomst stabiel te houden ten opzichte van de laatste 

meting

  het streven is om een stijging te realiseren ten opzichte van de laatste meting 

Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van  

de gemeente Roosendaal.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer 
ondernemerstevredenheid 
gemeentelijke dienstverlening   
Bron: Bedrijvenenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,4 geen 
meting

nog niet 
bekend

7,5

Rapportcijfer klanttevredenheid 
digitale dienstverlening 
Bron: dashboard Publiekszaken, 
inSocial 
Meetfrequentie: jaarlijks

7,3 geen 
meting*

7,6 8,3 8,5

Rapportcijfer klanttevredenheid 
telefonische dienstverlening 
Bron: Dashboard Publiekszaken, 
continu feedback 
Meetfrequentie: jaarlijks

8,2 8,2 8,5 7,7 8

Rapportcijfer klanttevredenheid 
dienstverlening aan de balie 
Bron: Dashboard Publiekszaken, 
continu feedback 
Meetfrequentie: jaarlijks

8,5 8,3 8,5 8,5 8

Digitale volwassenheid 
producten ondernemers**
Bron: VNG
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 73%, 
NL: 55%

RSD: 74%, 
NL: 59%

RSD: 72%, 
NL: 64%

nog niet 
beschik-

baar

boven landelijk 
gemiddelde 

houden

* De indicator ‘Rapportcijfer klanttevredenheid digitale dienstverlening (juli)’ is na 

2016 niet meer beschikbaar. Vanaf 2018 wordt gemeten via InSocial en het Dashboard 

Publiekszaken.

**  Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitalisering van de dienstverlening van  

de overheid, is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het volwassenheidsniveau van  

de online dienstverlening / service van de veelvoorkomende producten voor ondernemers, 

bedrijven en ondernemingen op de website van gemeenten. Daarbij is per gemeente  

en per product vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat  

het digitale volwassenheidniveau hiervan is. De digitale volwassenheid van de organisatie 

geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische  

en technologische uitdagingen van een digitale transformatie.
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Inwoners zijn voldoende wendbaar om mee te blijven doen aan  

de (toekomstige) arbeidsmarkt.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Netto arbeidsparticipatie:  
% van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte 
van de beroepsbevolking  
(15 t/m 74 jarigen)
Bron: CBS
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 
64,3%

NL: 65,8%

RSD: 
63,5%

NL: 66,6%

RSD: 
65,5%

NL: 67,8%

nog niet 
beschik-

baar

68%

Aantal personen (18 jaar en 
ouder) per 1000 met een 
bijstandsuitkering
Bron: CBS
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 39,7
NL: 41,3

RSD: 40,8
NL: 41,9

RSD: 39,2
NL: 40,1

nog niet 
beschik-

baar

met 1 onder 
landelijk 

gemiddelde

Lopende re-integratievoor-
zieningen: aantal per 1000 
inwoners van 15 t/m 74 jaar 
Bron: CBS
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 11,7 
NL: 22,0

RSD: 6,9 
NL: 23,3

RSD: 18,0 
NL: 26,1

nog niet 
beschik-

baar

gelijk aan 
landelijke 

gemiddelde

Aantal geregistreerde 
werkzoekenden bij UWV 
(GUWV) (januari van elk jaar)
Bron: UWV
Meetfrequentie: maandelijks

geen 
meting

geen 
meting

RSD: 4019
bench-

mark ge-
meenten: 

5193

RSD: 3604
bench-

mark ge-
meenten: 

4723

daling is 
gelijk aan of 

groter dan 
benchmark 
gemeenten

% WW-gerechtigden 55 jaar of 
ouder (t.o.v. totaal aantal WW 
(alle leeftijden), januari van  
elk jaar)
Bron: UWV
Meetfrequentie: maandelijks

geen 
meting

geen 
meting

42% 41% 37,5%

Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de “Actie agenda arbeidsmarkt  

2019-2022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL” en meten de voortgang 

van de doelen zoals opgesteld in dit plan. 

Deze indicatoren meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan.

Roosendaal kent een aantrekkelijk en vernieuwend  

onderwijsaanbod en een ontwikkel- en leerinfrastructuur  

die aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Percentage jongeren dat 
zonder startkwalificatie het 
onderwijs verliet  
Bron: Regionaal Bureau 
Leerplicht
Meetfrequentie: jaarlijks

2,1% 
(2015/
2016)

2,1% 
(2016/
2017)

2,2% 
(2017/
2018)

nog niet 
beschik-

baar

1,9%

Aantal lopende WW-uitkeringen 
jongeren <27 jaar (UWV)  
(januari van elk jaar)
Bron: UWV
Meetfrequentie: maandelijks 

geen 
meting

geen 
meting

104 119 100

Aantal personen <27 jaar met 
een uitkering in het kader 
van de Participatiewet in 
Roosendaal (januari van elk jaar)
Bron: Werkplein
Meetfrequentie: jaarlijks

226  278  233  188 180

De indicatoren uit bovenstaande tabel zijn een resultaat van ‘Actie agenda 

arbeidsmarkt 2019-2022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL’. 

Deze indicatoren meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan. 
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De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd  

door te brengen

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer van inwoners over  
de leefbaarheid van hun buurt (de buurt  
als woon- en leefomgeving)
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,4 geen 
meting

7,4 7,5

Rapportcijfer van inwoners over  
de kwaliteit van de woonomgeving  
(inrichting van de straat, pleintjes, bankjes) 
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,5 geen 
meting

6,5 6,6

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

geen 
meting

5,4 geen 
meting

5,7 6,0

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

geen 
meting

5,6 geen 
meting

5,7 6,0

Rapportcijfer van inwoners voor 
voorzieningen in de buurt*
Bron: Bewonersenquête gemeente 
Roosendaal
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,0 geen 
meting

7,0 7,0

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

geen 
meting

27% geen 
meting

28% 35%

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

geen 
meting

8% geen 
meting

8% 10%

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

geen 
meting

7% geen 
meting

8% 10%

Rapportcijfer van inwoners voor culturele 
voorzieningen (bijvoorbeeld schouwburg, 
museum, bioscoop)
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,5 geen 
meting

7,4 7,7

Rapportcijfer van inwoners voor 
recreatievoorzieningen (bijvoorbeeld 
wandelpaden, fietsroutes)
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,3 geen 
meting

7,3 ≈ 

Rapportcijfer van inwoners voor 
sportvoorzieningen (bijvoorbeeld 
sportcentra, accommodaties, activiteiten)
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,6 geen 
meting

7,6 7,5 

* Dit is een gemiddeld rapportcijfer voor elf voorzieningen in de buurt: basisscholen, 

peuterspeelzalen, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, voorzieningen voor jongeren, 

voorzieningen voor ouderen, gezondheids-/welzijnsvoorzieningen, parkeergelegenheid, 

straatverlichting, openbaar vervoer en winkels voor de dagelijkse boodschappen. 

De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed 

innovatie- en ondernemersklimaat.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer van ondernemers 
voor het ondernemersklimaat  
in de gemeente Roosendaal    
Bron: Bedrijvenenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,5 geen 
meting

nog niet 
bekend

7,5

Toegevoegde waarde gecreëerd 
door de Roosendaalse 
ondernemers 
Bron: Lisa (in € miljoen)
Meetfrequentie: jaarlijks

2.610 2.684 2.828 nog niet 
beschik-

baar

2% groei per 
jaar

Aantal banen per 1000 
inwoners in de leeftijd 15 t/m 
74 jaar
Bron: LISA 
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 
652,9, 

NL: 647,6

RSD:
653,6, 

NL: 652,9

RSD: 
658,6 

NL: 663,0

nog niet 
beschik-

baar

landelijk 
gemiddelde 

van jaar 
ervoor

Functiemenging, in % 
Bron: LISA
Meetfrequentie: jaarlijks

52,30% 52,20% 52,30% nog niet 
beschik-

baar

50%

Aantal vestigingen per 1000 
inwoners in de leeftijd 15 t/m 
74 jaar
Bron: LISA 
Meetfrequentie: jaarlijks

RSD: 
102,8, 

NL: 117,8

RSD: 
106,1, 

NL: 120,3

RSD: 
109,1, 

NL: 125

nog niet 
beschik-

baar

landelijk 
gemiddelde

Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit het “Economisch koersdocument 

2019-2022: Verbinden, vernieuwen en uitdagen”. 

De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer bezoekers 
binnenstad   
Bron: Passantenenquête 
Meetfrequentie: jaarlijks

6,9 6,9 6,9 nog niet 
bekend

7

Rapportcijfer inwoners over 
sfeer en gezelligheid binnenstad
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,4 geen 
meting

6,3 6,5

Rapportcijfer ondernemers over 
sfeer en gezelligheid binnenstad 
Bron: Bedrijvenenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

6,4 geen 
meting

nog niet 
bekend

6,5
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De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd  

op de behoeften van huidige en (potentieel) toekomstige inwoners.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Gemiddeld rapportcijfer dat 
bewoners geven voor de 
kwaliteit van de eigen woning 
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,8 geen 
meting

7,8 7,8

Het aantal gebouwde 
woningen in de gemeente 
Roosendaal binnen een jaar 
(inclusief nieuw gebouwde 
woningen en woningen die zijn 
ontstaan door verbouwing van 
bijvoorbeeld een winkel- of 
kantoorpand)
Bron: team Informatie 
gemeente Roosendaal
Meetfrequentie: jaarlijks

492 54 112 236 400

De mate waarin de door de 
provincie vooruit berekende 
groei van de woningvoorraad 
naar verwachting daadwerkelijk 
gerealiseerd gaat worden in 
de gemeente Roosendaal 
(stagnatie-indicator juli)
Bron: Monitor bevolking en 
wonen van de Provincie Noord-
Brabant
Meetfrequentie: driemaandelijks

29% 
(stagn.-

indicator 
2017) 

27% 
(stagn.-

indicator 
2016)

36% 
(stagn.-

indicator 
2019) 

29% 
(stagn.-

indicator 
2017)

59% 
(bouwin-

dicator 
2020)

60% 70%

Percentage leegstaande 
woningen
Bron: team informatie 
gemeente Roosendaal
Meetfrequentie: jaarlijks

2,9% 2,6% 2,6% nog niet 
bekend

2,5%

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

3.426 3.406 3.437 nog niet 
bekend

3.300

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

3.223 3.447 3.320 nog niet 
bekend

3.200

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

4.634 4.829 4.332 nog niet 
bekend

4.500

Roosendaal en de Roosendalers lopen voorop in de energietransitie, 

kunnen goed omgaan met klimaatverandering en stimuleren circulair 

leven en werken.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Totale CO2 uitstoot in 
Roosendaal* (in tonnen kg)
Bron: Rijkswaterstaat 
klimaatmonitor
Meetfrequentie: jaarlijks

518.400 516.600 nog niet 
beschik-

baar

nog niet 
beschik-

baar

n.n.b.*

Het aantal bomen in beheer van 
de gemeente Roosendaal
Bron: Gemeente Roosendaal
Meetfrequentie: jaarlijks

45.592 45.461 46.235 46.942 48.439

Totaal bekend energiegebruik 
(TJ) in Roosendaal
Bron: Rijkswaterstaat 
klimaatmonitor
Meetfrequentie: jaarlijks

6806 6819 nog niet 
beschik-

baar

nog niet 
beschik-

baar

6258

Percentage duurzame 
utiliteitsgebouwen (gebouwen 
met een ++++, +++, A++, A+, 
A of B energielabel t.o.v. totaal 
aantal utiliteitsgebouwen) in 
Roosendaal
Bron: Registratiesysteem voor 
energielabels van gebouwen, 
RVO, bewerking door ABF 
Research
Meetfrequentie: jaarlijks

1,37% 3,71% 5,01% nog niet 
beschik-

baar

11%

Percentage duurzame 
woningen (woningen met een 
A++, A+, A of B energielabel 
t.o.v. totaal aantal woningen)  
in Roosendaal
Bron: Registratiesysteem voor 
energielabels van gebouwen, 
RVO, bewerking door ABF 
Research
Meetfrequentie: jaarlijks

6,5% 9,6% 11,8% nog niet 
beschik-

baar

19%

Kilogram restafval per 
huishouden
Bron: Gemeente Roosendaal 
beheer en wijkatlas
Meetfrequentie: jaarlijks

350 358 361 nog niet 
beschik-

baar

249

Hernieuwbare elektriciteit (%)  
in Roosendaal
Bron: Rijkswaterstaat
Meetfrequentie: jaarlijks

45,80% 38% nog niet 
beschik-

baar

nog niet 
beschik-

baar

43,34%

* Het is op dit moment nog niet mogelijk om een doelstelling te bepalen voor de indicator 

“Totale CO2 uitstoot in Roosendaal”. Het doel voor 2030 is 50% CO2 reductie ten 

opzichte van 1990. Er zijn echter alleen juiste gegevens beschikbaar over de CO2  

uitstoot vanaf het jaar 2010. De jaren voor 2010 worden op dit moment gereconstrueerd 

door Rijkswaterstaat. 

Het bovengenoemde effect wordt in de Programmabegroting 2020 voor het 

eerst opgenomen en is gebaseerd op actualisatie Roosendaal Futureproof 

2017-2021. In het actieplan Futureproof worden geen indicatoren opgesteld 

maar prioriteiten die onderverdeeld worden in actieplannen. De thema’s zijn wel 

gekoppeld aan doelstellingen. Later, na het schrijven van het actieplan, zijn aan 

deze doelstellingen indicatoren gekoppeld. Van alle indicatoren is een selectie 

opgenomen in deze programmabegroting die tezamen het effect zo goed  

en volledig mogelijk ondervangen. 
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Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige  

en zelfredzame volwassenen.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Percentage ouders dat soms 
tot vaak problemen bij de 
opvoeding ervaart (0-11 jaar).
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

geen 
meting

30% geen 
meting

geen 
meting



Ouder ervaart bovengemiddeld 
veel stress bij de opvoeding 
(0-11 jaar)
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

geen 
meting

27% geen 
meting

geen 
meting



Het percentage jongeren dat 
zonder startkwalificatie het 
onderwijs verliet 
Bron: Regionaal Bureau 
Leerplicht
Meetfrequentie: jaarlijks

2,1%
(2015/
2016)

2,1% 
(2016/
2017)

2,2% 
(2017/
2018)

nog niet 
beschik-

baar



Percentage kinderen dat 
opgroeit in huishoudens welke 
minimaal 4 jaar een inkomen 
tot 120% sociaal minimum heeft
Bron: CBS
Meetfrequentie: jaarlijks

6,5% 6,5% nog niet 
beschik-

baar

nog niet 
beschik-

baar



Percentage kinderen met 
gezond gewicht  
(1-11 jaar & 2e klas VO)
Bron: GGD
Meetfrequentie: onregelmatig, 
tweejaarlijks of vierjaarlijks

1-11: geen 
gegevens

2e klas 
VO: 82%

1-11: 83%
2e klas 

VO: geen 
gegevens

geen 
meting

nog niet 
bekend



Aantal kinderen met indicatie 
VVE
Bron: TWB
Meetfrequentie: jaarlijks

302 302 290 nog niet 
bekend

≈

Percentage jongeren  
(16-27 jaar) dat geen 
eenzaamheid ervaart
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

54% geen 
meting

61% 

Percentage jongeren  
(16-27 jaar) dat zich gelukkig  
of erg gelukkig voelt
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

86% geen 
meting

86% 

De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de ‘Transformatieagenda 

Sociaal Domein: Oog voor elkaar’ zijn vertaald naar meetbare indicatoren in 

bovenstaande tabel.

De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal  

zijn goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Rapportcijfer van ondernemers 
voor de bereikbaarheid van hun 
locatie (uitsplitsing naar auto-
fiets-OV) 
Bron: Bedrijvenenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,5 (auto) 
8,1 (fiets) 
6,0 (OV)

geen 
meting

nog niet 
bekend

7,0 (auto) 
7,5 (fiets) 
6,0 (OV)

Rapportcijfer van inwoners voor 
de bereikbaarheid van de eigen 
woning (uitsplitsing naar auto-
fiets-OV) 
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

8,5 (auto) 
8,8 (fiets) 

7,3 (OV)

geen 
meting

8,5 (auto) 
8,8 (fiets) 

7,0 (OV)

8,0 (auto) 
8,5 (fiets) 
7,0 (OV)

Rapportcijfer van inwoners voor 
de mogelijkheid om zich binnen 
de gemeente te verplaatsen
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

7,9 (auto) 
8,3 (fiets) 
6,9 (OV)

geen 
meting

7,6 (auto)
8,3 (fiets)
6,8 (OV)

7,0 (auto) 
8,0 (fiets) 
6,5 (OV)

Rapportcijfer van bezoekers 
voor de bereikbaarheid van de 
binnenstad (uitsplitsing naar 
auto-fiets-OV)
Bron: Passantenenquête
Meetfrequentie: jaarlijks

7,6 (auto) 
8,4 (fiets) 
7,8 (OV)

7,0 (auto)
8,3 (fiets)

7,4 (OV)

6,4 (auto) 
8,2 (fiets) 

7,8 (OV)

nog niet 
bekend

6,5 (auto)
8,0 (fiets)

7,0 (OV)

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

geen 
meting

6,5 geen 
meting

6,4 6,5

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

7,3 (auto) 
8,2 (fiets)

7,2 (auto) 
8,0 (fiets)

6,9 (auto) 
8,1 (fiets)

Nog niet 
bekend

7,0 (auto) 7,5 
(fiets)
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Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief 

mee in de samenleving.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Percentage ouderen (65+ jaar) 
met een gezond gewicht (BMI)
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

36% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage ouderen (65+ jaar) 
dat voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen 
(minstens 5 dagen in de week 
een half uur matig intensief 
lichamelijk actief (bijvoorbeeld 
wandelen of huishoudelijke 
activiteiten))
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

71% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage ouderen (65+ jaar)  
dat in de afgelopen 12 maanden 
moeite heeft gehad met 
rondkomen
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

10% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage ouderen (65+ jaar)  
dat matig tot veel regie over 
eigen leven ervaart
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

83% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting 

Percentage inwoners van  
70 jaar en ouder met mensen  
in de omgeving die belangeloos 
willen helpen met het 
huishouden of met karweitjes 
rond het huis (bijvoorbeeld 
boodschappen halen, 
schoonmaken, tuin bijhouden)
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

45% geen 
meting

45% 

Het percentage inwoners van 
70 jaar en ouder dat geen 
eenzaamheid ervaart
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

36% geen 
meting

37%  

Percentage ouderen (70+ jaar) 
dat in de afgelopen 12 maanden 
zich heeft ingezet voor hun 
omgeving in de vorm van 
vrijwilligerswerk, mantelzorg of 
zich belangeloos inzetten om 
een buurtbewoner te helpen.
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

74% geen 
meting

70% 

Percentage ouderen (70+ jaar) 
dat zich gelukkig of erg gelukkig 
voelt
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

71% geen 
meting

70% 

De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de Transformatieagenda 

Sociaal Domein: Oog voor elkaar zijn vertaald naar meetbare indicatoren  

in bovenstaande tabel.

 

Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich 

onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving.

Indicator
Meting 
2016

Meting 
2017

Meting 
2018

Meting 
2019

Doelstelling 
2022

Percentage volwassenen  
(19-64 jaar) dat in de afgelopen 
12 maanden moeite heeft 
gehad met rondkomen
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

21% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage volwassenen  
(19-64 jaar) dat matig tot veel 
regie over het eigen leven 
ervaart
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

88% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage volwassenen  
(28-69 jaar) dat geen 
eenzaamheid ervaart
Bron: Bewonersenquête 
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

52% geen 
meting

54% ≈

Percentage volwassenen  
(28-69 jaar) dat in de afgelopen 
12 maanden zich heeft ingezet 
voor hun omgeving in de 
vorm van vrijwilligerswerk, 
mantelzorg of zich belangeloos 
inzetten om een buurtbewoner 
te helpen
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

78% geen 
meting

77% 


Percentage volwassenen  
(28-69 jaar) dat zich gelukkig  
of erg gelukkig voelt
Bron: Bewonersenquête
Meetfrequentie: tweejaarlijks

geen 
meting

82% geen 
meting

80%



Percentage volwassenen  
(19-64 jaar) met een gezond 
gewicht (BMI)
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

50% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting



Percentage volwassenen 
(19-64 jaar) dat voldoet aan 
de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (minstens 5 dagen 
in de week een half uur matig 
intensief lichamelijk actief 
(bijvoorbeeld wandelen of 
huishoudelijke activiteiten))
Bron: GGD
Meetfrequentie: vierjaarlijks

58% geen 
meting

geen 
meting

geen 
meting 

Percentage huishoudens  
met een inkomen tot 120%  
van het sociaal minimum  
(duur inkomenspositie:  
ten minste 1 jaar) 
Bron: CBS
Meetfrequentie: jaarlijks

13,7% 13,5% nog niet 
beschik-

baar

nog niet 
beschik-

baar

≈

De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de Transformatieagenda 

Sociaal Domein: Oog voor elkaar zijn vertaald naar meetbare indicatoren  

in bovenstaande tabel.
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Vaststellingsbesluit 

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn 

vergadering van 7 november 2019. 

De griffier,      De voorzitter,

E. van Straaten-Noyons    J.M. van Midden
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Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten
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Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige  

en zelfredzame volwassenen

Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van  

de gemeente Roosendaal

De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners  

en ondernemers

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd 

door te brengen

Programma 1

Besturen & samenwerken
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Gemeente 
Roosendaal

Openbaar  
ministerie  
en politie

Provincie

Media

Inwoners

Maat-
schappelijke 
 instellingen

Bewoners- 
platforms

Strategic board,  
TaskForce 

Triple R

Buurt-
preventie-

teams

Ondernemers

Gemeenten 
& regio,
o.a. D6

G40 & 
Platform 31

Regio  
West-Brabant  

(RWB)

Gemeen -
schappelijke
regelingen
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Bestuur en organisatie

 

Integrale veiligheid

Dienstverlening

Ondersteuning 

organisatie 

Portefeuillehouder: 

burgemeester van Midden,  

wethouder Koenraad 

Portefeuillehouder:  

burgemeester van Midden

Portefeuillehouder: wethouder Lok

Portefeuillehouder: wethouder Lok, 

wethouder Raaijmakers
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De Roosendaalse samenleving vraagt om een bestuursstijl waarbij actief 

wordt samengewerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

instellingen. Op die manier komt de kracht van onze stad optimaal 

tot zijn recht. Roosendaal creëert een eenduidig en sterk imago en 

profileert en positioneert zich hiermee als tweede stad van West-

Brabant. Inwoners hebben de ruimte om zelf initiatieven op te pakken. 

Als het gaat om de veiligheid pakt de gemeente de regierol. 

We verbinden, initiëren, inspireren en bewaken.

1
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Transparante bestuursstijl

 > We hanteren een bestuursstijl waarbij we als overheid loslaten en inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen faciliteren bij het nemen  

van hun eigen verantwoordelijkheid;

 > We zetten ‘de ander centraal’ en willen innovatie binnenbrengen. We stimuleren 

de vele initiatieven en activiteiten in de Roosendaalse wijken en dorpen; 

 > Het gaat erom dat we de verbinding (blijven) zoeken met onze 

maatschappelijke partners en inwoners. We staan open voor (ongevraagde) 

inbreng van inwoners en andere partners. We faciliteren, geven ruimte  

en stellen spelregels op.

Bestuurscultuur

 > De bestuurscultuur is het geheel van normen, waarden, routines en 

rolopvattingen die van invloed zijn op het samenspel tussen raad, college en 

de samenleving. De opkomst bij de afgelopen verkiezingen was laag. We willen 

hier wat aan doen, met een hogere opkomst als resultaat. Partijpolitiek of een 

gebrek aan samenwerking tussen raadsleden en/of collegeleden vergroot 

de kloof tussen de politiek, bestuur en de burger. We blijven werken aan het 

overbruggen van deze kloof door te laten zien dat collegeleden en raadsleden 

verschillen kunnen overbruggen en elkaar respectvol bejegenen.

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten  
Bestuur en organisatie

3.574 3.843 3.742 3.702 3.721 3.767

Baten  
Bestuur en organisatie

179 280 130 131 132 132

Saldo 3.395 3.563 3.612 3.571 3.589 3.635

Bestuur en organisatie 
 
Wat gaan we doen?

Netwerksamenwerking

De gemeente is steeds vaker één van de samenwerkingspartners of 

medebeslissers op lokaal, regionaal en bovenregionaal gebied:

Lokaal

 > We werken actief samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere 

organisaties. Waar zinvol en mogelijk bundelen we kracht, tijd, kennis en/

of geld. Wanneer we dat doen, zorgen we voor heldere kaders zodat voor 

iedereen vooraf duidelijk is waar we op sturen en wat van ons kan worden 

verwacht;

 > We spannen ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en willen 

ook voor hen een aantrekkelijke werkgever zijn.

Regionaal en bovenregionaal

 > Rijk, provincie en ook Europese Unie zoeken steeds vaker samenwerking met 

de regio’s om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We zetten 

meer dan voorheen in op regionale en bovenregionale samenwerking om  

de kansen die dit biedt te verzilveren; 

 > We nemen deel aan relevante nationale netwerken, zoals het G40 

stedennetwerk en de VNG. Deze netwerken helpen ons om de 

maatschappelijke opgaven waar we voor staan te realiseren;

 > We nemen in de regionale samenwerking een duidelijke positie in.           

We ondersteunen de focus op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. 

We zetten hierbij in op strategische vraagstukken en doelen die onze lokale 

ontwikkelingen helpen realiseren;

 > Grote maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven vragen meer  

en meer om regionale afstemming en aansturing. Met gemeenten  

en organisaties in de regio geven we invulling aan belangrijke opgaven op  

het gebied van werk, jeugd, zorg, onderwijs, economie, mobiliteit en ruimte;

 > Samen met de gemeenteraad sturen we op onze gemeenschappelijke 

regelingen. De vastgestelde spelregels uit de Nota verbonden partijen helpen 

ons daarbij;

 > In De6 verband zetten we de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering 

voort. 

De focus van bijvoorbeeld de werkgroep HRM ligt op het stimuleren  

en faciliteren van duurzame inzetbaarheid met als speerpunten 

‘functiemobiliteit’ en ‘leren, ontwikkelen en experimenteren’;

 > In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal  

de De6 bezwarencommissie begin 2020 van rechtswege worden opgeheven.   

Een regionale geschillencommissie wordt per 1 januari 2020 gestart;

 > Met andere middelgrote Brabantse gemeenten werken we samen in Midsize 

Brabant aan verschillende ruimtelijk economische en veiligheidsvraagstukken, 

waar de middelgrote Brabantse steden voor staan;

 > In Netwerkstad verband wordt tussen de verschillende portefeuillehouders 

op verschillende dossiers samengewerkt en een gezamenlijke agenda wordt 

gevoerd op Strategische communicatie, HRM/Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. 

1 1
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Onze inwoners moeten zich zo goed mogelijk voelen in hun buurt of wijk, 

hun alledaagse woon- en leefomgeving. Dat wil zeggen: onbedreigd, niet 

geïntimideerd en niet gehinderd door overlast van de omgeving: “veilig” dus. 

Verschijnselen die daar haaks op staan, zoals vormen van geweld en (zware) 

overlast, pakken we aan. We investeren in onze toekomstige veiligheid door 

samen met onze partners jeugdoverlast en -criminaliteit te voorkomen dan wel 

aan te pakken. We richten ons zowel op groepen als individuen. Dat doen we 

door samen te werken met het Zorg- en Veiligheidshuis “De Markiezaten”, 

het Openbaar Ministerie, de politie en maatschappelijke instellingen. 

 

Veilige buurt (veilige woon- en leefomgeving) richt zich onder andere op het 

voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven door middel van 

gerichte preventieve acties. We willen het aantal van ruim 40 buurtpreventieteams 

in stand houden, ondersteunen en vergroten op voorwaarde dat er draagvlak 

vanuit de buurt is om aan de slag te zijn of gaan met buurtpreventie. 

Bewustwording qua brandveiligheid is een must om de zelfredzaamheid van 

personen te vergroten. Schoon, heel en veilig is de basis voor een veilige 

buurt. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van overlast als gevolg 

van afvaldump. Onze toezichthouders zijn actief en zichtbaar aanwezig in de 

openbare ruimte. Hierdoor fungeren zij als ogen en oren van de veiligheid op 

straat en in de wijken. Hier spreken zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid 

en treden zij handhavend op als dat nodig is. Het gaat om maatwerk: zacht waar 

het kan, hard waar het moet. 

Risico’s en omgeving richt zich op een goede balans tussen de economische 

belangen en de veiligheid van personen die in onze gemeente verblijven 

(inwoners/bezoekers/werknemers). Een veilige woon-, werk en leefomgeving 

is het uitgangspunt. We hebben een ´Uitvoeringsprogramma Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2020´. Het gaat hier om 

vergunningverlening, toezicht en handhaving van wet- en regelgeving met 

betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving, met als doel 

de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te 

verbeteren. Dit alles om bescherming te bieden tegen gezondheids-, veiligheids- 

en milieurisico’s. Met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio  

Midden- en West-Brabant, waarvan brandweer en GHOR onderdeel zijn,  

werken we voortdurend aan adequate en daadkrachtige crisisbeheersing  

en rampenbestrijding. 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Integrale veiligheid

7.329 10.860 8.998 8.503 8.831 8.902

Baten 
Integrale veiligheid

186 80 45 45 45 46

Saldo 7.143 10.780 8.953 8.458 8.786 8.856

Integrale veiligheid 
 
Wat gaan we doen?

Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 “Samen bouwen aan onze veiligheid” 

(IVP) is in december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Een plan met focus 

om de lokale en bovenlokale veiligheidsvraagstukken gericht aan te pakken. 

Veiligheid is namelijk geen rustig bezit. Wij staan voor een eerlijke, rechtvaardige 

samenleving. Waar regels en normen worden nageleefd, waar iedereen krijgt 

waar hij recht op heeft, waar respect is voor het bevoegd gezag. Een samenleving 

waar ook zwakkere mensen in alle vrijheid en veiligheid kunnen leven. 

Waar criminaliteit in de kiem wordt gesmoord. De gemeente heeft een regierol 

op het gebied van veiligheid: zij verbindt, initieert, inspireert en bewaakt. 

 

Veiligheidsthema’s vragen om een integrale blik, ook als dit organisatie specifieke 

doelstellingen overstijgt. Een actieve rol van onze maatschappelijke partners 

is cruciaal. Het aanpakken van zaken op het brede werkveld van veiligheid, 

toezicht en handhaving doen we gezamenlijk: optreden als één overheid. 

Risicobewustzijn, signalering en zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van 

betrokkenheid. Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van 

partners, bevorderen we dat daar invulling aan gegeven wordt. Op meerdere 

fronten werken wij (boven) lokaal samen. We pakken problematiek aan op het 

schaalniveau dat nodig is, gezien de aard van het probleem of vanwege de 

vereiste samenwerking. Binnen de aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand 

in hand, waarbij maatwerk bovenaan staat. Er is aandacht voor de achterliggende 

oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te 

voorkomen. 

 

Op basis van het Actieplan Integrale Veiligheid 2020 (een uitwerking van het IVP) 

werken we aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de 

inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we aan de hand van de volgende 

vier thema’s: Georganiseerde criminaliteit en cybercrime, Zorg en veiligheid, 

Veilige buurt en Risico’s en omgeving. 

 

Georganiseerde criminaliteit en cybercrime richt zich op het in een vroeg 

stadium herkennen van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit door 

een stevige integrale aanpak en een goede informatiepositie op te bouwen. 

Hierbij worden signalen van partners aan de voorkant gedeeld. Bij vroegtijdige 

onderkenning kan beter worden voorkomen dat de samenleving en 

overheidsorganisaties criminelen faciliteren. We doen er in de gemeente alles 

aan om ondermijnende criminaliteit te weren. We beperken de bewegingsruimte 

van (groepen) criminelen en zorgen voor omstandigheden die voor criminelen 

ongunstig zijn. Regionaal werken we, onder andere binnen de Taskforce-

RIEC Brabant-Zeeland, samen om als één georganiseerde overheid crimineel 

ondernemerschap effectief te verstoren. Hierbij richten we ons voornamelijk 

op hennep, synthetische drugs, mensenhandel en criminele motorbendes als 

uitingen van ondermijnende criminaliteit. 

 

Zorg en veiligheid richt zich op het voorkomen en verminderen van overlast 

en onveilige situaties door het integraal inzetten van goede zorg, passende 

ondersteuning en repressief optreden. 

1 1
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Ondersteuning organisatie
 
Wat gaan we doen?

Roosendaal Spreekt. Roosendaal Doet #RSRD

Al langere tijd werkt de gemeente op de schaal van wijken en dorpen onder  

de noemer ‘vitale wijken en dorpen’ samen met inwoners. De vitaliteitskaart  

is de afgelopen jaren een waardevol instrument gebleken. In samenwerking met 

inwoners is er zo een vruchtbare bodem ontstaan. Inwoners zijn actief geworden 

en mooie burgerinitiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van vitaliteitsacties, zijn 

gerealiseerd. Deze koers zetten we door in 2020, met de ambitie om dit nog 

beter te doen. Het is de bedoeling om met de aanpak #RSRD nieuwe dimensies 

toe te voegen aan wat er al is bereikt:

 > We blijven samenwerken aan de verbetering van de vitaliteit van wijken  

en dorpen. Dit in constante dialoog met inwoners, professionals en partners 

van de wijk of het dorp;

 > De vitaliteitskaart is het kader waarmee we het gesprek aangaan. In 2020 vindt 

een actualisatie van de vitaliteitskaarten plaats;

 > Wij starten met de aanpak #RSRD. We halen ervaringen en verhalen van 

inwoners op en voegen daar de ervaringen van professionals uit de zorg,     

het onderwijs, woningbouw en vele andere organisaties aan toe. Zo ontstaat er 

een gedeeld beeld van waar inwoners, organisaties, instellingen en gemeente 

met elkaar het verschil kunnen maken. Wij werken aan een aanpak om bij 

mensen die het aangaat te doorgronden ‘wat er echt toe doet’ en ‘wat ervoor 

nodig is’ om dit te realiseren. De dialoog met de wijken wordt volgens een in  

de praktijk beproefde wetenschappelijke methode vormgegeven. 

 > In 2020 sluiten we opnieuw op maat aan op initiatieven van onze inwoners  

en partners. Dit doen we zoveel mogelijk als onderdeel van ons werk en vanuit 

reguliere middelen. We blijven ons inzetten om de wijken- en dorpenaanpak 

volledig te integreren in de werkwijze van de gemeente, zowel bestuurlijk als 

ambtelijk;

 > We investeren in de netwerksamenwerking en werken aan een visie op 

participatief werken. We zetten samen met netwerkpartners in op een stevige 

en brede samenwerking; 

 > We doen onderzoek en gaan aan de slag met het verder brengen van lokale 

initiatieven, waarbij: 

- lokale netwerken met elkaar in verbinding zijn; er sprake is van verbreding; 

- vraag en aanbod (advies, materialen, vrijwilligers en financiën) 

 zijn samengebracht; 

- er verbetering is van de vitaliteit; 

- er een toename is van initiatieven en activiteiten;

- er meer regie bij inwoners en professionele partners 

 (samenredzaamheid) ligt. 

Dienstverlening 
 
Wat gaan we doen?

 > De gemeentelijke website is een dienstverleningskanaal dat volledig is ingericht 

op de behoeften van onze inwoners en ondernemers. De website scoort 

bovengemiddeld in vergelijking met andere gemeenten in ons land en wordt op 

basis van klantervaringen continu geoptimaliseerd. Verdere doorontwikkeling 

en uitbreiding van onze digitale diensten in 2020 zorgt ervoor dat we onze 

digitale dienstverlening blijven verbeteren. Daarbij blijft er aandacht voor 

toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en klanttevredenheid. 

 > We versterken het omgevingsbewustzijn, werken proactief samen en 

communiceren interactief met de samenleving via social media/webcare,    

het Digipanel en partnerprojecten, zodat we nog beter in verbinding staan met 

inwoners en ondernemers.

 > We zorgen ervoor dat we goed toegankelijk zijn via de diverse 

dienstverleningskanalen en dat inwoners en ondernemers zich welkom, 

gehoord en geholpen voelen. De vraag of de behoefte van de inwoner  

en ondernemer staat centraal, zodat we maatwerk kunnen leveren  

en de zelfredzaamheid stimuleren, ook voor mindervaliden.

 > We blijven inzetten op merkbaar minder administratieve lastendruk en we 

hebben onze (dienstverlenings-) processen zo slank mogelijk ingericht met 

zo min mogelijk regels, procedures of verspilling. Dit doen we zaakgericht 

en volgens de principes van Lean management om onze inwoners en 

ondernemers snel, efficiënt en zo goed mogelijk te kunnen helpen of 

ondersteunen. Wij staan open voor feedback, leren van fouten en nemen 

verbetermaatregelen om herhaling te voorkomen. 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Dienstverlening

1.783 1.831 1.478 1.622 1.618 1.799

Baten 
Dienstverlening

1.474 1.049 992 984 905 917

Saldo 309 782 486 638 713 882

1 1
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Financieel overzicht Besturen & Samenwerken 
 

X1.000 Beleidsveld
2018

rekening
2019

begroting
2020

Begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten
Bestuur en 
organisatie

3.574 3.843 3.742 3.702 3.721 3.767

Integrale 
veiligheid

7.329 10.860 8.998 8.503 8.831 8.902

Dienstverlening 1.783 1.831 1.478 1.622 1.618 1.799

Ondersteuning 
organisatie

20.254 22.383 19.801 24.244 21.360 21.584

Totaal 32.940 38.917 34.019 38.071 35.530 36.052

Baten
Bestuur en 
organisatie

179 280 130 131 132 132

Integrale 
veiligheid

186 80 45 45 45 46

Dienstverlening 1.474 1.049 992 984 905 917

Ondersteuning 
organisatie

1.505 841 749 4.167 769 779

Totaal 3.344 2.250 1.916 5.327 1.851 1.874

Saldo 29.596 36.667 32.103 32.744 33.679 34.178

Stortingen in reserves 1.344 1.093 1.113 1.813 1.378 1.397

Onttrekkingen aan 
reserves

1.300 6.559 1.472 1.784 1.557 1.473

Van stadskantoor naar HUIS van Roosendaal 

In 2020 zal worden gestart met gedeeltelijke sloop en het ‘vernieuwbouwen’ 

van het huidige Stadskantoor. Een transformatie van kantoor naar “HUIS van 

Roosendaal”, dat in 2021 weer eigentijds en vooral open en welkom voelt voor 

onze inwoners. Om dat mogelijk te maken zullen de kantoorfuncties grotendeels 

worden ondergebracht in “Klooster Mariadal” en zal o.a. de publieksfunctie 

(Publiekszaken) tijdelijk naar de Kloosterstraat gaan. 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Ondersteuning 
organisatie 

20.254 22.383 19.801 24.244 21.360 21.584

Baten 
Ondersteuning 
organisatie 

1.505 841 749 4.167 769 779

Saldo 18.749 21.542 19.052 20.077 20.591 20.805

1 1
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Programma 2

Leren & ontwikkelen
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Gemeente 
Roosendaal

Onderwijs, 
PO, VO, 

MBO, HBO

Maat-
schappelijke 
initiatieven + 
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Verenigingen/ 
stichtingen 

sport, recreatie, 
cultuur

Sportservice 
Noord-Brabant 

(SSNB)

Bibliotheek 
VANnU
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Onderwijs 

Sport en recreatie

 

Cultuur

Portefeuillehouder: 

wethouder Van Ginderen

Portefeuillehouder: 

wethouder Van Ginderen 

Portefeuillehouder: 

wethouder Theunis
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Kinderen verdienen een gelijke start. We willen dat alle kinderen naar 

school gaan, zodat ze uiteindelijk met een diploma de arbeidsmarkt op 

kunnen. Soms is daar extra hulp bij nodig. Na het behalen van het diploma 

gaat ontwikkeling door; een leven lang leren en ontwikkelingen is wat 

we onze inwoners willen bieden. Volwassenen die niet mee kunnen in 

de samenleving vanwege laaggeletterdheid worden gestimuleerd hun 

achterstand in te halen. 

Sporten draagt bij aan een betere conditie, minder overgewicht en 

een goede motoriek. De Roosendaalse sportinfrastructuur is goed op 

orde; daarmee bieden we een breed aanbod aan sport en bewegen aan 

alle inwoners aan. We willen het sociaal domein en sport en bewegen 

met elkaar verbinden. Dat doen we onder andere door te focussen op 

inwoners die, vanwege verschillende drempels, nu (nog) onvoldoende met 

sport en bewegen in aanraking komen. 

Culturele voorzieningen zijn van belang voor de kwaliteit van leven in een 

stad. Cultuur verbindt, brengt levendigheid en zorgt voor ontwikkeling  

en ontspanning voor onze inwoners en is daarmee van toegevoegde  

waarde voor het leef- en vestigingsklimaat van Roosendaal. Het culturele 

aanbod moet voor alle inwoners bereikbaar blijven en onze inzet is om  

de verbinding met het sociale domein te versterken. 

Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten
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Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige  

en zelfredzame volwassenen

Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich 

onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving

Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief  

mee in de samenleving

Inwoners zijn voldoende wendbaar om mee te blijven doen aan de 

(toekomstige) arbeidsmarkt

Roosendaal kent een aantrekkelijk en vernieuwend onderwijsaanbod  

en een ontwikkel- en leerinfrastructuur die aansluit op de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt

De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie-  

en ondernemersklimaat

De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers

2
ZuidWest 
FM / TV

Regio- 
gemeenten
(Rea / Rbl)

Voorschoolse 
voorzieningen
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Verbinding passend onderwijs Jeugdwet 

Op verzoek van de bestuurstafel sociaal domein/ Jeugd is er een 

ontwikkelagenda gekomen die invulling geeft aan de samenwerking passend 

onderwijs - Jeugdwet. De agenda geeft op hoofdlijnen aan wat we regionaal met 

elkaar willen gaan bereiken op het gebied van thuiszitters, integraal arrangeren, 

vroeg signalering, samenwerking en preventie. Hoe samenwerkingsverbanden  

en gemeenten dit vervolgens tot uitvoering brengen wordt op lokaal niveau 

ingevuld in de overleggen Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en Regionaal 

Educatieve Agenda (REA). Het doel van de Agenda van de Toekomst is het 

commitment tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten om jeugdigen 

binnen de 9 gemeenten perspectief te geven op een stabiele toekomst. 

Onderwijs achterstandenbeleid 

Ons doel is om alle kinderen in Roosendaal maximale kansen te geven om 

zich optimaal te ontwikkelen. Daar werken we als gemeente met vele partijen 

in onze stad aan. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is één van 

de vele terreinen, waarmee wij beogen kinderen dergelijke kansen te bieden. 

Dit beleid richt zich op het verminderen en voorkomen van onderwijs en 

ontwikkelachterstanden, in het bijzonder op risico’s op taalachterstand. 

Met ons onderwijsachterstandenbeleid gaan wij ook in 2020 weer investeren 

in het voorkomen van onderwijsachterstanden door het bieden van extra 

ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar met (een risico op)  

een achterstand.

In 2020 ligt de focus onder andere op het uitbreiden van het wekelijkse 

aanbod voorschoolse educatie aan geïndiceerde doelgroepkinderen van 

10 naar 16 uur per week. Er vindt een herijking plaats van de overleg- en 

besluitvormingsstructuur. Verder starten we in 2020 met een toeleidingsmonitor 

voorschoolse educatie met de aanbieders, gemeente en jeugdgezondheidszorg 

0-4. We vergroten het inzicht in bereik en in de ontwikkeling van peuters 

en leerlingen. We willen de inspanning van onze resultaten inzichtelijk 

maken door middel van een monitor. In 2020 verankeren we het 

onderwijsachterstandenbeleid als onderdeel van de jeugdagenda.

 

Ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) 

De gemeente stimuleert initiatieven om Integrale Kindcentra (IKC) te ontwikkelen. 

Wij faciliteren deze initiatieven in sturing en beleid. Bij de IKC ontwikkeling spelen 

zowel inhoudelijke als huisvestingsvraagstukken. Hierin zal worden aangesloten 

bij landelijke ontwikkelingen en zal samen met de onderwijsbesturen  

en aanbieders van opvang en jeugdzorg een werkbare manier van organiseren  

en financieren worden gevonden. 

IKC moeten bijdragen aan de brede ontwikkeling van de jeugdige met een 

aanbod dat zich onderscheidt met maatwerk en verbindingen met opvang, 

jeugdzorg, sport en cultuur.

Onderwijs 
 
Wat gaan we doen?

Onderwijs algemeen 

Het onderwijs (voorschool tot beroepsopleiding) speelt een belangrijke rol in 

de ontwikkeling van een kind en is daarmee voor de gemeente een belangrijke 

partner. De gemeente wil inwoners inspireren en uitdagen het beste uit zichzelf te 

halen. Dat begint bij een onderwijsaanbod dat excelleert in kwaliteit en diversiteit. 

We hechten waarde aan de keuzevrijheid van ouders en jongeren en koesteren 

daarom het brede palet van scholen als het gaat om grondslag, profiel en visie. 

In het kader van passend onderwijs mag verwacht worden dat de school er alles 

aan doet om voor het kind een passende vorm van onderwijs te organiseren. 

Dat begint bij een goed en uitgebreid onderwijsaanbod in de stad, dat draait om 

herkenbaarheid voor de kinderen en aansluiting bij hun ontwikkeling. 

Elke jongere in Roosendaal gaat naar school om zich voor te bereiden en krijgt 

als het nodig is hulp om zover te komen. De gemeente heeft een rol in het 

versterken van het pedagogisch klimaat door het stimuleren en faciliteren van 

voorzieningen (jeugdgezondheidszorg, onderwijsachterstanden, sport, cultuur, 

preventievoorzieningen etc.). Sinds 2015 ligt de uitvoering van de jeugdhulp 

bij de gemeente. Wanneer er sprake is van opvoed- en opgroeiproblematiek 

ondersteunt de jeugdprofessional jeugd en ouders.

Jeugdagenda 2019 - 2022: Een sterke basis! 

Roosendaal wil de jeugd perspectief bieden door het bieden van kansen. 

Dit doen wij door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken waardoor zij 

voldoende kansen hebben in hun volwassen leven. We willen voorkomen in 

plaats van genezen dus we kiezen met lef en doorzettingsvermogen voor een 

overkoepelend en integraal thema voor onze jeugd: preventie. We beïnvloeden 

door middel van preventie de omgeving waarin mensen wonen en hiermee  

de context waarin kinderen opgroeien. We creëren daarmee een veilige, stabiele 

en inspirerende omgeving, waarin iedereen de kans heeft zich optimaal te 

ontwikkelen. We hebben hierbij vooral aandacht voor de kwetsbare jeugd van 

onze gemeente. 

De jeugdagenda draagt bij aan het beoogde effect dat kinderen en jongeren veilig 

en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen. 

We bereiken dit door in deze agenda verschillende domeinen (te weten: 

onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur, veiligheid  

en arbeidsmarkt) met elkaar te verbinden.

Wat willen we bereiken:

1 Ouders en kind zijn in regie en voelen zich gesteund; 

2 Geen enkel kind zit thuis;

3 Geen kind met achterstand naar de basisschool;

4 Ieder kind kan dichtbij naar de basisschool die bij hem of haar past;  

5 Ieder kind kan zijn talenten ontplooien; 

6 Ieder kind is goed toegerust om te starten aan zijn of haar volwassen leven. 
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Laaggeletterdheid - Volwasseneducatie 

Ook in het schooljaar 2019-2020 worden scholingstrajecten ‘taal’ en ‘rekenen’ 

georganiseerd voor volwassenen. Dit wordt onder aanvoering van regiegemeente 

Breda regionaal georganiseerd met ROC West-Brabant als uitvoerder. 

Samen met onder andere de WVS en het UWV organiseert Bibliotheek VANnU 

ook in 2020 cursussen met als doel om taalvaardig en digitaal vaardig mee te 

doen in de samenleving. In 2020 geven we met de De6-werkpleingemeenten  

en partners uitvoering aan een taalakkoord. Daarnaast wordt met de regio West-

Brabant uitvoering gegeven aan een regionaal actieplan laaggeletterdheid. 

Onderwijshuisvesting 

 > De verwachte besluitvorming over de doordecentralisatie primair onderwijs 

eind 2019 leidt tot de daadwerkelijke uitvoering hiervan in 2020;

 > De uitvoering van het strategisch Huisvestingsplan 2014-2020 wordt 

hiermee vervangen door de plannen van de schoolbesturen in het kader van 

doordecentralisatie;

 > De huisvesting van IBS Aïsha van SIPO wordt in de eerste jaren door  

de gemeente gerealiseerd op basis van de verordening. Hier is in 2019  

een pand voor toegewezen en geschikt gemaakt. 

Roosendaal stad voor studenten en talenten

Roosendaal is een aantrekkelijke stad voor onderwijsinstellingen. 

Studenten kleuren de stad. De komst van (nog meer) studenten biedt Roosendaal 

de kans om talenten aan de stad te binden. Een leuke studietijd op een MBO 

of HBO onderwijsinstelling betekent een mooie start van een verdere carrière 

in Roosendaal. De gemeente zet in op het boeien en binden van studenten 

voor, tijdens en na hun studie. Studenten zijn de Roosendaalse talenten van 

de toekomst. Samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven wordt 

gewerkt aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. 

Doel is om studenten een mooie studietijd in Roosendaal te bieden  

en aansluitend aan hun studie perspectief te bieden, zodat ze in Roosendaal 

blijven wonen en werken.

In 2020 worden de aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek onder 

studenten opgepakt. Daarnaast wordt verder ingezet op:

 > het creëren van goede woonvoorzieningen voor studenten tijdens  

en na de studietijd;

 > het positioneren van Roosendaal als aantrekkelijke studiestad door o.a. 

het organiseren van een introductie event en ‘student games’;

 > het verder verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Regionale Educatieve Agenda (REA) 

De Regionale Educatieve Agenda (REA) 2017-2021 heeft als doel het verbeteren 

van ondersteuning aan jongeren in het kader van passend onderwijs en het 

sociaal domein. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal, 

Moerdijk en Halderberge. In 2020 zal verdere invulling worden gegeven aan 

de afstemming van de REA. Naast de REA is er regionaal een Agenda van de 

Toekomst opgesteld met de gemeenten van de jeugdregio West-Brabant West 

en de 6 samenwerkingsverbanden passend onderwijs in deze jeugdregio. 

Deze Agenda van de Toekomst sluit aan bij de REA en de lokale jeugdagenda. 

In 2020 zullen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de REA in 2021. 

Dit zal in samenspraak gebeuren met het samenwerkingsverband,  

de schoolbesturen VO en de gemeenten Moerdijk en Halderberge. De huidige 

REA draagt bij aan onderwijsdoelen die een meerwaarde hebben ten opzichte 

van lokaal en ander regionaal onderwijsbeleid. Een aantal thema’s krijgt in de REA 

bijzondere aandacht:

 > De integratie van anderstalige leerlingen; 

 > Het organiseren van een inspiratiebijeenkomst;

 > Het verbinden van passend onderwijs en Jeugdwet om te komen tot 

afgestemde arrangementen voor zorg intensieve leerlingen;

 > De samenwerking verbeteren tussen jeugdprofessionals en onderwijs  

op casusniveau en beleidsniveau;

 > Het nieuwe thuiszittersprotocol implementeren, met als doel het voorkomen 

van thuiszittende kinderen;

 > Het implementeren van de gemaakte afspraken over duidelijke regie  

en doorzettingsmacht voor de meest complexe casussen/thuiszitters.

Leerplicht

Om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen zetten we ook in 2020 in op 

preventie en zorg. Door de inzet van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders 

kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen. Daarbij blijven we 

de samenwerking versterken tussen genoemde functionarissen en de 

jeugdprofessionals. Door deze samenwerking komen we tot een integraal 

afgestemd aanbod. Het uitgangspunt van leerplicht is: iedere jongere op school.

Voor de uitvoering leerplicht en trajectbegeleiding hebben we een 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, 

Woensdrecht en Halderberge. Deze overeenkomst loopt af op 1 april 2020. 

We evalueren de huidige samenwerking en bekijken op welke wijze we met 

betrekking tot de uitvoering van deze taak in de toekomst verder willen. 

Leerlingenvervoer

De groep leerlingen die niet zelfstandig naar school kan reizen, komt in 

bepaalde gevallen in aanmerking voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school. Tevens verzorgen we het gym- en zwemvervoer in onze 

gemeente. Voor 2020 zijn er nieuwe langdurige contracten met vervoerders 

afgesloten. Samen met de vervoerders en scholen geven we in 2020 uitvoering 

aan dit vervoer. 

3
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Relatie met verbonden partijen

Op administratief gebied is de gemeenschappelijke regeling (GR) 

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) actief. Het RBL is een 

samenwerkingsverband van 18 gemeenten, waaronder de gemeente Roosendaal. 

Het RBL is opgericht met als doel een effectieve en efficiënte regionale 

leerplichtadministratie, waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen.

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Onderwijs

9.081 11.501 12.112 10.449 10.692 10.924

Baten 
Onderwijs

2.557 3.187 3.929 3.250 3.472 3.693

Saldo 6.524 8.314 8.183 7.199 7.220 7.231
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Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Sport en recreatie

4.238 4.089 4.176 4.108 4.099 4.107

Baten 
Sport en recreatie

1.140 1.192 1.206 1.219 1.233 1.247

Saldo 3.098 2.897 2.970 2.889 2.866 2.860

Sport en recreatie
 
Wat gaan we doen?

In 2020 continueren we binnen het beleidsveld Sport en recreatie de focus  

op de gezondheidswaarde van sporten, spelen en bewegen. Onder andere  

de volgende acties leveren een bijdrage aan een gezondere leefstijl onder jeugd  

en volwassenen: 

 > De nieuwe sport- & beweegvisie 2020 – 2030 wordt uitgevoerd.       

Hiervoor worden in 2020 sportakkoorden vastgesteld;

 > Een sportformateur wordt aangesteld om te komen tot een lokaal 

sportakkoord; 

 > We voeren diverse subsidieregelingen uit, waaronder de subsidieregelingen 

‘Sportinitiatieven’, ‘Armoede’ en ‘Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten’. 

Hiermee leveren we een bijdrage aan het verhogen van de sport-  

en beweegparticipatie onder jeugd en volwassenen; 

 > De subsidieregel Gezonde leefstijl wordt opengesteld en voor 4 jaar 

 > verleend. Doel van deze regeling is het vergroten van de structurele sport-  

en beweegparticipatie van de jeugd en van volwassenen die een drempel 

ervaren om te sporten en te bewegen. Daarnaast wordt het maken van de 

gezonde beweeg- en voedingskeuzes gestimuleerd (Jongeren op Gezond 

Gewicht) en worden verenigingen ondersteund;

 > We continueren de inzet van combinatiefunctionarissen op basisscholen  

tot en met juli 2021;

 > We blijven initiatieven initiëren, bevorderen en ondersteunen om de 

buitenruimte dusdanig in te richten dat inwoners van alle leeftijden worden 

uitgedaagd hierin te bewegen en/of te sporten;

 > Om de sport- en beweegparticipatie van zowel jeugd als volwassenen verder 

te vergroten, talenten voor de gemeente te behouden en verenigingen 

toekomstbestendig te maken, hebben we aandacht voor mogelijke 

investeringen in sportvoorzieningen. Hierbij ligt de focus op de verbetering 

van bestaande accommodaties en het uitbreiden van het aanbod met nieuwe 

sporten;

 > Samen met Fontys Sporthogeschool en CIOS Goes wordt er in Roosendaal 

een uitgebreid activiteitenaanbod gerealiseerd. Dit aanbod wordt samen met 

maatschappelijke organisaties vormgegeven en uitgebreid;

 > Het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties die door 

de gemeente zijn overgedragen aan de verenigingen is geëvalueerd. 

Mogelijkheden voor het implementeren van aanbevelingen worden 

onderzocht;

 > Het beheer en de exploitatie van een deel van de binnensportaccommodaties 

wordt aanbesteed om de exploitatie ervan te verbeteren;

 > Er wordt onderzocht in welke sportaccommodaties de komende jaren wordt 

geïnvesteerd. De speerpunten uit de sport- en beweegvisie zijn hierbij leidend;

 > De doorkomst van de Vuelta wordt een sportief en cultureel hoogtepunt.
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 > De openluchttheaters Vrouwenhof en Nispen professionaliseren en worden als 

culturele hotspot nadrukkelijk onderdeel van de basisinfrastructuur Cultuur; 

 > Eind 2019 wordt de exploitatie van de Suite als Cultuurhuis geëvalueerd.       

In 2020 gaan we de uitkomsten hiervan uitwerken;

 > Het Jeugdcultuurfonds vormt één loket met de armoedefondsen. Vanuit de 

basisinstellingen cultuur wordt een aanvullend lokaal aanbod gerealiseerd voor 

cultuurparticipatie voor mensen die hier de middelen niet voor hebben.      

Zo kunnen zij ook participeren in de Roosendaalse samenleving; 

 > Het online monumentenregister is gerealiseerd. De gemeente voert de 

onderhoudsverplichting (Erfgoedwet) uit voor monumenten. Dat betekent dat 

de onderhoudsstaat van alle monumenten middels een QuickScan in beeld is 

gebracht. Deze inventarisatie leidt ertoe dat eigenaren van in slecht verkerende 

staat zijnde monumenten inmiddels worden aangeschreven om achterstallig 

onderhoud ongedaan te maken. De inventarisatie van de wederopbouw 

architectuur (periode 1940 – 1965) wordt in 2020 afgerond. Ook in 2020 wordt 

bekeken of er naar aanleiding van de inventarisatie architectonische gebouwen/

voorwerpen op de monumentenlijst worden geplaatst. Tevens is afgesproken 

dat er een “kerkenvisie” moet komen. Dit in verband met het afstoten van 

(monumentale) kerken in Roosendaal;

 > In 2019 heeft het college een meerjarig onderhoudsplan voor kunst in de 

openbare ruimte vastgesteld. Hier zijn middelen voor gereserveerd in de 

begroting. Vanuit de samenleving komen er regelmatig vragen naar de 

achtergrond van gemeentelijke kunstwerken en monumenten. In de periode 

2020-2022 actualiseren we de inventarisatie uit 1987 en stellen de informatie 

digitaal beschikbaar.

 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Cultuur

5.886 6.399 6.513 6.568 6.600 6.662

Baten 
Cultuur

308 185 176 178 179 181

Saldo 5.578 6.214 6.337 6.390 6.421 6.481

Cultuur 
 
Wat gaan we doen?

In 2020 zetten we het beleid zoals in 2018 ingezet met de Cultuurnota 

“Roosendaal, een Brabantse gemeente met een hart van Cultuur’ voort. 

Bovendien zetten we cultuur steeds meer in voor een actieve leefstijl voor 

jongeren en volwassenen bij onderwijs en jeugd en binnen het sociale domein. 

 > We faciliteren de activiteiten van de basisinstellingen cultuur: Erfgoedcentrum 

Tongerlohuys, Schouwburg de Kring, Bibliotheek VANnU en Cultuur Verbindt 

Roosendaal; 

 > Met het museum onderzoeken we de mogelijkheid voor een duurzame 

doorontwikkeling naar de toekomst samen met het onderwijs, in het sociale 

domein, in de wijken en een verbreding naar toerisme en recreatie;

 > De functie van frontoffice van het archief (het Historisch Informatie Punt) wordt 

meer geïntegreerd in de museumfunctie; 

 > Het Cultuurfonds - uitgevoerd door Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal - 

wordt in samenspraak met het culturele veld uitgebreid met oa. de subsidie 

voor harmonieën en orkesten. Activiteiten die gesubsidieerd worden sluiten 

aan bij ambities van de gemeente op het gebied van sociaal domein, 

cultuureducatie, (binnen)stadsontwikkeling, erfgoed en citymarketing;

 > De ondersteuning van Cultuur Verbindt Roosendaal aan amateurverenigingen 

en professionele makers richt zich op kwaliteitsverbetering en lokale en 

regionale samenhang van activiteiten. Hierbij is speciale aandacht voor jonge 

makers die activiteiten willen ontwikkelen in de gemeente; 

 > Eind 2019 is een convenant afgesloten met acht gemeenten in de regio.   

Daarin is afgesproken om met ingang van 2020 samen de inhoudelijke 

ontwikkeling van het bibliotheekwerk vorm te geven in de regio. De Wet 

stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is daarvoor de basis. Lokaal blijven 

gemeenten afzonderlijk subsidieafspraken maken met de bibliotheek.

 > De bibliotheek zet in Roosendaal vervolgstappen op het gebied van kennis 

en informatieverwerving en lezen en literatuur van inwoners. Naast het 

stimuleren van het lezen op school en in de wijken en taal leesprojecten 

biedt zij in toenemende mate, samen met andere partners uit de stad, digitale 

dienstverlening aan. Deze ontwikkeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. 

Gebruik van digitale media door iedereen wordt vanzelfsprekend.            

De bibliotheek heeft de rol om deze ontwikkeling voor iedereen mogelijk  

te maken. De bibliotheek geeft vanuit de bibliotheekwet ook inhoud aan  

de basisfuncties ontmoeting en debat en kunst en cultuur;

 > Cultuureducatie op scholen en in de wijken wordt voortgezet en uitgebreid 

naar 75% van de scholen in 2023. We integreren hierbij de regeling 

combinatiefuncties sport en cultuur;

 > Cultuurparticipatie in het sociale domein werd tot en met 2019 vorm gegeven 

in projectvorm. In 2020-2023 wordt dit een structureel onderdeel, waarbij 

cultuur als middel wordt ingezet in samenhang met sport voor verschillende 

doelgroepen. Dit zijn mensen met een beperking, ouderen, mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers ed.;

 > In 2019 is een aantal culturele verenigingen in Bovendonk 111 getrokken.      

In 2020 zal de organisatie verder vorm krijgen en zal het Cultuurhuis - met 

name in de onderlinge samenwerking en programmering - een meer definitieve 

vorm krijgen; 
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Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen 

X1.000 Beleidsveld
2018

rekening
2019

begroting
2020

Begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten Onderwijs 9.081 11.501 12.112 10.449 10.692 10.924

Sport en 
recreatie

4.238 4.089 4.176 4.108 4.099 4.107

Cultuur 5.886 6.399 6.513 6.568 6.600 6.662

Totaal 19.205 21.989 22.801 21.125 21.391 21.693

Baten Onderwijs 2.557 3.187 3.929 3.250 3.472 3.693

Sport en 
recreatie

1.140 1.192 1.206 1.219 1.233 1.247

Cultuur 308 185 176 178 179 181

Totaal 4.005 4.564 5.311 4.647 4.884 5.121

Saldo 15.200 17.425 17.490 16.478 16.507 16.572

Stortingen in reserves 7.243 2.851 4.599 3.776 3.761 3.746

Onttrekkingen aan 
reserves

8.275 4.561 5.242 3.238 3.252 3.264
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Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten
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Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige  

en zelfredzame volwassenen

Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich 

onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving

Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief  

mee in de samenleving

Inwoners zijn voldoende wendbaar om mee te blijven doen aan de 

(toekomstige) arbeidsmarkt

Roosendaal kent een aantrekkelijk en vernieuwend onderwijsaanbod  

en een ontwikkel- en leerinfrastructuur die aansluit op de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt

Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening  

van de gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie-  

en ondernemersklimaat

De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd  

door te brengen

De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn 

goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers

Programma 3

Werken & ondernemen
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Gemeente 
Roosendaal

VNO-NCW
Brabant 
Zeeland

Werkplein 

Regio
West-Brabant 

(RWB)

MKB 
Nederland

REWIN

Regio De6 en 
Arbeidsmarkt-

regio

WVS

Collectief 
Roosendaal

Brabantse 
ontwikkel

maatschappij
(BOM)

Binnenstad
bestuur

Roosendaal 
Smart City BV
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Economie

Werk en inkomen

Portefeuillehouder: wethouder Lok

Portefeuillehouder:  

wethouder Van Ginderen,  

wethouder Koenraad 
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Roosendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken.  

Ook bedrijven weten ons goed te vinden. Onze strategische ligging werkt 

daarbij in ons voordeel. Het onderwijsaanbod zal ook de komende jaren 

groeien, met nieuwe opleidingen op mbo en hbo niveau. Dat zijn positieve 

ontwikkelingen die onze gemeente nog aantrekkelijker maken. 

Dat betekent niet dat alles nu vanzelf gaat. We willen innovatief 

ondernemerschap stimuleren, in netwerken ondernemers en 

onderwijsinstellingen samenbrengen om de uitdagingen van morgen aan 

te gaan. Door deze versterkte verbinding kunnen we (nieuwe) opleidingen 

nog beter aan laten sluiten bij de arbeidsmarkt van morgen. 

Dat is belangrijk voor ons ondernemersklimaat, maar ook voor onze 

inwoners want werken blijft belangrijk om mee te kunnen doen in  

de samenleving en jezelf blijvend te ontwikkelen.
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Ruimte voor Innovaties

 > We continueren onze bijdrage aan de Smart City BV en verbreden het gebruik 

van de loyalty-pas;

 > We ondersteunen de doorontwikkeling van het online-winkelplatform 

Roosendaal24;

 > We realiseren Wifi en beacons in de binnenstad en ondersteunen  

de ontwikkeling van een app om bezoekers van de binnenstad informatie  

te verstrekken, specifiek voor de locatie waar ze zich bevinden;

 > We onderzoeken slimme vormen van stadsdistributie;

 > We ondersteunen op projectbasis initiatieven vanuit het Care Innovation  

Center West-Brabant;

 > We zetten in op een innovatieve citymarketing;

 > We versterken onze kennisinfrastructuur in samenwerking met Associate 

Degree Academie, Avans, Fontys en CIOS. Dit doen we door actief in te zetten 

op kennisdeling tussen onderwijs en ondernemers. Daarbij intensiveren we 

onze samenwerking met kennisinstellingen en steden in de provincie  

Noord-Brabant;

 > We zetten in op participatie van onze ondernemers aan Europese 

innovatieprogramma’s;

 > We verbinden onze studenten met onze bedrijven; 

 > We geven (in samenwerking met citymarketing en VVV) invulling aan het 

digitale evenementenloket en het in het Toeristisch-Recreatieve Actieplan 

opgenomen online-platform. 

 > We verbeteren het evenementenklimaat door de introductie van ster-events,  

de aanschaf van dranghekken en de realisatie van stroom-  

en watervoorzieningen op evenementenlocaties. Daarnaast worden  

de mogelijkheden van meer facilitaire samenwerking rondom  

evenementen verkend.

Economie
 
Wat gaan we doen?

Het economisch koersdocument 2019-2022 ‘Verbinden, vernieuwen en 

uitdagen‘ stelt de ondernemer centraal en faciliteert dit ondernemerschap. 

We moedigen daarbij initiatieven aan en zetten in op innovatie. Dit doen we door 

de vernieuwing binnen de huidige sectoren te stimuleren en de uitdagers van  

de gevestigde orde te faciliteren. Daarvoor dient onze infrastructuur klaar te 

zijn voor de toekomst, met een gezonde detailhandelsstructuur en aantrekkelijk 

stedelijk milieu om te werken en bedrijfsterreinen die met professioneel 

parkmanagement bij de tijd worden gehouden.

Werk is belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. De actieagenda 

arbeidsmarkt 2019-2022, ‘Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL’ heeft als 

doel het maximaal inzetten van het Roosendaals arbeidspotentieel door vraag 

en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Daarbij is de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang. Wij ondersteunen daarom de 

agenda beroepsonderwijs West-Brabant en de Human Capital agenda’s van  

de diverse sectoren die regionaal onder regie van de RWB worden ontwikkeld. 

Een blijvend gezonde arbeidsmarkt is een gezamenlijke, bovenlokale uitdaging.

Mensen zonder perspectief op (regulier) werk stimuleren we richting 

maatschappelijke participatie binnen de samenleving. Dit gebeurt door 

een samenspel op het gebied van minimaregelingen en zorg gerelateerde 

voorzieningen. Het armoedebeleid gaat uit van de centrale visie dat armoede 

meer is dan een tekort aan inkomen alleen. Het bieden van een goed vangnet 

blijft noodzakelijk, maar de kern van het armoedebeleid ligt in het bestrijden  

en voorkomen van uitsluiting op verschillende levensdomeinen

In 2020 stellen we de volgende pijlers uit het ‘economisch koersdocument  

2019-2022 ‘Verbinden, vernieuwen en uitdagen‘ centraal:

We stellen de ondernemer centraal: adaptief accountmanagement

 > We verbeteren continu de (digitale) dienstverlening naar de ondernemer; 

 > We nemen deel in netwerken gericht op duurzaamheid/energietransitie;

 > We verbinden ondernemers met het Werkgeversservicepunt en ondersteunen 

het initiatief tot oprichting van de stichting MetWerk;

 > We investeren in samenwerking met REWIN en BOM;

 > We faciliteren het parkmanagement op de bedrijventerreinen met het 

Ondernemersfonds en het binnenstadsmanagement (de publiek private 

samenwerking met Collectief Roosendaal) met het binnenstadsfonds;

 > We continueren onze bijdrage aan StarttoGrow (voorheen: Starterscentra  

West-Brabant);

 > We continueren onze inzet voor markten en kermissen;

 > We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de vrijetijdseconomie  

(in lijn met het evenementenbeleid en het toeristisch-recreatief actieplan);

 > We ondersteunen snelle groeiers, nemen deel aan het programma ‘Kansrijk 

MKB’ van REWIN.

3 3
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Werk en inkomen
 
Wat gaan we doen?

Iedereen verdient werk

 > We faciliteren zij-instroom voor beroepen met een krappe arbeidsmarkt;

 > We stimuleren arbeidsparticipatie voor statushouders en vluchtelingen;

 > We investeren in de ontwikkeling van blijvende arbeidsmigranten;

 > We versterken de ontwikkelkansen voor mensen met een afstand tot  

de arbeidsmarkt (Perspectief op Werk);

 > We breiden als werkgever het aantal garantiebanen uit;

 > Wij promoten bij ondernemingen de prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) 

en continueren bij onze inkoop social return on investment (SROI);

 > Wij zien toe op de uitvoering van het taalakkoord.

Onderwijs en arbeidsmarkt matchen

 > Wij ondersteunen de regionale agenda beroepsonderwijs en werken mee  

aan het opstellen en uitvoeren van de bijbehorende roadmap;

 > We blijven de komende jaren Roosendaal on stage faciliteren;

 > In samenwerking met het ROCWB zetten we ons in voor de realisatie  

van Logistics Fieldlabs. Doel is meer instroom op MBO4-Logistiek;

 > In samenwerking met de stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) zetten 

wij ons in om meer leerwerkbedrijven te realiseren.

Mensen hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld

 > Wij stimuleren sociale innovatie die niet alleen werkzekerheid creëert bij  

de werknemers na het afronden van een opleiding maar ook voldoet aan  

de wens van flexibiliteit vanuit de werkgevers;

 > Wij stimuleren techniek onderwijs en zien toe op een technisch VMBO-aanbod 

van hoge kwaliteit;

 > Wij stimuleren experimenten die een extra bijdrage leveren aan het ontwikkelen 

van kennis en vaardigheden voor de toekomst.

Toekomstbestendige werklocaties

 > Wij faciliteren ondernemers om een duurzaamheidsfootprint te maken van 

individuele bedrijven en voor bedrijventerreinen als geheel. Uit een analyse kan 

o.a. worden opgemaakt welke afvalstof van het ene bedrijf grondstof is voor 

het andere bedrijf. Vanuit het innovatie- en ontwikkelfonds ondersteunen we 

bedrijven om een businesscase te ontwikkelen;

 > We zetten onverminderd in op een compacte binnenstad door concentratie 

van het kernwinkelgebied en transformatie van leegstaande winkelpanden;

 > We vergroenen de binnenstad en ondersteunen het voorzien van de binnenstad 

van een passende citydressing;

 > We faciliteren elektrisch vervoer en nieuwe brandstoffen (waterstof, LNG/CNG);

 > We stimuleren carpooling en deelauto’s;

 > We faciliteren voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens;

 > We ontwikkelen een visie voor de Meeten II met als doel een vestigingslocatie 

die onze economie versterkt op gebied van robotisering, digitalisering en 

energietransitie;

 > We ontwikkelen Stadsoevers-Oost tot een interessant gebied voor werken, 

wonen en leren rondom de broedplaats Innovitapark. Dit wordt een extra troef 

in onze acquisitie;

 > We ondersteunen de ambities van Leisure Park Roosendaal (incl. Designer 

Outlet Roosendaal).

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Economie

4.491 3.787 3.795 3.850 3.906 3.886

Baten 
Economie

1.129 752 726 735 744 753

Saldo 3.362 3.035 3.069 3.115 3.162 3.133

3 3
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Financieel overzicht Werken & Ondernemen 
 

X1.000 Beleidsveld
2018

rekening
2019

begroting
2020

Begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten Economie 4.491 3.787 3.795 3.850 3.906 3.886

Werk en 
inkomen

57.554 58.890 58.947 58.510 58.325 58.191

Totaal 62.045 62.677 62.742 62.360 62.231 62.077

Baten Economie 1.129 752 726 735 744 753

Werk en 
inkomen

30.973 31.338 30.717 29.817 29.817 29.817

Totaal 32.102 32.090 31.443 30.552 30.561 30.570

Saldo 29.943 30.587 31.299 31.808 31.670 31.507

Stortingen in 
reserves

1.623 40 20 20 20 20

Onttrekkingen aan 
reserves

2.460 348 241 141 81 11

Meedoen binnen de maatschappij

 > Doordat het economisch goed gaat, zijn steeds meer inwoners aan het werk. 

Ook inwoners met een structurele begeleidingsvraag. De verandering in het 

klantenbestand van het Werkplein vraagt om meer vraaggerichte en integrale 

dienstverlening op maat. We versterken in 2020 daarom de verbinding tussen 

Werkplein en maatschappelijke ondersteuning, onder andere door uitvoering 

van het Koploperproject Clientondersteuning; 

 > De gemeente werkt eraan:

- dat mensen die niet kunnen deelnemen in het reguliere arbeidsproces op 

een andere manier duurzaam kunnen participeren in de samenleving;

- dat de taakstelling huisvesting en maatschappelijke begeleiding van 

statushouders wordt gerealiseerd. De nieuwe wet inburgering wordt 

regionaal opgepakt in samenwerking met diverse partners, waaronder  

het Werkplein;

- dat mensen kunnen rondkomen, door continuering van de bestaande 

minimaregelingen, zoals schuldhulpverlening, de collectieve zorgverzekering 

en bijzondere bijstand tot 120% van de bijstandsnorm;

- dat het vangnet van armoedevoorzieningen stap voor stap wordt 

omgebouwd naar een verzameling interventies, die voorzien in een 

duurzame oplossing voor inwoners; 

- dat we in regionaal verband de pilot vroegsignalering van 

betalingsachterstanden uitvoeren;

- dat de middelen uit het Kindpakket maximaal worden ingezet met als 

doelstelling dat geldzorgen bij jongeren worden voorkomen en dat 

jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen door deelname aan sport, 

cultuur en onderwijs;

- dat de kwijtscheldingsnorm, vastgesteld op 100% kwijtschelding voor  

de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt uitgevoerd; 

- dat het gebruik van regelingen en voorzieningen wordt vergroot, o.a. door 

meer onder de aandacht te brengen en het taboe en schaamte over leven  

in armoede te doorbreken.

Bestaanszekerheid

Om in 2030 het aantal huishoudens dat structureel moeite heeft met rondkomen 

significant te verminderen wordt begin 2020 een lange termijn visie met 

programmalijnen gestart. 

Het geactualiseerde uitvoeringsplan bestaanszekerheid 2020-2022 wordt gestart. 

Hierin heeft de kwartiermaker bestaanszekerheid een uitdrukkelijke rol.  

In dit geactualiseerde plan zijn activiteiten toegevoegd die bijdragen aan  

de lange termijn ambitie. 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Werk en inkomen

57.554 58.890 58.947 58.510 58.325 58.191

Baten 
Werk en inkomen

30.973 31.338 30.717 29.817 29.817 29.817

Saldo 26.581 27.552 28.230 28.693 28.508 28.374

3 3
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Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten
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Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van  

de gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie-  

en ondernemersklimaat

De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd  

door te brengen

Roosendaal en de Roosendalers lopen voorop in de energietransitie, 

kunnen goed omgaan met klimaatverandering en stimuleren circulair 

leven en werken

De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd  

op de behoeften van huidige en (potentieel) toekomstige inwoners

De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal  

zijn goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers

Programma 4 

Wonen & verblijven
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Openbare ruimte en 

reiniging 

Bereikbaarheid en 

mobiliteit

Ruimte en wonen

Vergunningverlening

Afvalinzameling en milieu

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

Portefeuillehouder: wethouder Lok

Portefeuillehouder: wethouder Theunis

Portefeuillehouder: wethouder Lok

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers 

en wethouder Koenraad
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De rol van de gemeente in dit programma kenmerkt zich door de markt 

en maatschappij te faciliteren, te stimuleren en te laten experimenteren. 

Roosendaal is een sterke en gezonde samenleving. Ons beleid en onze 

woningbouwprojecten worden in overleg met stakeholders en bewoners 

vormgegeven om in gezamenlijkheid een aantrekkelijke stad te creëren. 

Een stad met een prettig woon- en leefmilieu. Roosendalers moeten het 

fijn vinden om in deze gemeente te wonen. Dit willen we bereiken door 

kwaliteit aan de stad toe te voegen met nieuwe bouwprojecten en een 

intensief samenspel met andere beleidsdomeinen. Om een aantrekkelijke 

woonstad te zijn en te blijven ligt er een belangrijke opgave om  

de bestaande woningvoorraad energetisch te verduurzamen en aan  

te passen aan de veranderde (zorg) behoeftes. 

Provincie

4
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Openbare verlichting & smart city

Alle straatverlichting die vervangen moet worden, wordt vervangen door SMART 

LED-verlichting. Deze oplossing is duurzamer en heeft bovendien als voordeel 

dat een defecte lantaarnpaal ‘zichzelf meldt’ en snel vervangen kan worden.  

In 2030 zijn alle objecten omgebouwd. 

De Nieuwe Markt is het Living Lab voor Internet of Things (IoT). Binnen de 

regels van de privacywetgeving, stellen wij het plein open voor bedrijven, 

scholen, ondernemers en particulieren en bieden hen de mogelijkheid om 

te experimenteren met IoT ideeën. De insteek daarbij is: wij faciliteren 

en de uitkomsten van de experimenten worden gedeeld. Waar nuttig kan 

worden bekeken of uitrol over de rest van de stad nuttig is. 

De discipline openbare verlichting gaat, naast de discipline stedelijk water nu ook 

de aansluiting onderzoeken op NL DIGITAAL (Data Agenda Overheid). Deze data 

agenda heeft als doel om data ten goede te laten komen aan beleidsvorming 

en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door de overheid, mét 

aandacht voor de bescherming van publieke waarden en fundamentele 

rechten van burgers. In 2020 hebben we een plan van aanpak over hoe we de 

openbare verlichting data gedreven kunnen gaan beheren en zullen we in de 

daarop volgende jaren verder stappen maken om te komen tot een Gegevens 

Woordenboek Stedelijk Licht (gestandaardiseerde beheerdata openbare 

verlichting).

Snippergroen

De nota verbindend groen, die is vastgesteld in 2016, bevat een regeling voor 

particulieren om tegen aantrekkelijke voorwaarden openbaar groen aan te 

kopen van de gemeente. Doelstelling is nog steeds om illegaal gebruik van 

plantsoengronden terug te dringen en tevens een besparing in het beheer en 

onderhoud van deze gronden te realiseren. In 2018 is hiervoor een projectplan 

opgesteld. Uitvoering hiervan wordt in 2020 gecontinueerd.

Participatie bij projecten

Projecten die we in de buitenruimte oppakken worden zoveel mogelijk 

participatief opgepakt met burgers, ondernemers, organisaties, etc.  

Voor projecten uit de Beheerkalender wordt een planning opgesteld en daarna  

bij en met belanghebbenden geïnventariseerd of er functionele knelpunten  

of wensen zijn, die in het uit te werken ontwerp meegenomen zouden moeten 

worden. Dat verhoogt de kwaliteit van het ontwerp en het draagvlak bij  

de gebruikers van het openbaar gebied.  

Openbare ruimte en reiniging
 
Wat gaan we doen?

Onderhoudsniveau

De uitgangspunten van de nota Verbindend Beheren zijn de basis voor 

het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare ruimte. De technische 

kwaliteit is leidend voor het vervangings- en reconstructieprogramma, dat is 

vastgelegd in de Beheerkalender. Deze Beheerkalender is financieel vertaald 

in de meerjarenbegroting en het investeringsplan. Voor het onderhoud 

zijn per onderdeel kwaliteitsniveaus vastgesteld. We hanteren het CROW-

kwaliteitsniveaus B voor Centrum (binnen de cityring) en invalswegen van 

Roosendaal en niveau C voor de overige openbare ruimte. De accenten  

en aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant uit 2017 maken deel uit van  

de regulieren processen in de openbare ruimte. 

Roosendaal Natuurstad

Roosendaal Natuurstad moet uitgroeien tot een ambitieus programma om 

Roosendaal groener, klimaatbestendig, schoner en duurzamer te maken.  

Met de projecten uit Roosendaal Natuurstad, Roosendaal Futureproof, het vGRP 

(verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan), het GWEL-programma en de Ster van 

Roosendaal bouwen wij verder aan een groene, biodiverse en klimaatbestendige 

gemeente. 

In 2020 zetten we in op onderstaande pijlers:

 > Visuele en ruimtelijke kwaliteit;

 > Cultuurhistorie en erfgoed;

 > Stedelijke groenstructuur en buiteninrichting;

 > Landschap, ecologie en biodiversiteit;

 > Gezonde leefomgeving en recreatie;

 > Duurzaamheid en ruimtelijke adaptatie.

Samenwerking in onderhoud van grijs en groen

In 2020 gaan we verder met het intensiveren van onze samenwerking met 

bewoners en gebruikers bij het onderhoud van grijs en groen om samen invulling 

te geven aan de afspraken over kwaliteitsniveaus. Daarbij is maatwerk mogelijk. 

Bij het uitbesteden van deze werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk ruimte 

geboden voor WVS en leggen we ook voorwaarden op aan aannemers zodat zij 

mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ruimte bieden om deel te 

nemen aan het arbeidsproces.

Bij de werkzaamheden van de eigen buitendienst ligt het accent op 

servicegerichte en incidentele zaken en vooral op projecten waarin met inwoners 

samengewerkt wordt. Dat geeft flexibiliteit voor het leveren van maatwerk en 

levert slagkracht om extra inzet te plegen daar waar die het hardst nodig is.

4 4
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Bereikbaarheid en mobiliteit
 
Wat gaan we doen?

Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP)

De ambities uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 staan ook 

in 2020 centraal. Het GVVP vindt zijn doorvertaling in het uitvoeringsprogramma: 

de Mobiliteitsagenda 2020-2024. De realisatie van de snelfietsroute (F58) tussen 

Bergen op Zoom en Roosendaal gaat de komende jaren door en in 2020 worden 

verschillende trajectonderdelen hiervan aangepakt. Naast de snelfietsroute wordt 

in 2020 gewerkt aan een betere ontsluiting van de wijk Tolberg door de aanleg 

van een nieuwe verbindingsweg. Het jaar 2020 zal gericht zijn op onderzoeken 

om de verbindingsweg mogelijk te maken. Hiernaast wordt in 2020 o.a. gewerkt 

aan de verbetering van de verkeersveiligheid van het kruispunt Brugstraat-

Spoorstraat en ingezet op de lobby richting het Ministerie voor verbetering van  

de internationale treinverbinding richting Antwerpen. 

Mobiliteitstransitie

In 2019 is gestart met het faciliteren van elektrische rijders door de aanleg  

van extra laadinfra. In 2020 continueren we de aanleg van laadpalen en bekijken 

we de mogelijkheden voor een laadstation. De afgelopen jaren is ingezet op een 

schonere en leefbare binnenstad. Er wordt gewerkt aan een pilot om ook de 

binnenstadsdistributie efficiënter en duurzamer te organiseren. 

Parkeren 

In de binnenstad en omliggende wijken is betaald parkeren van kracht. In 2020 

wordt het zogenaamde PUP-gebied onder de loep genomen. Naast inzicht in de 

parkeerdruk wordt gekeken of er aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn om het 

parkeren op straat voor bewoners en bezoekers te verbeteren. Het parkeren voor 

grote voertuigen op bedrijventerreinen is een thema dat we regionaal, maar ook 

met lokale bedrijven, gaan oppakken. Voor de uitvoering van het parkeerbeleid is 

Parkeer Beheer Roosendaal BV (PBR BV) een belangrijke verbonden partij. PBR BV 

is, naast het uitvoeren van het parkeerbeleid, verantwoordelijk voor de exploitatie 

van de parkeergarages en de vrachtwagenparking. 

Openbaar Vervoer

In navolging van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) en Hart 

voor de Binnenstad wordt in 2020 toegewerkt naar een ontwerp voor een 

hoogwaardig stationsplein. Een efficiënt vervoersknooppunt staat hierbij centraal. 

Daarnaast wordt toegewerkt naar een extra bushalte nabij het voormalig 

Belastingkantoor.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

Met betrekking tot de rioolheffing is het Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2023 

(GRP) kaderstellend. De budgetten voor de investeringen zijn in het GRP bepaald 

op basis van de technische levensduur van de objecten. Planning en uitvoering 

van vervangingsinvesteringen vinden plaats binnen het proces van  

de Beheerkalender. 

In 2020 wordt het ingezette datagedreven (risicogestuurd) beheer voor  

de vrijverval riolering verder geïmplementeerd. Daarnaast wordt er een onderzoek 

gestart om het voorkomen van wateroverlast verder uit te werken en input  

te geven aan het gehele spectrum van klimaatadaptatie. 

Groen 

Ook in 2020 worden versleten groenvakken vervangen. Hierbij worden 

omwonenden betrokken en wordt geïnformeerd naar hun wensen. Om hen 

daarbij te helpen én te borgen dat het groen geschikt is om in de openbare 

ruimte toe te passen, heeft de gemeente een palet aan plant- en boomsoorten 

ontwikkeld, waaruit bewoners kunnen kiezen.

 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Openbare ruimte  
en reiniging

27.199 28.617 26.316 27.095 27.479 26.487

Baten 
Openbare ruimte  
en reiniging

14.783 13.312 12.712 12.889 13.067 13.249

Saldo 12.416 15.305 13.604 14.206 14.412 13.2384 4
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Ruimte en Wonen
 
Wat gaan we doen?

Woonagenda

Evenals in 2019 worden in 2020 de reeds in gang gezette acties verder voortgezet 

en wordt gestart met uitvoering van overige acties die in 2015 zijn opgenomen in 

de vastgestelde Woonagenda. Voor de inhoud van deze acties verwijzen we naar 

het actieplan dat is opgenomen in de Woonagenda.

In 2020 wordt een nieuwe woonbeleidscyclus uitgevoerd. Deze beleidscyclus 

begint met een woningmarktonderzoek dat door Springco wordt uitgevoerd 

en waarbij dezelfde methodiek van onderzoek wordt gehanteerd als het 

woningmarktonderzoek uit 2015. Daarnaast wordt in 2020 het Woonlasten en 

Doelgroepen onderzoek gecontinueerd. Dit onderzoek wordt samen met Alwel 

uitgevoerd en richt zich vooral op de doelgroep van beleid voor de corporatie.

Met de 2 bovengenoemde woningmarktonderzoeken als basis worden in 2020 

de nieuwe Woonagenda/woonvisie en de nieuwe prestatieafspraken met de 

corporatie opgesteld. Deze beleidsdocumenten zullen de komende 4 jaar het 

volkshuisvestingsbeleid van Roosendaal zijn.

Het sluitstuk van de woonbeleidscyclus is de Woningbouwprogrammering 

waarin wordt aangegeven hoeveel woningen we de komende beleidsperiode 

moeten realiseren en hoe we die opgave met welke specifieke projecten over  

de gemeente gaan spreiden.

In 2020 wordt daarnaast uitvoering gegeven aan het voornemen om circa 10 

nieuwe woonwagenstandplaatsen toe te voegen. Dit voornemen komt voort 

uit het “Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid” dat 

in juli 2018 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

is vastgesteld. 

Ruimtelijke projecten

Stadsoevers

In 2020 zal de aanleg van de haven met zwaaikom worden afgerond en wordt 

de aanleg van het openbaar gebied tussen de Kade en de wethouder Lanenstraat 

(de Knoop) opgepakt alsmede de aanleg van de Noordlaan. Het pand aan het 

Kadeplein 4 zal vanaf de eerste helft 2020 worden getransformeerd naar een 

woningbouwlocatie. De Beekblokken (ca 115 woningen ten noorden van 

de Wipwei) worden ontwikkeld door een ontwikkelaar (voorbereiding) 

en in de verkoop gebracht. Mogelijk wordt tegen het einde van het jaar 

gestart met bouwen. 

Ten behoeve van de realisatie van het oostelijk deel van Stadsoevers (het 

Vlietpark) wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van 

de Crisis- en herstelwet opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan zal in 2020 ter 

inzage worden gelegd. Ook wordt in dit gebied reeds gestart met de bouw van 

een parkeervoorziening ten behoeve van de toekomstige bewoners/gebruikers 

van Kadeplein 4, ROC en Douanier en de aanleg van het urban sportspark.

‘t Zand

In 2020 wordt de bouw van de particuliere woningen gecontinueerd 

en de verkoop van beschikbare kavels gecontinueerd.

Basisnet Spoor 

Basisnet Spoor is nieuwe wetgeving ten behoeve van het goederenvervoer over 

het spoor en regelt de externe veiligheid van dit transport op en langs het spoor. 

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is verantwoordelijk voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen via het hoofdspoorwegennet en heeft diverse routenetwerken 

aangewezen waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk moet 

plaatsvinden. Eén van deze netwerken is het traject Roosendaal-Halderberge-

Moerdijk. Om deze wetgeving zorgvuldig te implementeren, heeft het Ministerie 

op basis van een Maatregelenpakket Veiligheid en Zelfredzaamheid € 5 miljoen 

beschikbaar gesteld om knelpunten op dit traject te voorkomen. 

De drie gemeenten zijn gezamenlijk bezig met het tot uitvoering brengen van dit 

maatregelenpakket binnen de totale spoorzone en de uiteindelijke planologische 

inpassing. De afronding van het totale maatregelenpakket wordt in 2020 

voorzien.

Onlangs is de problematiek van Basisnet Spoor opgeschaald naar de Regio 

West-Brabant (RWB), waar binnen de Commissie van Advies Mobiliteit 

de belangen op regionale schaal worden behartigd richting Rijk, provincie 

en andere spoorpartijen.

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Bereikbaarheid en 
mobiliteit

2.146 2.362 2.370 2.404 2.581 2.576

Baten 
Bereikbaarheid en 
mobiliteit

2.086 2.078 1.978 1.978 1.979 1.979

Saldo
60 284 392 426 602 5974 4
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Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Ruimte en wonen

18.974 21.333 12.639 15.462 10.381 9.178

Baten 
Ruimte en wonen

19.274 18.503 9.837 11.677 6.668 5.300

Saldo -300 2.830 2.802 3.785 3.713 3.878

Mariadal

2020 staat in het teken van de bestemmingsplanprocedure en de verdere 

uitwerking van de planvorming. Het Klooster Mariadal is in 2020/2021 in gebruik 

als tijdelijk stadskantoor.

De Bamere in Heerle

De vrije kavelverkoop wordt gecontinueerd en het plangebied wordt 

woonrijp gemaakt. 

De Hoogt in Wouw

In 2020 worden de particuliere woningen verder gerealiseerd en wordt 

het gebied met de wijzigingsbevoegdheid achter de Plantagebaan in procedure 

gebracht waardoor meer kavels vrijkomen voor woningbouw.

Josephbuurt

In 2020 worden, conform de Samenwerkingsovereenkomst, de plannen voor 

de Josephbuurt samen met Alwel verder uitgewerkt en worden de benodigde 

ruimtelijke procedures doorlopen.

De Bulkenaar

In 2020 worden de ruimtelijke procedures opgestart en doorlopen die 

de ontwikkeling van de Bulkenaar, inclusief de komst van het Bravis Ziekenhuis 

en de ontsluitingsweg, mogelijk moeten maken. Daarnaast loopt 

de grondverwerkingsprocedure. 

Omgevingswet en omgevingsvisie

In het kader van de Omgevingswet wordt in het 4de kwartaal van 2019 een start 

gemaakt met de wettelijke verplichte omgevingsvisie voor de gemeente en is 

een plan van aanpak opgesteld voor de omgevingsvisie. De visie vormt 

het integrale beleidskader voor de fysieke leefomgeving en geeft richting aan 

de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. In 2020 wordt verder gewerkt aan 

de eerste processtappen die nodig zijn om te komen tot het opstellen van een 

Omgevingsvisie. In 2020 moet het huidige beleid geïnventariseerd zijn. 

Omgevingswet en bestemmingsplannen

Het jaar 2020 zal voor de bestemmingsplannen een overgangsjaar worden als 

gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot de Omgevingswet in 

werking treedt kunnen ontwerp bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. 

Na de inwerkingtreding is dit niet meer mogelijk. Dit betekent dat gekeken wordt 

welke bestemmingsplannen nog opgepakt kunnen worden en welke plannen we 

als deelomgevingsplan op gaan stellen. In het eerste kwartaal 2020 zal vanuit het 

Rijk/VNG duidelijk zijn hoe het omgevingsplan opgebouwd moet worden onder 

de nieuwe wet en aan welke standaarden voldaan moet worden. 

4 4
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Afvalinzameling en Milieu 
 
Wat gaan we doen?

Afvalinzameling

De landelijke doelstelling met betrekking tot afvalscheiding voor 2020 is 100 

kilogram restafval per persoon per jaar. Met de invoering van “Beter afval 

scheiden, afval = grondstof” wordt een flinke stap gezet richting deze doelstelling. 

Hierbij zetten we in op meer hergebruik en het verder verduurzamen van 

reststromen. Dit beleid is vastgesteld en wordt in 2020 ingevoerd. Het gaat hierbij 

onder andere om de inzameling van restafval 1 maal per 4 weken, de aparte 

inzameling van luiers en de stimulering van het scheiden van etensresten door 

middel van het gratis verstrekken van biologisch afbreekbare zakjes. Ook wordt 

er uitgebreid gecommuniceerd, waarbij speciale aandacht is voor lastig te 

bereiken doelgroepen. 

Zwerfafval wordt in 2020 zowel preventief (communicatie richting 

diverse doelgroepen) als curatief (verwijderen zwerfafval bij winkelcentra 

en hoofdwegen) aangepakt.

Milieu

Via het Milieu Educatief Centrum (MEC) voeren wij een communicatieprogramma 

uit, gericht op bewustwording en het vergroten van de betrokkenheid van 

de jeugd. Dit heeft betrekking op duurzaamheid, de circulaire economie 

en natuur- en milieueducatie. Intergemeentelijke samenwerking binnen 

het beleidsveld milieu vindt plaats via de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 

Dit is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant 

en de provincie Noord-Brabant. De OMWB werkt aan een leefbare 

en duurzame regio en adviseert bij de verlening van omgevingsvergunningen 

voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven 

zich aan de regels houden. 

Actieplan Roosendaal Futureproof

Het Actieplan Roosendaal Futureproof wordt voortgezet in 2020. Duurzaamheid 

is onderdeel van ons alledaagse werk. Met het bestuursakkoord zijn in 2018 

de ambities vergroot en de doelen aangescherpt. De aanpak is gericht op de 

pijlers ‘bewustwording & participatie’, ‘energie & klimaat’ en ‘circulaire economie’. 

Overkoepelend geldt: in 2050 wil Roosendaal CO2-neutraal zijn, in 2030 zijn 

we halverwege. 

Om inzicht te bieden in de voortgang op “Duurzaam Roosendaal” wordt in 2020 

een duurzaamheidsmonitor uitgewerkt. Eveneens worden mogelijkheden verkend 

om coöperatieve duurzame energie uit te werken. 

 

Vergunningverlening
 
Wat gaan we doen?

Private kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen 

en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te 

realiseren nieuwbouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft.  

De wet, onderdeel van de Omgevingswet, treedt in werking per 1 januari 2021. 

In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger gedurende 

het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens Bouwbesluit 

2012. Vanuit gemeentewege wordt er onder andere nog wel getoetst aan het 

bestemmingsplan, brede planologische afwegingen, veiligheid, redelijke eisen 

van welstand en omgevingsveiligheid.

Pilot Flitsvergunning

In 2017 is gestart met de Flitsvergunning. In 2020 zal dit instrument worden 

geëvalueerd op haar effecten. 

Welstandsbeleid 

In 2017 is het reglement van orde CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) 

aangepast, zodat de wensen vanuit enquêtes onder klanten en discussieavonden 

beter kunnen worden vertaald in de praktijk van de CRK (participatie binnen 

projecten, spreekuur, vaste voorzitter etc). Binnen het kader van de 

omgevingsvisie en Omgevingswet zullen aan nieuwe werkvormen met betrekking 

tot ruimtelijke kwaliteit vorm en inhoud worden gegeven. 

Naar aanleiding van de vaststelling van het reglement wordt meer dan voorheen 

gewerkt met vooruitgeschoven kennis vanuit de CRK in diverse ontwikkeling- 

en herontwikkelingstrajecten voor bouwen en monumenten. Leden van de CRK 

participeren met bewoners, ambtenaren en deskundigen binnen projectgroepen. 

Deze werkwijze wordt in 2020 geëvalueerd op haar effectiviteit. De werkwijze 

sluit aan op het inbrengen van kennis met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in 

de geest van de Omgevingswet waarbij kennis inbrengen vooraf en samenwerken 

het doel is. Dit moet leiden tot een reductie van toetsing achteraf. In 2020 zal 

tevens worden bezien wat en hoe de rol van de adviseurs zal zijn in het kader 

van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Vergunningverlening

376 396 335 340 345 350

Baten 
Vergunningverlening 

89 76 29 29 29 30

Saldo 287 320 306 311 316 320

4 4
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Financieel overzicht Wonen & Verblijven

X1.000 Beleidsveld
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten
Openbare 
ruimte en 
reiniging

27.199 28.617 26.316 27.095 27.479 26.487

Bereikbaarheid 
en mobiliteit

2.146 2.362 2.370 2.404 2.581 2.576

Ruimte en 
wonen

18.974 21.333 12.639 15.462 10.381 9.178

Vergunning-
verlening

376 396 335 340 345 350

Afvalinzameling 
en Milieu

8.493 8.043 9.928 10.113 9.736 9.862

Totaal 57.188 60.751 51.588 55.414 50.522 48.453

Baten
Openbare 
ruimte en 
reiniging

14.783 13.312 12.712 12.889 13.067 13.249

Bereikbaarheid 
en mobiliteit

2.086 2.078 1.978 1.978 1.979 1.979

Ruimte en 
wonen

19.274 18.503 9.837 11.677 6.668 5.300

Vergunning-
verlening

89 76 29 29 29 30

Afvalinzameling 
en Milieu

9.778 10.087 11.965 12.118 12.268 12.414

Totaal 46.010 44.056 36.521 38.691 34.011 32.972

Saldo 11.178 16.695 15.067 16.723 16.511 15.481

Stortingen in reserves 12.635 10.452 9.896 8.271 8.186 8.107

Onttrekkingen aan 
reserves

8.016 10.004 6.891 6.022 4.966 3.708

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Afvalinzameling en milieu 8.493 8.043 9.928 10.113 9.736 9.862

Baten 
Afvalinzameling en milieu 9.778 10.087 11.965 12.118 12.268 12.414

Saldo -1.285 -2.044 -2.037 -2.005 -2.532 -2.552

4 4
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Zorgen & Stimuleren gaat over gezondheid, welzijn, jeugd en 

de ondersteuning van diegenen die niet (altijd) in staat zijn om geheel 

op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. 

Het programma richt zich op taken als gezondheidsbevordering, 

opvoedingsondersteuning, ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor mensen 

met een beperking, mantelzorgondersteuning en welzijn.  

De gemeente versterkt en verbreedt de verbinding tussen de verschillende 

beleidsterreinen om de ondersteuning dichtbij de inwoners te verbeteren. 

We maken de voorzieningen zichtbaarder en stimuleren inwoners die 

deze nodig hebben om hier ook gebruik van te maken. We organiseren 

deze voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk. De specialistische zorg 

is altijd aanvullend op de vrij toegankelijke ondersteuning. Vanuit de 

gebiedsnetwerken in de wijken en dorpen geven we samen met onze 

partners informatie, advies en ondersteuning aan inwoners met een 

hulpvraag. Wanneer dit nodig is verwijzen we door naar geïndiceerde 

of meer specialistische zorg en ondersteuning. Op deze wijze krijgen 

inwoners met een ondersteuningsbehoefte volwaardige en toegankelijke 

zorg en ondersteuning die betaalbaar blijft.

Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten

W
at
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e 
b
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n

?

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige 

en zelfredzame volwassenen

Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich 

onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving

Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief 

mee in de samenleving

Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening 

van de gemeente Roosendaal

Programma 5

Zorgen & stimuleren

N
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k 
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n
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Vrij toegankelijke ondersteuning

Welzijnsactiviteiten
Preventie

Voorliggend veld
Algemene voorzieningen, 

verenigingen etc.

Niet vrij toegankelijke zorg

Maatwerkvoorzieningen WMO
Specialistische Jeugdzorg

Andere gemeenten
WMO 6
Jeugd 9
RWB 18

G32

Lichte ondersteuning
Informatie en advies

Keukentafelgesprek
zorgtoewijzing

Regievoering

Gemeente
Roosendaal

beleidsregie

To
eg

an
g samenwerking

afstemming

Woondomein

Veiligheid

Werk en 
ondernemen

Medisch domein

Onderwijs

Adviesraad
Sociaal Domein

Armoede en
schuldhulpverlening
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er Zorg algemeen

Vrij toegankelijke zorg

Toegang zorg

Niet vrij toegankelijke zorg

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad, 

wethouder van Ginderen, wethouder 

Raaijmakers

5
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Regionale samenwerking

Regionale samenwerking in het sociaal domein kent vele verschijningsvormen. 

Soms is de regionale samenwerking leidend, zoals op het beleidsveld Jeugd 

waar de schaal van negen gemeenten nodig is voor onder andere de inkoop van 

gespecialiseerde jeugdzorg. Ook het contract met Spring ten behoeve van de 

jeugdprofessionals is op de schaal van 9 gemeenten afgesloten. 

Roosendaal is vanuit de regionale samenwerking rondom jeugd gastgemeente 

voor het Zorg Informatie en Inkoop Team. 

Voor de aanpak van personen met verward gedrag en de decentralisatie 

van beschermd wonen zijn de afspraken die we op regionaal niveau maken 

essentieel. De in regioverband ontwikkelde bouwstenen voor de aanpak van 

personen met verward gedrag worden vertaald in een lokale aanpak. In 2020 

gaan we door met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de toegang 

tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We stemmen de lokale 

preventie- en ondersteuningsstructuur af op deze taken en implementeren een 

monitoringsystematiek om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

De verschillende verschijningsvormen maken dat wordt ingezet op het 

ontwikkelen van integrale kaders om de verbindingen tussen regionale dossiers 

en samenwerkingsverbanden te kunnen leggen. De kaders worden vertaald 

naar onze lokale situatie en praktijk. Een integrale, domein overstijgende 

klantbenadering is bijvoorbeeld bij de verbinding tussen WegWijs en het 

Werkplein leidend.

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Zorg Algemeen

4.954 7.003 5.179 5.054 5.092 5.130

Baten 
Zorg Algemeen

69 1.150 874 886 897 909

Saldo
4.885 5.853 4.305 4.168 4.195 4.221

Zorg algemeen
 
Wat gaan we doen?

De centrale ambitie voor het sociaal domein is dat “iedereen in Roosendaal, 

ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking 

volop kansen heeft om fijn, veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal 

te kunnen ontwikkelen. Roosendaal is een stad waar iedere inwoner mee kan 

doen, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zich veilig voelen. Waar vanuit 

tolerantie en compassie plaats is voor diversiteit, waar iedereen erbij hoort en zich 

geaccepteerd voelt”. 

Deze ambitie is vastgelegd in Oog voor Elkaar; transformatieagenda sociaal 

domein 2019-2022. Met deze nieuwe transformatieagenda houden we vast aan 

de ingezette koers en blijven we inzetten op een sterk en gezond Roosendaal. 

We willen bereiken dat onze jeugd veilig en gezond opgroeit en zich optimaal 

kan ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. We investeren in vitale en 

veerkrachtige inwoners die worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig 

en naar eigen inzicht hun leven te leiden. Autonomie en eigen regie zijn daarbij 

sleutelbegrippen. We investeren in het individueel welzijn en welbevinden, omdat 

dit bijdraagt aan de mate waarin mensen zich betrokken voelen en mee willen en 

kunnen doen. 

We geven uitvoering aan deze ambities door te investeren in een sterke 

basisinfrastructuur van sociale voorzieningen dichtbij de directe leefwereld van 

mensen. We verschuiven onze focus naar meer preventie door het aanbod van 

jeugdvoorzieningen uit te breiden en meer te investeren op het gebied van een 

gezonde leefstijl en het voorkomen van eenzaamheid. We hebben extra aandacht 

voor de meest kwetsbare inwoners in Roosendaal door onze ondersteuning 

integraal en vraaggericht vorm te geven. De grenzen tussen de verschillende 

beleidsvelden en -domeinen zullen nog meer moeten vervagen om dat te 

bereiken.

We willen met de beschikbare middelen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde 

toevoegen. Het hebben van een vangnet blijft nodig, maar liever zetten we 

onze middelen in voor activiteiten die een verandering realiseren of problemen 

later voorkomen. Bij het inzetten van de financiële middelen kijken we daarom 

nadrukkelijk naar het effect op de langere termijn. Als beleidsregisseur sturen we 

op maatschappelijke effecten, de toegevoegde waarde van uitvoerende partijen, 

kwaliteit, klanttevredenheid, samenwerking en innovatie. Een grote uitdaging ligt 

op het meer ‘data gestuurd’ werken. De gemeente ziet mogelijkheden om vanuit 

deze insteek nog beter te reageren op specifieke ontwikkelingen, situaties en 

omstandigheden. 

5 5



72 73

Toegang zorg
 
Wat gaan we doen?

De lokale toegang Wegwijs heeft als taak om inwoners met een hulpvraag op het 

gebied van het brede sociale domein te informeren, advies te geven, daar waar 

nodig lichte ondersteuning te bieden en door te verwijzen naar geïndiceerde 

of meer specialistische zorg. Onze Wmo- en Jeugdprofessionals werken 

in de verschillende gebiedsnetwerken samen met professionals van andere 

partners, zoals maatschappelijk werk, cliënt- en mantelzorgondersteuning, 

woningbouwcoöperatie, wijkverpleging, politie, etc. 

In 2020 versterken we de werking van WegWijs door:

 > individuele ondersteuning aan inwoners nog meer in de directe leefwereld  

te positioneren;

 > in de wijken te werken aan betere samenwerking tussen WegWijs, organisaties 

en voorzieningen in het voorliggend veld en specialistische zorgaanbieders. 

Daarnaast zullen we verschillende nieuwe samenwerkingsvormen verkennen;

 > onze WMO- en Jeugdprofessionals optimaal te faciliteren om inwoners te 

helpen een passende oplossing te vinden voor hun ondersteuningsvraag. 

Daarbij maken we duidelijke afspraken over de rol van de professionals binnen 

de gebiedsnetwerken. Hiermee zetten we in op het beter benutten van  

de huidige mogelijkheden in het voorliggend veld; 

 > te investeren in de verbinding tussen formele en informele ondersteuning  

door ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact een vast onderdeel van  

ons ondersteuningspalet te maken;

 > de dienstverlening van Wegwijs en Werkplein beter op elkaar af te stemmen, 

door uitvoering te geven aan het Koploperproject Cliëntondersteuning;

 > uitvoering te geven aan het project Kansrijke start en zo de samenwerking 

tussen Wegwijs, Jeugdgezondheidszorg en de verloskundige - en kraamzorg  

te verbeteren; 

 > te zorgen voor een goede overgang van 18- naar 18+ door de verbinding van 

de terreinen onderwijs, zorg, wonen en werk verder te versterken. Dat doen 

we onder andere door de samenwerking tussen WegWijs en Werkplein te 

versterken;

 > de verbinding te verbeteren tussen jeugdhulp, leerplicht en (passend) onderwijs.

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Toegang zorg

2.139 2.220 2.200 2.244 2.275 2.306

Baten 
Toegang zorg

0 0 0 0 0 0

Saldo 2.139 2.220 2.200 2.244 2.275 2.306

Vrij toegankelijke zorg 
 
Wat gaan we doen?

We organiseren voorzieningen zo veel mogelijk op het schaalniveau van de 

wijken en dorpen, omdat dit het beste aansluit bij de directe leefwereld van 

onze inwoners. We zien erop toe dat deze voorzieningen toegankelijk zijn voor 

iedereen en vooral een natuurlijk onderdeel zijn van de lokale gemeenschap. 

De gemeente versterkt en verbreedt de verbinding tussen de verschillende 

beleidsterreinen om de ondersteuning die in de wijk aanwezig is te verbeteren. 

We maken deze (nieuwe) voorzieningen zichtbaarder en stimuleren inwoners 

actief om gebruik te maken van deze laagdrempelige voorzieningen.

Dit betekent voor 2020 dat: 

 > we de verplichting vanuit het VN-verdrag, voor mensen met een beperking, 

als standaard uitgangspunt opnemen in al onze beleidsplannen en uitvoering 

daarvan; 

 > we uitvoering geven aan de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030,  

het Handhavings- en preventieplan alcohol en de motie Rookvrije Generatie;

 > we partners in het sociaal domein stimuleren om juist die ondersteuning en 

voorzieningen te organiseren in de wijken en dorpen die worden gemist door 

inwoners. Om hier zicht op te krijgen zijn we continu in gesprek met inwoners 

en partners. Signalen uit de praktijk nemen we actief mee in het verstrekken van 

subsidies en in de cont(r)acten met onze zorgaanbieders;

 > we de samenwerking versterken met en tussen zorgaanbieders, 

maatschappelijke organisaties, welzijnsinstellingen, sport- en 

cultuurverenigingen etc., zodat alle partners gezamenlijk de beweging naar  

het voorliggend veld en naar meer collectieve zorg en ondersteuning maken; 

 > we eenzaamheid onder inwoners tegengaan door uitvoering te geven aan  

een breed actieplan en onder andere sport en cultuur gericht inzetten als 

middel tegen eenzaamheid;

 > we willen voldoen aan de behoefte van inwoners in de wijken en dorpen 

als het gaat om ‘ontmoeting’. Hiervoor voeren we een breed onderzoek uit 

naar de functie van de buurthuizen in de wijken en dorpen, samen met de 

buurthuisbesturen;

 > we de Lokale Jeugdagenda uitvoeren samen met het onderwijs;

 > we samen met andere regiogemeenten het Huis van Morgen (voorheen CIC) 

voortzetten. We geven voorlichting over diverse zorginnovaties en e-health 

toepassingen aan onze inwoners en professionals en gaan actief op zoek naar 

innovaties die bijdragen aan het doel om inwoners meer comfortabel, veiliger 

en langer thuis te kunnen laten wonen;

 > we de acties voor de Regenbooggemeente voortzetten. 

Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Vrij toegankelijke zorg

8.804 9.360 10.171 10.054 10.054 10.171

Baten 
Vrij toegankelijke zorg

146 78 78 78 79 79

Saldo 8.658 9.282 10.093 9.976 9.975 10.092

5 5
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Wat mag dit kosten?

X € 1.000
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten 
Niet vrij toegankelijke 
zorg

35.436 36.887 34.824 33.947 34.117 34.307

Baten 
Niet vrij toegankelijke 
zorg

2.914 3.632 3.745 3.750 3.756 3.763

Saldo 32.522 33.255 31.079 30.197 30.361 30.544

Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren

X1.000 Beleidsveld
2017

rekening
2018

begroting
2019

Begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting

Lasten Zorg algemeen 4.954 7.003 5.179 5.054 5.092 5.130

Vrij 
toegankelijke 
zorg

8.804 9.360 10.171 10.054 10.054 10.171

Toegang zorg 2.139 2.220 2.200 2.244 2.275 2.306

Niet vrij 
toegankelijke 
zorg

35.436 36.887 34.824 33.947 34.117 34.307

Totaal 51.333 55.470 52.374 51.299 51.538 51.914

Baten Zorg algemeen 69 1.150 874 886 897 909

Vrij 
toegankelijke 
zorg

146 78 78 78 79 79

Toegang zorg 0 0 0 0 0 0

Niet vrij 
toegankelijke 
zorg

2.914 3.632 3.745 3.750 3.756 3.763

Totaal 3.129 4.860 4.697 4.714 4.732 4.751

Saldo 48.204 50.610 47.677 46.585 46.806 47.163

Stortingen in 
reserves

17 828 10 11 11 11

Onttrekkingen aan 
reserves

1.323 3.220 879 79 39 39

Niet vrij toegankelijke zorg
 
Wat gaan we doen?

We zetten de beweging met betrekking tot de niet vrij toegankelijke zorg voort. 

Dit betekent dat we afscheid nemen van de traditionele aanbodgerichte zorg  

en ondersteuning. We zetten in op een meer vraaggerichte insteek die maatwerk 

op het niveau van de cliënt mogelijk maakt. Niet het zorgaanbod moet centraal 

staan, maar de specifieke problematiek of situatie. Deze specialistische niet 

vrij toegankelijke zorg is altijd aanvullend aan de ondersteuning die in het vrij 

toegankelijke veld te vinden is. 

Met betrekking tot jeugd betekent dat in 2020 dat:

 > de huidige inkoopsystematiek Jeugd wordt gemonitord en daar waar nodig 

bijgesteld; 

 > het vastgestelde beleidsplan Jeugd 2018 -2021 wordt uitgevoerd;

 > de samenwerking met de rechtbank wordt verbeterd rondom complexe 

vechtscheidingen;

 > nieuwe inkoop van de gecertificeerde instellingen plaatsvindt;

 > doorontwikkeling van de veiligheidsteams (samenwerking jeugdprofessional, 

Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming) 

wordt opgepakt;

 > ontwikkelen van het onderwijs-jeugdhulp arrangement; 

 > vanuit ‘Voorzorg’ wordt geïnvesteerd op de eerste 1.000 dagen van het kind; 

 > uitvoering gegeven wordt aan het programma Geweld Hoort Nergens Thuis 

(GHNT). Gemeenten hebben een belangrijke wettelijke verantwoordelijkheid 

en opdracht in de zorg voor hun inwoners - jong en oud. Het regionale 

programma vormt het kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De actielijnen waarop het programma 

zich richt zijn: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen, 

specifieke groep – ouderenmishandeling.

 > de governance van de jeugdregio West-Brabant West en de positie van het zorg 

informatie en inkoop Team worden geëvalueerd. 

 

Met betrekking tot de Wmo betekent dat dat:

 > we de HbH+ verder doorontwikkelen en deze monitoren. Dit met als doel  

om een samenhangend geheel van laagdrempelige zorg te kunnen bieden  

aan onze inwoners;

 > de mogelijkheden worden verkend om te komen tot een innovatief 

samenhangend geheel van integrale ondersteuning, waarbij de huidige grenzen 

tussen individuele begeleiding, dagbesteding, maatschappelijk werk en welzijn 

vervagen;

 > we de toegang tot Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang zo veel  

als mogelijk lokaal bij WegWijs organiseren;

 > we de samenhang tussen de Woonagenda en de Wmo, samen met onze 

partners op het gebied van ouderenhuisvesting, versterken; 

 > we de ontwikkelde bouwstenen in de sluitende aanpak voor personen met 

verward gedrag structureel inbedden in ons zorg- en ondersteuningsaanbod;

 > we in regionaal verband met gemeenten en zorgaanbieders samenwerken  

in het project ‘Grip op kwetsbaarheid’.

 

5 5
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Vennootschapsbelasting

Op basis van de voor de jaren 2016, 2017 en 2018 opgestelde rapportages om 

de fiscale positie ten behoeve van de vennootschapsbelasting (VPB) te bepalen 

is gebleken dat er geen VPB-plicht bestaat. De ingediende aangiften zijn nog 

niet vastgesteld en daarom bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst 

op onderdelen een ander standpunt inneemt. In de begroting is daarom 

veiligheidshalve nog rekening gehouden met een VPB-last van € 10.000. 

Verbonden partijen

Binnen dit programma is sprake van een aantal verbonden partijen.  

Deze verbonden partijen richten zich vooral op financiële dienstverlening.  

Het gaat om Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG), NV Brabant Water en deelnemingen uit het voormalige Essent. 

In de paragraaf Verbonden Partijen wordt uitgebreid ingegaan op deelname  

in alle verbonden partijen.

Programma 6

Betalen & financieren

Wat gaan we doen?

De algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van de programma-lasten zijn  

te vinden in programma 6. 

Lokale heffingen

Voor een toelichting op de belastingen wordt verwezen naar de paragraaf  

Lokale heffingen. 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeentelijke 

belastingen niet worden verhoogd. Mocht dit toch nodig zijn dan niet meer  

dan met het inflatiepercentage.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Waarderingskamer heeft besloten dat per 1 januari 2022 de 

gebruiksoppervlakte het enige juiste uitgangspunt is voor de taxaties van 

woningen in het kader van de WOZ. Voor de overgang van het waarderen op 

inhoud naar oppervlak is in 2018 door de Belastingsamenwerking West-Brabant 

(BWB) een projectplan opgesteld. In dit projectplan is o.a. opgenomen dat met 

ingang van belastingjaar 2021 de waarde-beschikkingen voor alle woningen 

gebaseerd op gebruiksoppervlak worden verstuurd. Onlangs is op verzoek  

van de BWB medewerking verleend om de waarde-beschikkingen voor de 

gemeente Roosendaal al in 2020 te versturen. Enerzijds omdat de bestanden  

van de gemeente Roosendaal zich hiervoor lenen en anderzijds om ervaring op  

te doen voor de in 2021 te versturen beschikkingen voor de overige gemeenten.

Algemene uitkering Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente 

Roosendaal en de ontwikkeling hiervan bepaalt in belangrijke mate de financiële 

ruimte. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering  

voor de jaren 2019 en verder zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2019. 

Een uitgebreide toelichting op de septembercirculaire 2019 vindt u in bijlage 2 

van het bijlagenboek.

6
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Totaaloverzicht Meerjarenramingen 2020-2023  

Lasten (X € 1.000) 2020 2021 2022 2023

1 Besturen & Samenwerken 34.019 38.071 35.530 36.052

2 Leren & Ontwikkelen 22.801 21.125 21.391 21.693

3 Werken & Ondernemen 62.742 62.360 62.231 62.077

4 Wonen & Verblijven 51.588 55.414 50.522 48.453

5 Zorgen & Stimuleren 52.374 51.299 51.538 51.914

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.536 2.149 2.776 3.229

  Totaal 226.060 230.418 223.988 223.418

Baten (X € 1.000) 2020 2021 2022 2023

1 Besturen & Samenwerken 1.916 5.327 1.851 1.874

2 Leren & Ontwikkelen 5.311 4.647 4.884 5.121

3 Werken & Ondernemen 31.443 30.552 30.561 30.570

4 Wonen & Verblijven 36.521 38.691 34.011 32.972

5 Zorgen & Stimuleren 4.697 4.714 4.732 4.751

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 147.910 149.313 150.375 153.954

  Totaal 227.799 233.244 226.414 229.242

Saldo (X € 1.000) 2020 2021 2022 2023

1 Besturen & Samenwerken 32.103 N 32.744 N 33.679 N 34.178 N

2 Leren & Ontwikkelen 17.490 N 16.478 N 16.507 N 16.572 N

3 Werken & Ondernemen 31.299 N 31.808 N 31.670 N 31.507 N

4 Wonen & Verblijven 15.067 N 16.723 N 16.511 N 15.481 N

5 Zorgen & Stimuleren 47.677 N 46.585 N 46.806 N 47.163 N

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 145.374 V 147.164 V 147.599 V 150.725 V

 970 Saldo rekening lasten en baten 1.738 V 2.826 V 2.426 V 5.824 V

 
Mutaties reserves:

980 Toevoegingen aan reserves 21.757 13.909 13.373 13.297

980 Onttrekkingen aan reserves 20.613 11.939 10.189 8.792

Resultaat rekening 
lasten en baten 

594 V 856 V 758 N 1.319 V

Financieel overzicht Betalen & Financieren 

X1.000 Beleidsveld
2018

rekening
2019

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

begroting

Lasten

Treasury -385 -933 -879 -1.130 -568 -252

Uitkeringen 
gemeentefonds

0 0 0 0 0 0

Algemene 
lasten en baten

1.920 2.023 2.220 2.188 2.304 2.441

Belastingen 1.240 1.374 1.195 1.091 1.040 1.040

Resultaten 27.887 16.788 21.757 13.908 13.374 13.298

Totaal 30.662 19.252 24.293 16.057 16.150 16.527

Baten

Treasury 570 582 582 582 574 574

Uitkeringen 
gemeentefonds

123.887 129.780 132.438 133.686 134.586 138.002

Algemene 
lasten en baten

1.328 852 728 724 725 707

Belastingen 13.815 14.160 14.163 14.321 14.490 14.671

Resultaten 25.183 25.880 20.613 11.940 10.189 8.792

Totaal 164.783 171.254 168.524 161.253 160.564 162.746

Saldo 134.121 152.002 144.231 145.196 144.414 146.219

Stortingen in 
reserves

2.276 1.523 6.120 18 18 18

Onttrekkingen aan 
reserves

3.809 1.188 5.888 676 294 297

6 6
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Het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is leidend voor 

de prioritering van projecten in de beheerkalender. In de Beheerkalender wordt, 

aansluitend op het vGRP, een verdere integrale (technische, maatschappelijke en 

bestuurlijke) afweging gemaakt voor de overige disciplines waarbij na de vGRP-

maatregelen de technische staat van de verhardingen leidend is. Dit gebeurt 

op basis van de beschikbare onderhoudsbudgetten in relatie tot de technische 

noodzaak. Wanneer naast de financiële afweging ook maatschappelijke en/of 

bestuurlijke keuzes meespelen, kan dit betekenen dat projecten met een lagere 

technische urgentie naar voren worden gehaald en andere doorschuiven naar 

een later tijdstip. 

 

Paragraaf 6. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige  

en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van banden  

met externe rechtspersonen, waarin de gemeente zowel financieel deelneemt  

als zeggenschap heeft.

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve 

en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen. Daarbij hanteren wij de spelregels zoals deze zijn 

vastgelegd in de nota “Verbonden Partijen; zes kaderstellende spelregels”. 

Paragraaf 7. Grondbeleid

Er wordt continu naar gestreefd om de vraag vanuit de markt en het aanbod 

in de grondexploitaties op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt ook bijgestuurd 

op ontwikkelingen die niet haalbaar blijken te zijn. De geplande uitgifte van 

particuliere gronden lopen nu op zijn einde; het aanbod aan kavels in dorp  

en stad droogt op. De interesse in bedrijventerreinen is aan het stijgen. Dit vraagt 

in de meeste gevallen maatwerk en wellicht aanpassing in de infrastructuur  

ter plaatse.

Paragraaf 8. Bedrijfsvoering

Ook in 2020 toetsen we alles wat we doen aan onze drie kernwaarden: 

resultaatgericht, samen en de ander centraal. Deze kernwaarden zijn met input 

vanuit de gehele organisatie geformuleerd. Op deze manier sluiten we optimaal 

aan bij de behoefte van het bestuur en onze inwoners. Daarnaast start de 

transformatie van het stadskantoor naar het Huis van Roosendaal.

Paragraaf 9. Subsidieverstrekkingen

Subsidies worden verstrekt op basis van de nadere regels Subsidieverstrekkingen 

Roosendaal. 

In 2020 zetten we in op subsidiëring van activiteiten die een aantoonbare bijdrage 

leveren aan het realiseren van gewenste beleidsdoelen en maatschappelijke 

effecten. 

Kernboodschap paragrafen

Onderstaand is per paragraaf een kernboodschap opgenomen. Voor de volledige 

paragrafen verwijzen wij u naar het bijlagenboek. 

Paragraaf 1. Vastgoed

Met het vaststellen van de kaders voor het gemeentelijk vastgoed door de 

gemeenteraad heeft het college beslis- en handelingsruimte gekregen om 

te komen tot een kernportefeuille. Vastgoed dat geen bijdrage levert aan de 

volgende drie criteria, te weten: de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, het 

ondersteunen van het gemeentelijk maatschappelijk beleid en de huisvesting van 

de gemeentelijke organisatie wordt gefaseerd verkocht. Zoals besloten worden 

opbrengsten van de verkopen gestort in de bestemmingsreserve Vastgoed.

Paragraaf 2. Lokale heffingen

In de begroting 2020 en volgende jaren is rekening gehouden met een 

verhoging van 1,3% conform vastgestelde index in het Spoorboekje 2019, met 

uitzondering van de rioolheffing (+1,9% cf. vGRP) en bij de parkeerbelastingen en 

reclamebelastingen (geen verhoging). 

Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing komt uit op € 230, de variabele tarieven 

worden met +/- 8% verhoogd in verband met de kostendekkendheid.

In december worden de belastingvoorstellen en de verordeningen voor 2020 aan 

de raad ter vaststelling aangeboden.

Paragraaf 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ratio van het weerstandsvermogen per 31 december 2020 voldoet met de 

ratio van 2,2 aan de norm van 1,0 die in de beleidsnota ‘Beleid risicomanagement 

en weerstandsvermogen’ is opgenomen. Voor de duidelijkheid: de hoogte van  

de weerstandsratio zegt niets over eventuele vrije ruimte binnen de begroting.  

Onder elke bestemmingsreserve liggen immers plannen. Aanwending van de 

reserves in de komende jaren zal zich onmiddellijk vertalen in een daling van  

de beschikbare weerstandscapaciteit.

Paragraaf 4. Financiering

Om een transparante en duurzame financiering van onze activiteiten na te 

streven is een aantal voorgeschreven grenswaarden - zoals kasgeldlimiet, 

financieringsbehoefte en vrijstellingsgrens afstorting overtollige liquide middelen 

en kengetallen zoals renteomslag percentage, renterisico en EMU-saldo inzake 

vlottende en vaste schuld - van belang. Op basis van de begroting 2020 zijn deze 

grenswaarden en kengetallen berekend en kan gesteld worden dat de uitkomsten 

voor 2020 een positief beeld, binnen de gestelde normen, geeft. 

Paragraaf 5. Onderhoud kapitaalgoederen

De uitvoeringsplannen worden vastgesteld door het college. Het college heeft 

verder de Beheerkalender voor de periode 2019-2023 vastgesteld. Eind 2019 

wordt deze uitgebreid met het uitvoeringsjaar 2024. De benodigde bedragen  

zijn opgenomen in het Investeringsplan 2020-2024.6 6
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Afkortingenlijst
AB Algemeen Bestuur

APV Algemeen Plaatselijke Verordening

AU Algemene Uitkering

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten

BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BR Bestemmingsreserve 

BRP Basisregistratie Personen

BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BWB Belastingsamenwerking West-Brabant

CIC Care Innovation Center

COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPO Collectief Particulier Ondernemerschap

CRK Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw 

DER Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

EVZ Ecologische Verbindingszone

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

HbH Hulp bij Huishouden (onderdeel Wmo)

HPO Huisvestingsplan Onderwijs

IOAW Inkomensvoorziening voor Oudere en (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ Inkomensvoorziening voor Oudere en (gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NIEGG Niet In Exploitatie Genomen Gronden

OM Openbaar Ministerie

OOR Onderhoudsplan Openbare Ruimte

PGB Persoonsgebonden Budget

PW Participatiewet

RIO Roosendaal in Ontwikkeling

ROC Regionaal Opleidingscentrum

RWB Regio West-Brabant

SVB Sociale Verzekeringsbank

SW Sociale Werkvoorziening

TTWW Transitie Team West-Brabant West

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WBA West Brabants Archief

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WVS Werkvoorzieningschap

WWB Wet Werk en Bijstand

ZIN Zorg In Natura
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