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Bijlage 1
Financiële bijlage
1. Inleiding

Structureel en reëel begrotingssaldo

In deze financiële bijlage gaan we dieper in op de financiële ontwikkelingen

Aan het eind van deze bijlage maken we een berekening van het structurele

die van invloed zijn op de begroting 2020. Dit doen we door te starten met

begrotingssaldo. Dat is het begrotingssaldo dat ontstaat nadat alle incidentele

een samenvatting. Elk onderdeel uit de samenvatting wordt daarna verder

baten en lasten geëlimineerd zijn. We houden dan dus alleen de structurele

toegelicht. Hieronder leggen we uit hoe de samenvatting opgebouwd is.

baten en lasten over. Het saldo van de structurele basten en lasten moet positief
zijn waarbij de structurele lasten gedekt worden door structurele baten;

Financiële uitgangspositie

dan is namelijk sprake van een positief structureel begrotingssaldo en een solide
begroting. Dat is niet het geval als structurele lasten door incidentele baten

De basis voor de Programmabegroting 2020 wordt gevormd door

gedekt worden.

het bestuursakkoord 2018-2022, de vastgestelde Programmabegroting 2019
en de Kadernota 2020.

De provincie Noord-Brabant controleert onze begroting vanuit haar

Allereerst is de meerjarenraming uit de begroting 2019 geactualiseerd volgens

toezichthoudende rol en toetst daarbij specifiek of het structurele

de richtlijnen uit het Spoorboekje 2019.

begrotingssaldo positief is. Doel hiervan is om gemeenten te dwingen
een solide begroting te presenteren. Daarnaast beoordeelt de provincie

Verder is de Kadernota 2020 de opmaat geweest voor deze begroting.

ook of sprake is van een reëel begrotingssaldo. Dit houdt in dat alle ramingen

De voorstellen uit de vastgestelde Kadernota 2020 zijn verwerkt in de begroting

in de begroting reëel moeten zijn.

2020. Beleidsmatig ligt het zwaartepunt dus op de Kadernota en niet op
de begroting. In de Kadernota worden door het college strategische keuzes

2. Samenvatting financieel beeld gemeente Roosendaal

aan de raad voorgelegd voor de komende jaren.
Financiële uitgangspositie

Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan

1.

Uitkomsten beheersbegroting

na het verschijnen van de Kadernota 2020 in kaart gebracht. Dit betreffen

2.

Structurele effecten
Voorjaarsbrief 2019

3.

Gevolgen septembercirculaire
2019

4.

Oormerkingen o.b.v.
septembercirculaire 2019

5.

Onvermijdelijke baten en lasten

dan de afwijkingen uit de Voorjaarsbrief die een structureel karakter hebben
en onvermijdelijke baten en lasten die niet voorzien waren ten tijde van
de Kadernota 2020.
Tot slot is de septembercirculaire 2019 verwerkt in de begroting.
Hiermee geeft deze begroting een reëel beeld van de financiële ruimte.
Als de uitgangspositie positief is, dan is er dus ruimte voor nieuwe investeringen.
Is de uitgangspositie negatief, dan moet er juist dekking worden gezocht voor
dit tekort.

Totaal Uitgangspositie

2020

2021

2022

2023

594.000 V

856.000 V

758.000 N

1.319.000 V

60.000 N

59.000 N

116.000 N

122.000 N

1.859.000 V

3.467.000 V

3.844.000 V

3.626.000 V

112.000 N

112.000 N

112.000 N

92.000 N

1.893.000 N

2.053.500 N

1.715.000 N

1.111.500 N

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

NB. V = voordeel ten opzichte van de stand van de Programmabegroting 2019;

Bestuurlijke afwegingen

N = nadeel ten opzichte van de stand van de Programmabegroting 2019

Bij de bestuurlijke afwegingen geven we aan hoe we met de financiële

Het samenvattende beeld laat zien dat er voor alle jaren sprake is van

uitgangspositie om willen gaan. Is er sprake van een positieve uitgangspositie

een (fors) positief saldo. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uitkomsten

dan geven we aan of we nieuwe beleidsvoorstellen doen. Is er sprake van een

van de septembercirculaire 2019. Het college kiest ervoor om dit saldo nog niet

negatieve uitgangspositie, dan geven we aan hoe we dit tekort willen dekken.

in te zetten voor nieuw beleid. In de Kadernota 2021 zal het college hier weer
voorstellen voor doen.

4

5

3. Financiële uitgangspositie Gemeente Roosendaal

Per programma ontstaan de volgende uitkomsten:

In deze paragraaf gaan we dieper in op de financiële uitgangspositie van

Uitkomsten beheersbegroting
per programma

onze gemeente. De uitgangspositie bestaat uit de uitkomsten van de
beheersbegroting en de financiële ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling
van de Kadernota 2020 hebben voorgedaan. Dit betreffen dan de afwijkingen
uit de Voorjaarsbrief 2019 die een structureel karakter hebben en onvermijdelijke
baten en lasten die niet voorzien waren ten tijde van de Kadernota 2020.
Daarnaast is de septembercirculaire 2019 verwerkt in de begroting 2020.
Na de tabel wordt ieder onderdeel van de uitgangspositie nader toegelicht.
Financiële uitgangspositie
1.

Uitkomsten beheersbegroting

2.

Structurele effecten Voorjaarsbrief
2019

3.

Gevolgen septembercirculaire
2019

4.

Oormerkingen o.b.v.
septembercirculaire 2019

5.

Onvermijdelijke baten en lasten
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Totaal Uitgangspositie

2020

2021

2022

2023

594.000 V

856.000 V

758.000 N

1.319.000 V

60.000 N

59.000 N

116.000 N

122.000 N

1.859.000 V

3.467.000 V

3.844.000 V

3.626.000 V

112.000 N

112.000 N

112.000 N

92.000 N

1.893.000 N

2.053.500 N

1.715.000 N

1.111.500 N

388.000 V

2.098.500 V

1.143.000 V

3.619.500 V

2020

2021

2022

2023

Exploitatiesaldi Progr. 1:
Besturen & Samenwerken

32.103.000 N

32.744.000 N

33.679.000 N

34.178.000 N

Exploitatiesaldi Progr. 2:
Leren & Ontwikkelen

17.490.000 N

16.478.000 N

16.506.000 N

16.572.000 N

Exploitatiesaldi Progr. 3:
Werken & Ondernemen

31.299.000 N

31.808.000 N

31.670.000 N

31.507.000 N

Exploitatiesaldi Progr. 4:
Wonen & Verblijven

15.067.000 N

16.723.000 N

16.511.000 N

15.480.000 N

Exploitatiesaldi Progr. 5:
Zorgen & Stimuleren

47.677.000 N

46.585.000 N

46.806.000 N

47.163.000 N

Exploitatiesaldi Progr. 6:
Betalen & Financieren

144.230.000 V

145.194.000 V

144.414.000 V

146.219.000 V

594.000 V

856.000 V

758.000 N

1.319.000 V

Totaal saldi beheersbegroting

De beheersbegroting laat voor de jaren 2020, 2021 en 2023 een positieve
uitkomst zien. Voor het jaar 2022 is de uitkomst echter negatief. Dit beeld was
ook al bij de Kadernota 2020 te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat de extra
middelen voor jeugdhulp die bij de meicirculaire 2019 waren opgenomen,
alleen voor de jaren 2019 t/m 2021 zijn verwerkt in de algemene uitkering.
Vanaf 2022 vallen deze extra middelen weer weg.

Ad 1) Uitkomsten beheersbegroting
In bijlage 4 van dit bijlagenboek is een uitgebreide analyse opgenomen van
De start van de financiële uitgangspositie wordt gevormd door de vastgestelde

de grootste verschillen tussen de oude meerjarenbegroting 2019 en de nieuwe

Programmabegroting 2019, met de daarin opgenomen meerjarenraming

meerjarenbegroting 2020.

2019-2022. De meerjarenraming uit de begroting 2019 is geactualiseerd ten
behoeve van de Programmabegroting 2020. Dit houdt in dat de richtlijnen

Ad 2) Structurele effecten Voorjaarsbrief 2019

voor de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2020-2023, zoals deze
opgenomen zijn in het Spoorboekje 2019, zijn verwerkt. Daarnaast hebben we

In juli 2019 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsbrief 2019 vastgesteld.

de vastgestelde raadsbesluiten en de meicirculaire 2019 in de beheersbegroting

De Voorjaarsbrief laat voor het lopende begrotingsjaar de afwijkingen groter dan

verwerkt. Dit betekent ook dat de aangepaste gemeentelijke bijdragen aan

€ 100.000 zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Uit de analyses die

de gemeenschappelijke regelingen, die voortkomen uit de begrotingen

hiervoor zijn gemaakt blijkt dat een aantal afwijkingen ook een structureel effect

van gemeenschappelijke regelingen verwerkt zijn in de beheersbegroting

heeft. Deze effecten hebben we verwerkt in de financiële uitgangspositie bij

(raadsbesluit d.d. 20 juni 2019). Daarnaast is de vastgestelde Kadernota 2020

de begroting 2020. Per programma zien de structurele afwijkingen er als volgt uit:

(inclusief aangenomen amendementen) verwerkt in de beheersbegroting.
Structurele effecten
Voorjaarsbrief 2019
Programma 1:
Besturen & Samenwerken

2020

2021

2022

2023

32.000 V

32.000 V

31.000 V

31.000 V

7.000 N

7.000 N

7.000 N

7.000 N

21.000 N

22.000 N

23.000 N

30.000 N

Programma 4:
Wonen & Verblijven

146.000 V

148.000 V

93.000 V

94.000 V

Programma 5:
Zorgen & Stimuleren

210.000 N

210.000 N

210.000 N

210.000 N

60.000 N

59.000 N

116.000 N

122.000 N

Programma 2:
Leren & Ontwikkelen
Programma 3:
Werken & Ondernemen

Totaal structurele effecten
Voorjaarsbrief 2019

Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar
de Voorjaarsbrief 2019.
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Ad 3) Gevolgen septembercirculaire gemeentefonds 2019

Integratie-uitkering Participatie
In deze integratie-uitkering zijn middelen opgenomen ten behoeve van Wajong,

Via de septembercirculaire 2019 worden gemeenten geïnformeerd over

Begeleid werken en Wsw. De verwachting is dat de onderdelen Wajong

de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2020 en verder worden

en regulier werk (onderdeel van Begeleid werken) in 2021 overgaan naar

de gevolgen van deze circulaire meegenomen bij de begroting 2020.

de algemene uitkering. De onderdelen Wsw en Beschut werk (onderdeel van

Met ingang van het jaar 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein

Begeleid werken) kunnen niet geïntegreerd worden in de algemene uitkering.

grotendeels overgeheveld naar de algemene uitkering. In de raadsmededeling

Deze onderdelen zullen op het moment dat de onderdelen Wajong en regulier

over de meicirculaire 2018 heeft u dit kunnen lezen.

werk worden overgeheveld naar de algemene uitkering worden omgezet in
een decentralisatie-uitkering. Ten opzichte van de meicirculaire is sprake van

In deze paragraaf worden de mutaties in de algemene uitkering ten opzichte

een kleine afname van het budget:

van de meicirculaire 2019, die in de beheersbegroting is verwerkt, uiteengezet.
Ook de integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij / 18+ komen aan de orde.

IU Participatie

Vervolgens worden de oormerkingen die voortkomen uit de septembercirculaire

Septembercirculaire 2019

14.079.000

13.733.000

13.504.000

13.256.000

2019 behandeld. In bijlage 2 van dit Bijlagenboek is een uitgebreidere analyse

Meicirculaire 2019

14.128.000

13.778.000

13.547.000

13.296.000

opgenomen van de septembercirculaire 2019.

Verschil

49.000 N

46.000 N

43.000 N

40.000 N

2020

2021

2022

2023

Algemene uitkering

Integratie-uitkering Voogdij / 18+

De algemene uitkering laat bij de septembercirculaire een voordelig effect zien in

Het grootste deel van het jeugdhulpbudget wordt verdeeld over gemeenten op

de meerjarenraming ten opzichte van de bedragen die in onze gemeentebegroting

basis van een objectief verdeelmodel. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel

zijn opgenomen. In de aanbiedingsnota van de programmabegroting 2019 is aan

óf van 18 jaar en ouder wordt het budget verdeeld op basis van het zorggebruik

de opbrengstenkant voor het Gemeentefonds een stelpost opgenomen met

in eerdere jaren. Het budget voor voogdij en 18+ kan niet worden overgeheveld

betrekking tot de ruimte onder het BTW-compensatiefonds (BCF)*. Hierdoor sluit

naar de algemene uitkering zolang het historisch wordt verdeeld. Daarom blijft

onze begroting niet 1-op-1 aan bij de uitkomsten van de meicirculaire 2019.

dit in 2019 als de integratie-uitkering Voogdij/18+ bestaan. Er wordtonderzocht

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen onze gemeentebegroting

of deze middelen objectief verdeeld kunnen worden nadat het woonplaats-

en de septembercirculaire 2019 zichtbaar gemaakt.

beginsel is aangepast. Als overtuigend wordt aangetoond dat dat kan, worden
deze budgetten in 2021 overgeheveld naar de algemene uitkering. Ten opzichte

Algemene uitkering gemeentefonds

2022

2023

Septembercirculaire 2019

118.149.000

2020

121.352.000

2021

122.858.000

126.306.000

Begroting Roosendaal
(= meicirculaire 2019 + stelpost
Ruimte onder BCF-plafond)

116.289.000

117.885.000

119.014.000

122.679.000

Verschil

1.859.000 V

3.467.000 V

3.844.000 V

3.626.000 V

van de meicirculaire is het budget voor de jaren vanaf 2020 niet gewijzigd:
IU Voogdij / 18+

2020

2021

2022

2023

Septembercirculaire 2019

2.153.000

2.153.000

2.153.000

2.153.000

Meicirculaire 2019

2.153.000

2.153.000

2.153.000

2.153.000

-

-

-

-

Verschil

* NB Gemeenten declareren hun btw op overheidstaken bij het BCF. Het rijk heeft echter wel
een plafond ingesteld voor deze declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het
plafond, dan wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Met ingang van 2019 wordt
in de meerjarenraming van het Gemeentefonds geen rekening meer gehouden met de ruimte
onder het plafond. De algemene uitkering is hierdoor lager geraamd. Dit betekende dat
een deel van de dekking was weggevallen. De provinciale toezichthouder heeft aangegeven
dat gemeenten in de meerjarenraming van de begroting een stelpost mogen opnemen met
betrekking tot die ruimte.
Een toelichting op deze wijzigingen is te vinden in bijlage 2.
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Ad 4) Oormerkingen op basis van de septembercirculaire 2019

Ad 5) Onvermijdelijke baten en lasten

Oormerkingen uit de septembercirculaire zijn middelen die via een

Sinds de vaststelling van de Kadernota 2020 heeft zich een aantal financiële

decentralisatie-uitkering (DU) of overige integratie-uitkering (IU) tijdelijk

ontwikkelingen voorgedaan die niet voorzien waren ten tijde van het opstellen

worden toegekend aan een gemeente. Deze middelen zijn benoemd in de

van de Kadernota. Deze ontwikkelingen nemen we daarom mee in de begroting

septembercirculaire van het gemeentefonds en kunnen worden geoormerkt

2020. Het betreft hier onvermijdelijke ontwikkelingen, dat wil zeggen lasten

voor het door het Rijk beoogde doel. In dat geval worden ze verrekend met de

of baten die voortvloeien uit reeds vastgesteld beleid door college en/of raad,

algemene uitkering en komen ze ten laste of ten gunste van het begrotingssaldo.

of autonome lasten en baten waar we als gemeente weinig tot geen invloed

Ook voor taakmutaties kunnen extra financiële middelen worden toegekend aan

op hebben. In onderstaande tabel zijn deze baten en lasten weergegeven per

gemeenten. Ook deze middelen kunnen worden geoormerkt.

programma. Onder de tabel volgt een toelichting.

Uit de septembercirculaire komen de volgende oormerkingen naar voren:
Onvermijdelijke baten en lasten
Oormerkingen volgens
septembercirculaire 2019

2020

2021

2022

Sociale acceptatie van LHBTI

20.000 N

20.000 N

20.000 N

Invoering wet verplichte GGZ

92.000 N

92.000 N

92.000 N

92.000 N

Programma 2: Leren en Ontwikkelen

112.000 N

112.000 N

112.000 N

92.000 N

-

Totaal

2023

Hogere lasten definitieve CAO
1e Begrotingswijziging 2020 ICT WBW

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

2020

2021

2022

2023

Programma 1: Besturen en Samenwerken
470.000 N

799.000 N

745.000 N

692.000 N

40.000 N

61.000 N

263.000 V

264.000 V

238.000 V

77.000 V

64.000 N

116.000 N

53.000 N

Programma 3: Werken en Ondernemen
Herziene begroting 2020 WVS
Programma 4: Wonen en Verblijven
Extra budget Werkprogramma OMWB

77.000 N

53.000 N

53.000 N

700.000 N

700.000 N

600.000 N

50.000 N

51.000 N

52.000 N

53.000 N

500.000 N

500.000 N

500.000 N

500.000 N

Tariefstijging WMO Begeleiding

165.000 N

165.000 N

165.000 N

165.000 N

Motie Roosendaal Linked

325.000 N

34.000 N

34.500 N

35.000 N

35.500 N

230.000 V

233.000 V

236.000 V

239.000 V

1.893.000 N

2.053.500 N

1.715.000 N

1.111.500 N

Saneringskosten Vlietpark
Indexering Saver-budgetten, m.n.
voor straatreiniging
Programma 5: Zorgen en Stimuleren
Extra structureel budget jeugdhulp

Programma’s 1 t/m 5
Indexering resterende kleinere
subsidies
Programma 6: Betalen en Financieren
Hogere opbrengsten OZB
Totaal Onvermijdelijke baten
en lasten
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Toelichting:
Programma 1

Programma 2

>> Hogere lasten definitieve CAO: De oude CAO-afspraken voor

In dit programma is geen sprake van onvermijdelijke baten en lasten,

gemeenteambtenaren liepen af op 31 december 2018. In de Kadernota 2020

met uitzondering van de indexering van kleinere subsidies. De indexering

was al rekening gehouden met een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren.

van kleinere subsidies betreft echter meerdere programma’s en is als één post

Op dat moment waren de onderhandelingen echter nog gaande. Destijds was

samengenomen onder de programma’s 1 t/m 5 (zie hieronder).

daarom uitgegaan van het laatste bod van de VNG (4,9% over 2 jaar). Inmiddels
is de nieuwe CAO wel definitief. Deze houdt in dat per 1 oktober 2019 de

Programma 3

salarissen stijgen met 3,25%. Daarnaast ontvangen medewerkers die op

>> Herziene begroting 2020 WVS: In april 2019 heeft WVS een concept-begroting

28 juni 2019 in dienst waren, een eenmalige uitkering van € 750 per fte in

2020 aangeleverd bij de deelnemende gemeenten voor een zienswijze.

oktober 2019. Voorts stijgen de salarissen per 1 januari 2020 met 1%,

Deze begroting is op 5 juli 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur

evenals per 1 juli 2020 en nogmaals per 1 oktober 2020.

van de WVS. Omdat in deze begroting nog was uitgegaan van een aantal

In de Kadernota was rekening gehouden met extra lasten als gevolg van de

onzekere factoren, heeft de WVS een herziene begroting opgesteld waarin

nieuwe CAO van € 680.000 in 2020, oplopend tot € 900.000 in 2023. Nu blijkt

o.a. de gewijzigde bedragen uit de meicirculaire 2019 zijn verwerkt. Deze

echter dat deze lasten hoger zijn. Het verschil hiertussen moeten we bij de

herziene begroting leidt voor de gemeente Roosendaal tot een lagere

begroting daarom meenemen als onvermijdelijke lasten.

deelnemersbijdrage aan de WVS voor de jaren 2020 en 2021. Voor de jaren
2022 en 2023 is juist sprake van een hogere deelnemersbijdrage.

Onvermijdelijke lasten nieuwe CAO

2020

2021

2022

2023

Hogere lasten volgens definitieve CAO

1.150.000

1.549.000

1.570.000

1.592.000

Reeds opgenomen in Kadernota 2020

680.000

750.000

825.000

900.000

470.000 N

799.000 N

745.000 N

692.000 N

Verschil (= onvermijdelijke last)

>> 1e Begrotingswijziging 2020 ICT WBW: In april 2019 heeft de

Gemeentelijke bijdrage aan WVS

2020

Bijdrage volgens begroting 2020 WVS

2.524.000

2.566.000

2021

2.564.000

2022

2.602.000

2023

Bijdrage volgens herziene begroting
2020 WVS

2.286.000

2.489.000

2.628.000

2.718.000

Verschil

238.000 V

77.000 V

64.000 N

116.000 N

gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West de concept-begroting
2020 bij de deelnemende gemeenten aangeleverd voor een zienswijze.
Deze concept-begroting is vastgesteld. In de periode van maart tot mei 2019
heeft een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling plaatsgevonden,
waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch is
bekeken. Dit heeft geleid tot een rapportage van het bureau Twynstra Gudde.
Naar aanleiding van het onderzoek geeft ICT WBW aan dat zij, mede vanwege
de ontvangen zienswijzen op de concept-begroting 2020, de conclusies en
aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie van de ICT-samenwerking,
overnemen. Dit houdt in dat de huidige samenwerking wordt gecontinueerd
onder de voorwaarden dat deze wordt verbeterd (governance, ICTvolwassenheid, verbeteren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap). Daarnaast
wordt vastgehouden aan de ambitie om op termijn infrastructuurdiensten
vanuit de markt af te nemen, maar dit zal wel gefaseerd gebeuren. In de eerste
begrotingswijziging 2020 van ICT WBW zijn de financiële effecten hiervan
inzichtelijk gemaakt. In onze gemeentebegroting waren de bijdragen aan ICT
WBW gebaseerd op de begroting 2020 van ICT WBW. Onze bijdrage aan
ICT WBW verandert echter door de 1e begrotingswijziging. Voor de jaren 2020
en 2021 is onze bijdrage aan ICT WBW hoger dan was begroot, voor de jaren
2022 en 2023 is onze bijdrage juist veel lager.
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Gemeentelijke bijdrage aan ICT WBW

2020

2021

2022

Bijdrage volgens begroting 2020
ICT WBW

2023

1.364.000

1.855.000

2.019.000

2.018.000

Bijdrage volgens 1e
begrotingswijziging ICT WBW

1.404.000

1.916.000

1.756.000

1.754.000

Verschil

40.000 N

61.000 N

263.000 V

264.000 V
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Programma 4

>> Saneringskosten Vlietpark: In juli 2019 heeft ons college het Ontwikkelkader

>> Extra budget Werkprogramma OMWB: In mei 2019 heeft de OMWB

Vlietpark vastgesteld. De gemeenteraad is in september 2019 nader

de gemeente geïnformeerd over een aantal nieuwe taken die vanaf 2020 bij

geïnformeerd over deze plannen. Tijdens het opstellen van het ontwikkelkader

de OMWB zijn belegd. Dit betreft taken op het gebied van afvalwaterkwaliteit,

is ook een financiële analyse uitgevoerd om tot realisatie van deze

energie, intensieve veehouderij, fijnstof, bodem & ondergrond, geluid en

gebiedsontwikkeling te komen. Een belangrijk onderdeel van de financiële

trillingen, lucht en geur, lichthinder, asbest, milieudata, legionella en Q-Koorts.

analyse betreffen de noodzakelijke saneringskosten van het gebied.

Een aantal van deze taken is van toepassing op de gemeente Roosendaal.

Saneringskosten kunnen niet opgenomen worden in een investeringskrediet,

In onderstaande tabel is aangegeven welke nieuwe taken de OMWB voor

omdat saneringen niet mogen worden geactiveerd. Deze kosten moeten direct

onze gemeente gaat uitvoeren. Daar horen ook extra lasten bij. Omdat in

genomen worden. De saneringskosten bedragen naar verwachting € 2 miljoen,

onze gemeentebegroting al structureel dekking hiervoor aanwezig was van

verspreid over de jaren 2020 (€ 700.000), 2021 (€ 700.000) en 2022 (€ 600.000).

€ 63.000 bedraagt de extra last in 2020 € 77.000.
>> Indexering Saver-budgetten: Saver NV heeft in haar begroting 2020 de tarieven
Nieuwe taken OMWB vanaf 2020

2020

2021

2022

2023

10.000

Energie: stimulering van gesloten
bodemenergiesystemen

15.000

15.000

15.000

15.000

Energie: uitvoeren landelijke
wetgeving (informatieplicht
energiebesparing bedrijven)

22.000

22.000

22.000

22.000

Energie: actualiseren van
vergunningen van bedrijven m.b.t.
energievoorschriften

20.000

Externe veiligheid: het gaat om
de volgende werkzaamheden:
a.) adviezen specifiek voor
externe veiligheid; b.) standaard
verantwoording groepsrisico/vervoer
gevaarlijke stoffen;
c.) QRA’s; d.) Energietransitie en EV
(Waterstof); e.) ondersteuning overleg
Prorail-emplacement en f.) nieuwe
aandachtsgebieden, kennisopbouw/
communicatie, het RRGS kwaliteit
(o.a. de wettelijke 5-jaarlijkse
actualisatie uitvoeren)
Lucht en geur (o.a. fijnstof):
monitoring van de luchtkwaliteit
Toezicht op bouw en sloop van
objecten: het werkproces wordt
in z’n geheel ondergebracht bij de
OMWB (voorheen lag een deel bij de
gemeente)
Legionella (natte koeltorens):
uitvoeren bronhouderschap natte
koeltorens en invoeren bekende natte
koeltorens in Atlas Leefomgeving
Legionella: inventarisatie natte
koeltorens bij bedrijven naar
aanleiding van 3 meldingen van
legionella in 2019

10.000

bedraagt 5,9%. Dit indexeringspercentage heeft Saver NV daarom toegepast op

In onze gemeentebegroting was rekening gehouden met een stijging van 1,3%
(conform Spoorboekje 2019). De lasten stijgen vooral voor gladheidsbestrijding
(€ 18.000) en groot veegwerk (€ 28.000).

Programma 5
>> Extra structureel budget jeugdhulp: Binnen de jeugdzorg is sprake van
behoorlijke (financiële) risico’s. We weten dat het risico groot is dat er tekorten
gaan ontstaan binnen de jeugdzorg. Hierin is Roosendaal niet uniek; dit geldt
voor het merendeel van de Nederlandse gemeenten. We zien nu ook in

30.000

30.000

30.000

30.000

de praktijk dat de middelen voor jeugdzorg binnen onze begroting nauwelijks
nog toereikend zijn. Om te voorkomen dat er binnen de jeugdzorg grote
tekorten gaan ontstaan ramen we structureel € 500.000 extra voor jeugdzorg.
>> Tariefstijging Wmo Begeleiding: Voor de periode 2017 tot en met 2021 is

6.000

6.000

6.000

6.000

een overeenkomst afgesloten voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding.
Contractueel zijn de De6-gemeenten verplicht om jaarlijks de tarieven
te beoordelen en eventueel aan te passen voor het daaropvolgende jaar.

32.000

32.000

32.000

32.000

De bepaling van deze tarieven moet voor 1 september plaatsvinden.
Op 20 juni 2019 hebben de bestuurders van de De6 gemeenten aan de
bestuurstafel sociaal domein ingestemd met een indexeringsvoorstel.

1.000

1.000

1.000

1.000

Hiermee handelen de gemeenten in lijn met de AMvB, die o.a. inhoudt dat
gemeenten een reële prijs betalen voor Wmo-diensten, waarmee de aanbieder
kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit.
De indexering van de Wmo-diensten heeft een extra structurele last van

4.000

€ 165.000 tot gevolg. De tariefstijging van de Wmo is via een raadsmededeling

Extra last in begroting 2020-2023

2020

Verschil: extra last in begroting 2020

10.000

die Saver voor ons uitvoert extra lasten met zich mee gaan brengen vanaf 2020.

140.000

Reeds aanwezige dekking in de
begroting

10.000

de tarieven van haar dienstverlening. Dit betekent dat de werkzaamheden

Totaal nieuwe taken OMWB voor
Roosendaal

Totaal nieuwe taken OMWB voor
Roosendaal

verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere indexering van de kosten.
De verwachte kostenstijging in de branche logistiek, waar Saver NV onder valt,

Afvalwaterkwaliteit: in het kader
van het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP) inzetten
van nieuwe technieken binnen
afvalwatermonitoring

116.000
2021

116.000
2022

116.000
2023

140.000

116.000

116.000

116.000

63.000

63.000

63.000

63.000

77.000 N

53.000 N

53.000 N

53.000 N

reeds gecommuniceerd aan de gemeenteraad.
>> Motie Roosendaal Linked: Bij de behandeling van de Kadernota 2020 heeft
de gemeenteraad de motie Roosendaal Linked aangenomen. Hierin verzoekt
de raad het college een app te ontwikkelen, of een bestaande app uit te
breiden, die inwoners in staat stelt om op een laagdrempelige wijze met
elkaar en met relevante organisaties in contact te komen. In de motie is
aangegeven dat de kosten (€ 325.000) hiervan ten laste van het Ontwikkelen Innovatiefonds komen. Het college kiest ervoor om de kosten ten laste van
het begrotingssaldo te brengen, omdat hiervoor voldoende ruimte is.
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5. Begrotingssaldo

Programma 1 t/m 5
Indexering resterende kleinere subsidies: De afgelopen jaren is een aantal
kleinere subsidies niet geïndexeerd. We kiezen ervoor om dat nu wel te doen,

Wanneer de financiële uitgangspositie (zie hiervoor paragraaf 3, ad 6)

conform het Spoorboekje 2019.

wordt afgezet tegen de bestuurlijke afwegingen (paragraaf 4) ontstaat het
begrotingssaldo. Omdat het college geen voorstellen doet voor aanwending

Programma 6

van het saldo of extra dekking aandraagt, is de financiële uitgangspositie gelijk

Hogere opbrengsten OZB: Op basis van de ramingen van de opbrengsten van de

aan het begrotingssaldo.

OZB van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
blijkt dat de ramingen in onze gemeentebegroting te laag zijn ingeschat.

2020

Dit levert een structurele bate op van € 230.000.

Financiële uitgangspositie

2021

2022

2023

388.000 V

2.098.500 V

1.143.000 V

3.619.500 V

388.000 V

2.098.500 V

1.143.000 V

3.619.500 V

Bestuurlijke afwegingen
Overschot (V)

Ad 6) Totaal uitgangspositie
De onderdelen in de paragrafen 3.1 t/m 3.5 vormen samen de uitgangspositie.

De begroting voor het jaar 2020 heeft een positief saldo van € 388.000.

Deze uitgangspositie is voor alle jaren positief. Dit wordt vooral veroorzaakt

6. Overige beslispunten

door de uitkomsten van de septembercirculaire 2019.
2020
Totaal Uitgangspositie

388.000 V

2021
2.098.500 V

2022
1.143.000 V

2023
3.619.500 V

4. Bestuurlijke afwegingen

De beslispunten in dit hoofdstuk hebben geen financiële consequenties,
maar moeten wel ter vaststelling voorgelegd worden aan de raad.
Investeringskrediet Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen
In de Kadernota 2020 is ten behoeve van duurzaam maatschappelijk

Bij de bestuurlijke afwegingen geven we aan hoe we met de financiële

vastgoed een krediet vastgesteld van € 2 miljoen. Door het vastgoed te

uitgangspositie om willen gaan. In deze voorliggende begroting is sprake

verduurzamen wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke

van een positieve uitgangspositie.

beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, maar heeft de gemeente
ook een voorbeeldfunctie voor bewoners en bedrijven, zodat ook zij hun

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

panden verduurzamen. Per pand wordt een onderzoek gedaan naar mogelijke

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

verduurzamingsmaatregelen. Voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

structureel aan nieuwe voorstellen opgenomen en vervolgens verwerkt in

is een krediet vastgesteld van € 2 miljoen, waarvan het uitgavenpatroon 55% is in

de uitgangspositie van deze begroting 2020.

2020 en 15% in de jaren 2021, 2022 en 2023. Bij de Kadernota 2020 is dit krediet
abusievelijk niet in de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

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

Daarom is dit nu alsnog opgenomen in de begrotingswijziging van de

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

programmabegroting 2020.

Het college wil hierbij wel de kanttekening plaatsen dat ontwikkelingen in
de toekomst dit financiële beeld nog volledig kunnen doen veranderen. Zo is het

Opheffen paragraaf Vastgoed

bijvoorbeeld lastig om te voorspellen welke bewegingen het Gemeentefonds nog

In het bijlagenboek van de begroting zijn de paragrafen te vinden. Een aantal

gaat maken. Hoe verder we in de toekomst kijken, hoe onzekerder het beeld is.

paragrafen is de gemeente verplicht op te nemen. Dit geldt niet voor de paragraaf
Vastgoed. Relevante informatie over gemeentelijk vastgoed zal voortaan in de

Daarom doen we geen nieuwe voorstellen in deze begroting. Bij de Kadernota

paragraaf Kapitaalgoederen opgenomen worden.

2021 zal het college nieuwe, integraal afgewogen voorstellen doen aan de
gemeenteraad, die in lijn liggen met het bestuursakkoord.
Vanwege de positieve saldi van de begroting hoeven we nu geen extra
dekkingsmiddelen aan te wenden.
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7. Structureel dekkende begroting 2020
In dit hoofdstuk maken we een berekening van het structurele begrotingssaldo.

Nu kan het begrotingssaldo bepaald worden na resultaatbestemming

Dat is het begrotingssaldo dat ontstaat nadat alle incidentele baten en lasten

en na eliminatie van alle incidentele posten:

geëlimineerd zijn. We houden dan dus alleen de structurele baten en lasten over.
Het saldo van de structurele baten en lasten moet positief zijn; dan is namelijk
sprake van een positief structureel begrotingssaldo. De provincie Noord-Brabant
controleert onze begroting vanuit haar toezichthoudende rol en toetst daarbij
specifiek of het structurele begrotingssaldo positief is. Als dat zo is,

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

8.825.000 V

Saldo resultaatbestemming na eliminatie van incidentele stortingen en onttrekkingen

6.477.000 N

Saldo begroting na resultaatbestemming en na eliminatie incidentele posten

2.348.000 V

dan zijn namelijk alle structurele lasten gedekt door de structurele baten

Een overzicht van de incidentele baten en lasten is opgenomen in de financiële

en is de begroting solide. Een structurele last mag namelijk niet gedekt zijn

begroting.

door een incidentele bate.

7.2 Na verwerking van de aanbiedingsnota (vóór saldoregulatie)
In de paragrafen 7.1 en 7.2 is de berekening van de structureel dekkende
begroting voor 2020 opgesteld. In paragraaf 7.1 wordt het structurele saldo van

Nu het structurele saldo van de begroting is bepaald, kunnen de structurele

de beheersbegroting bepaald. Daarna volgt in paragraaf 7.2 het structurele saldo

mutaties van de aanbiedingsnota hierin verwerkt worden:

na verwerking van de mutaties uit deze aanbiedingsnota. Dat betekent dus dat
alle incidentele lasten en baten die in deze aanbiedingsnota zijn meegenomen

Begroting 2020 vóór verwerking aanbiedingsnota

(voor wat betreft de uitgangspositie) uit het begrotingssaldo zijn gehaald.

Structurele mutaties aanbiedingsnota (uitgangspositie)
Structureel saldo begroting 2020 na mutaties aanbiedingsnota

2.348.000 V
843.000 V
3.191.000 V

7.1 Begroting 2020
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming

1.738.000 V

Saldo resultaatbestemming

1.144.000 N

Saldo na resultaatbestemming

594.000 V

Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het volgende beeld:
Saldo begroting baten en lasten voor resultaatbestemming

1.738.000 V

Eliminatie incidentele lasten

17.554.000 V

Eliminatie incidentele baten

10.467.000 N

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

8.825.000 V

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

10.337.000 V

Eliminatie incidentele onttrekkingen uit reserves

15.670.000 N

Saldo resultaatbestemming na eliminatie van incidentele stortingen en
onttrekkingen
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1.144.000 N

Eliminatie incidentele stortingen in reserves

6.477.000 N
(meer stortingen
dan onttrekkingen)
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Bijlage 2
Analyse septembercirculaire 2019
Inleiding
Op 17 september 2019, Prinsjesdag, is de septembercirculaire 2019 van

De toename van de uitkeringen uit het Gemeentefonds voor Roosendaal wordt

het gemeentefonds gepubliceerd. In deze bijlage zijn de resultaten daarvan voor

veroorzaakt door een forse toename van de algemene uitkering.

de gemeente Roosendaal uiteengezet.

Algemene uitkering (AU)

Analyse uitkomsten Septembercirculaire 2019
Opgenomen stelpost in begroting 2019
Algemeen

In de Aanbiedingsnota van de programmabegroting 2019 is aan
de opbrengstenkant voor het Gemeentefonds een stelpost opgenomen

De financiële consequenties van de septembercirculaire 2019 voor de gemeente

met betrekking tot de ruimte onder het BTW-Compensatiefonds (BCF).

Roosendaal zijn in onderstaande tabellen inzichtelijk gemaakt. Voor alle

Gemeenten declareren hun btw op overheidstaken bij het BCF. Het rijk heeft

uitkeringsjaren wordt een vergelijking gemaakt met de meicirculaire 2019.

echter wel een plafond ingesteld voor deze declaraties. Blijven de gezamenlijke

De gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn in een bijlage bij de Kadernota 2020

gemeenten onder het plafond, dan wordt het verschil in het gemeentefonds

aan uw raad kenbaar gemaakt.

gestort. Komen de gezamenlijke gemeenten boven het plafond, dan wordt het
meerdere uit het gemeentefonds gehaald. Met ingang van 2019 wordt

Totale uitkering uit het Gemeentefonds

in de meerjarenraming van het Gemeentefonds geen rekening meer gehouden
met de ruimte onder het plafond. De algemene uitkering is hierdoor lager

Voor alle jaren is de totale uitkering uit het Gemeentefonds, ten opzichte

geraamd. Dit betekende dat een deel van de dekking was weggevallen.

van de meicirculaire, toegenomen.

De provinciale toezichthouder heeft vorig jaar aangegeven dat gemeenten
in de meerjarenraming van de begroting een stelpost mogen opnemen met

Totale uitkering
(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

betrekking tot die ruimte. Roosendaal heeft hiervoor in de programmabegroting

2024

Septembercirculaire 2019

130.520

134.381

137.238

138.515

141.715

144.963

Meicirculaire 2019

129.885

132.243

133.652

134.551

137.963

141.056

+ 635

+ 2.138

+ 3.585

+ 3.965

+ 3.751

+ 3.907

Verschil

2019 een stelpost opgenomen. Hierdoor sluit onze gemeentelijke begroting
niet meer 1-op-1 aan bij de uitkomsten van de meicirculaire 2019.
Hieronder wordt daarom aangegeven wat de verwachte algemene uitkering
was bij de meicirculaire 2019 en welke bedragen er meerjarig in onze begroting
zijn opgenomen voor de algemene uitkering.

Een uitsplitsing van het totale verschil naar de algemene uitkering

De bedragen in onze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019 plus

en de integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij / 18+ is in onderstaande

de bedragen van de stelpost voor de ruimte onder het btw-plafond.

tabel gemaakt. Met ingang van 2019 zijn de budgetten uit de voormalige

In onderstaande tabel is dit weergegeven.

integratie uitkering sociaal domein (IUSD) voor het grootste deel overgeheveld
naar de algemene uitkering. De IUSD is daarmee opgehouden te bestaan.
Wel zijn vanaf 2019 twee nieuwe integratie-uitkeringen (IU) opgenomen binnen
het gemeentefonds: de IU Participatie en de IU Voogdij / 18+. In onderstaande
uitkering en de twee nieuwe integratie-uitkeringen. Een toelichting op

Algemene uitkering

20

2020

2021

2022

2023

2024

Meicirculaire 2019

112.301

115.962

117.721

118.850

122.514

125.831

492

328

164

164

164

164

112.793

116.289

117.885

119.014

122.679

125.995

Totaal: Algemene Uitkering
in begroting

de verschillen volgt verderop in deze bijlage.

2019

2019

Stelpost Ruimte onder
BCF-plafond

tabel is het verschil voor de jaren 2019 en verder verdeeld over de algemene

Verschil
(Bedragen x € 1.000)

AU in gemeentebegroting
(Bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

+ 711

+ 2.187

+ 3.631

+ 4.007

+ 3.791

+ 3.943
-/- 36

IU Participatie

-/- 56

-/- 49

-/- 46

-/- 43

-/- 40

IU Voogdij / 18+

-/- 20

-

-

-

-

-

Totaal

+ 635

+ 2.138

+ 3.585

+ 3.965

+ 3.751

+ 3.907
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Om te bepalen hoe groot het voordeel voor de gemeente is, moeten de bedragen

Toelichting

uit de septembercirculaire 2019 worden vergeleken met de bedragen die in onze

>> Sociale acceptatie van LHBTI: Roosendaal heeft zich aangemeld als

gemeentebegroting zijn opgenomen. In onderstaande tabel is deze vergelijking

regenboogstad. Regenboogsteden zetten zich in om de veiligheid,

gemaakt. Hierbij zijn ook de mogelijkheden tot oormerkingen volgens

weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen,

de septembercirculaire 2019 meegenomen.

homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse
personen) verder te bevorderen. Hiervoor ontvangt Roosendaal in de jaren

Algemene uitkering
(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019 t/m 2022 jaarlijks een bedrag van € 20.000.
>> Invoering wet verplichte GGZ: Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet

Septembercirculaire 2019

113.608

118.149

121.352

122.858

126.306

129.774

verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen

Opgenomen in begroting

112.793

116.289

117.885

119.014

122.679

125.995

in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken
hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat

Verschil

+ 816

+ 1.859

+ 3.467

+ 3.844

+ 3.626

+ 3.779

Mogelijke oormerkingen

-/- 20

-/- 112

-/- 112

-/- 112

-/- 92

-/- 92

Totale mutatie

+ 796

+ 1.747

+ 3.355

+ 3.732

+ 3.534

+ 3.687

verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden
en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het
zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende
kosten die volgen uit de Wet verplichte ggz is vanaf 2020 structureel € 20

Toelichting op de mutaties in de algemene uitkering

miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Roosendaal ontvangt hiervan

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel

een bedrag van € 92.000.

bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem ‘samen
de trap op, samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed

Ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering

op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van

>> Normeringssystematiek en herijking verdeling gemeentefonds

de algemene uitkering, voortvloeiend uit deze normeringssystematiek,

In 2018 zijn er, in overeenstemming tussen het kabinet en vertegenwoordigers

wordt het accres genoemd.

van de medeoverheden, wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek
(samen de trap op, samen de trap af), mede ten behoeve van de stabiliteit.

Voor 2019 is dit accres nadeliger bij de septembercirculaire ten opzichte van

Desondanks ondervinden gemeenten gedurende een lopend begrotingsjaar

de meicirculaire. Dit komt vooral doordat het rijk dit jaar naar verwachting minder

nog steeds inkomstenschommelingen als gevolg van bijvoorbeeld

uitgeeft dan geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de aanpassingen in

onderbesteding bij het Rijk. Dit zorgt ervoor dat gemeenten nog na

het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van

het opstellen van hun begroting worden geconfronteerd met bijstellingen.

het Pensioenakkoord.

Daarnaast gaan gemeenten in hun begroting verschillend om met

Ondanks de negatieve bijstelling van het accres over 2019 zijn de uitkomsten

het beschikbaar komen van de nieuwste accresramingen.

van de septembercirculaire voor Roosendaal toch positief. Dit heeft te maken
met de actualisatie van een aantal onderliggende maatstafaantallen. Met name

Aankomende periode wordt de normeringssystematiek in aanloop naar de

de aantallen van de maatstaven die betrekking hebben op lage inkomens zijn

Studiegroep Begrotingsruimte opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt ook gekeken

gestegen, waardoor de algemene uitkering per saldo hoger uitkomt.

naar de beoogde stabiliteit van de systematiek. Op basis van de evaluatie
worden varianten uitgewerkt voor de normering van de fondsen vanaf 2022.

In de jaren vanaf 2020 stijgt de algemene uitkering fors. Dit wordt veroorzaakt

In de tussentijd beziet het kabinet of het mogelijk en wenselijk is om voor

door hogere accressen in deze jaren. Ook hier geldt dat de rijksuitgaven stijgen

de middellange termijn (2020 en 2021) maatregelen te treffen die de

als gevolg van aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van I&W

schommelingen kunnen voorkomen of dempen.

en Defensie en als gevolg van het Pensioenakkoord. Het woningmarktpakket
waartoe in de Miljoenennota is besloten leidt eveneens tot een opwaartse

Ook wordt de komende periode bekeken of de verdeling van het

bijstelling van het accres vanaf 2020.

gemeentefonds over de gemeenten verbeterd kan worden. Dit onderzoek
is reeds gestart. Aanleiding is de wens om de verdeling van het fonds te

Oormerkingen

vereenvoudigen, maar tegelijkertijd moet de verdeling ook recht doen aan

Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking

de ontwikkelingen in de uitgaven van gemeenten. Over de uitkomsten van

naar aanleiding van de septembercirculaire 2019:

het onderzoek worden de gemeenten uiterlijk in de meicirculaire 2020
geïnformeerd.

Mogelijke oormerkingen
(Bedragen x € 1.000)
Sociale acceptatie van LHBTI

2019
-/- 20

Invoering wet verplichte GGZ
Totaal

22

+ 816

2020

2021

2022

2023

2024

-/- 20

-/- 20

-/- 92

-/- 92

-/- 20
-/- 92

-/- 92

-/- 92

-/- 112

-/- 112

-/- 112

-/- 92

-/- 92
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Integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij / 18+

Integratie-uitkering Voogdij / 18+

In de raadsmededeling bij de meicirculaire 2018 is aangegeven dat het grootste

Het grootste deel van het jeugdhulpbudget wordt verdeeld over gemeenten op

deel van de integratie uitkering sociaal domein (IUSD) met ingang van 2019

basis van een objectief verdeelmodel. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel

zou worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarmee maken deze

óf van 18 jaar en ouder wordt het budget verdeeld op basis van het zorggebruik

onderdelen ook deel uit van de trap op / trap af-systematiek. Vanaf uitkeringsjaar

in eerdere jaren. Het budget voor voogdij en 18+ kan niet worden overgeheveld

2019 houdt de IUSD op te bestaan.

naar de algemene uitkering zolang het historisch wordt verdeeld. Daarom blijft dit
in 2019 als de integratie-uitkering Voogdij/18+ bestaan. Er wordt onderzocht of

Niet alle onderdelen van de IUSD konden echter opgenomen worden in de

deze middelen objectief verdeeld kunnen worden nadat het woonplaatsbeginsel

verdeelsystematiek van de algemene uitkering. Deze onderdelen worden vanaf

is aangepast. Als overtuigend wordt aangetoond dat dat kan, worden deze

2019 omgezet naar een integratie-uitkering. Voor Roosendaal betekent dit dat

budgetten in 2021 overgeheveld naar de algemene uitkering.

er twee nieuwe integratie-uitkeringen voor terug komen: de IU Participatie en de
IU Voogdij / 18+.

IU Voogdij / 18+
(Bedragen x € 1.000)

Integratie-uitkering Participatie
In deze integratie-uitkering zijn middelen opgenomen ten behoeve van

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Septembercirculaire 2019

2.085

2.153

2.153

2.153

2.153

2.153

Meicirculaire 2019

2.104

2.153

2.153

2.153

2.153

2.153

Verschil

-/- 20

-

-

-

-

-

Wajong, Begeleid werken en Wsw. De verwachting is dat de onderdelen Wajong
en regulier werk (onderdeel van Begeleid werken) in 2020 overgaan naar

Alleen voor het jaar 2019 is het budget gewijzigd. Er heeft een kleine neerwaartse

de algemene uitkering. De onderdelen Wsw en Beschut werk (onderdeel van

bijstelling plaatsgevonden. Dit heeft te maken met een onjuistheid die in de

Begeleid werken) kunnen niet geïntegreerd worden met de algemene uitkering.

meicirculaire 2019 zat met betrekking tot de toekenning van de loon- en

Deze onderdelen zullen op het moment dat de onderdelen Wajong en regulier

prijsbijstelling. Dit is bij de septembercirculaire 2019 gecorrigeerd.

werk worden overgeheveld naar de algemene uitkering worden omgezet in
een decentralisatie-uitkering.
IU Participatie
(Bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Septembercirculaire 2019

14.827

14.079

13.733

13.504

13.256

13.036

Meicirculaire 2019

14.883

14.128

13.778

13.547

13.296

13.072

Verschil

-/- 56

-/- 49

-/- 46

-/- 43

-/- 40

-/- 36

Er is sprake van een lichte daling in deze uitkering. Dit wordt veroorzaakt
door een onjuistheid die in de meicirculaire 2019 zat met betrekking tot
de toekenning van de loon- en prijsbijstelling. Dit is bij de septembercirculaire
2019 gecorrigeerd.
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Bijlage 3
Financiële begroting
1. Overzicht lasten en baten met toelichting per programma
Programma 1 Besturen & Samenwerken
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
101

College B en W
Raadscommissies

BeleidsOmschrijving
Veld
101

860.031

935.188

911.000

922.298

935.451

947.252

1.282.483

1.393.897

1.202.955

1.153.627

1.138.659

1.152.062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.391

74.402

75.428

896.781

907.524

Bestuurlijke
samenwerking

Ondersteuning Raad
en Rekenkamer

643.889

664.964

679.718

666.604

675.788

685.098

Ondersteuning Raad
en Rekenkamer

3.574.435

3.843.217

3.742.277

3.702.146

3.721.081

3.767.364

Raadscommissies

1.256

0

0

0

0

0

136.009

96.300

91.000

91.000

91.000

91.000

39.006

39.060

39.607

40.161

40.723

41.293

179.343

280.294

130.607

131.161

131.723

132.293

143.830

16.000

0

0

0

0

42.807

7.200

7.294

7.389

7.485

7.582

0

0

0

0

0

0

Jeugd en veiligheid

0

20.105

0

0

0

0

Fysieke veiligheid

0

0

0

0

0

0

Totaal
Integrale veiligheid

Beleid integrale
veiligheid

1.031.097

1.431.644

1.386.115

1.397.821

1.428.739

1.460.534

Beleid integrale
veiligheid

Veilige woon- en
leefomgeving

1.271.955

1.216.532

1.275.973

1.291.982

1.308.405

1.250.543

Veilige woon- en
leefomgeving

34.386

34.833

35.286

35.745

Jeugd en veiligheid

23.291

409.051

641.643

644.377

647.143

649.947

Fysieke veiligheid

4.339.973

4.907.213

4.948.670

5.026.172

5.301.395

5.392.105

Fysieke omgeving

0

48.041

48.074

48.699

49.332

49.973

Spoorzone MHR

375.597

2.522.759

662.824

58.995

61.060

63.197

Opsporen
conventionele
explosieven

253.586

290.648

0

0

0

0

7.329.444 10.859.833

8.997.685

8.502.879

8.831.360

8.902.044

Dienstverlening
Basisregistratie
personen

240.060

244.423

234.564

237.843

241.167

244.539

Dienstverlening
burgerzaken

759.271

830.001

844.562

856.299

868.201

880.268

Verkiezingen

189.736

382.363

50.131

170.832

171.544

332.266

1.406

0

0

0

0

0

592.110

373.873

348.699

357.455

337.150

342.090

1.782.583

1.830.660

1.477.956

1.622.429

1.618.062

1.799.163

91.874

94.041

103.107

104.497

105.936

107.395

1.544.465

1.227.973

1.190.185

1.137.219

1.153.141

1.169.285

13.288.453

15.117.789

14.199.399

14.889.501

15.001.029

15.138.234

797.568

763.552

848.503

860.296

872.311

884.498

Kadaster

Totaal

Directie en
ondersteuning
Overige
bedrijfsvoeringskosten
Beleid bestuur
Algemene

Fysieke omgeving

0

36.751

37.229

37.713

38.203

38.700

Spoorzone MHR

0

0

0

0

0

0

Opsporen
conventionele
explosieven

0

0

0

0

0

0

186.637

80.056

44.523

45.102

45.688

46.282

Basisregistratie
personen

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening
burgerzaken

0

0

0

0

0

0

Totaal
Dienstverlening

Verkiezingen

Ondersteuning
organisatie
Ondernemingsraad

Bedrijvigheid en
veiligheid

103
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0

0

0

0

0

1.232

0

0

0

0

0

Afdrachten rijk leges
burgerzaken

1.472.424

1.048.379

991.735

983.549

904.905

917.245

Totaal

1.473.881

1.048.379

991.735

983.549

904.905

917.245

Kadaster

105

2023
begroting

144.934

886.226

33.945

2022
begroting

1.072

72.393

33.945

2021
begroting

2.000

876.211

Bedrijvigheid en
veiligheid

2020
begroting

Raad

70.657

102

2019
begroting

College B en W

778.511

Integrale veiligheid

2018
rekening

Bestuur en organisatie

73.328

Afdrachten rijk leges
burgerzaken

Ondersteuning
organisatie
Ondernemingsraad

0

0

0

0

0

0

Directie en
ondersteuning

0

0

0

0

0

0

1.094.898

591.715

580.568

588.225

595.984

603.845

Overige
bedrijfsvoeringskosten
Beleid bestuur
Algemene bestuursondersteuning

38.258

0

0

0

0

0

1.299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119.538

0

0

0

0

0

68.793

40.007

0

0

0

0

869.089

548.862

523.285

562.022

537.861

576.799

36.513

0

0

0

0

0

1.906.754

0

0

0

0

0

Commissie bezwaar
en beroep

360.641

332.265

315.874

320.267

324.723

329.241

Communicatie

144.218

146.728

151.124

153.089

155.079

157.094

Huisvesting

753.640

3.757.102

1.401.556

4.774.862

1.682.507

1.675.873

Teams en groepen

66.157

46.000

0

0

0

0

Teams en groepen

460.405

394.963

1.068.279

1.442.396

1.526.744

1.545.583

Totaal

1.504.524

841.035

748.898

4.167.561

768.719

778.826

Totaal baten
programma 1

3.344.385

2.249.764

1.915.763

5.327.373

1.851.035

1.874.646

bestuursondersteuning

Faciliteiten bestuur
Beleid
dienstverlening/
bedrijfsvoering

26

2023
begroting

714.704

Totaal

105

2022
begroting

Bestuurlijke
samenwerking

Totaal

103

2019
2020
2021
begroting begroting begroting

Bestuur en organisatie

Raad

102

2018
rekening

Programma 1 Besturen & Samenwerken
Baten

Faciliteiten bestuur
Beleid
dienstverlening/
bedrijfsvoering
Commissie bezwaar
en beroep
Communicatie

Totaal

20.253.620 22.383.275 19.801.312 24.244.149

Totaal lasten
programma 1

32.940.082 38.916.985 34.019.230 38.071.603 35.529.834 36.052.573

Exploitatie saldi
programma 1

29.595.697

Huisvesting

0

50.648

50.650

51.308

51.975

52.651

115.581

112.665

117.680

3.528.028

120.760

122.330

21.359.331 21.584.002

36.667.221 32.103.467 32.744.230 33.678.799

34.177.927
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Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 1 Besturen & Samenwerken
Het budget voor programma 1 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op

Veilige woon- en leefomgeving.

25.000 N

de volgende onderdelen:

Via een amendement op de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat
van 2018 is voor 2020 tot en met 2022 jaarlijks een bedrag van € 75.000

Bestuur en organisatie

toegekend voor de stevigere aanpak van zwerfafval en afvaldump door
middel van extra toezicht en handhaving/nacontroles. Bij de vaststelling van

Kapitaallasten

34.000 N

de begroting 2019 heeft de raad het amendement “Impuls meer slagkracht

De kapitaallasten van de investeringen in meubilair, installaties en camera’s

Toezicht & Handhaving” aangenomen, om meer budget voor extra inzet

voor het oude raadhuis zijn vanaf 2020 opgenomen in de begroting (€ 34.000).

(onder meer tegen illegale afvaldumpingen) mogelijk te maken. Voor 2019
is € 50.000 beschikbaar gekomen voor een adequate analyse en rapportage

Raad

50.000 V

van informatie (inclusief meldingen van illegale afvaldumping).

Via de Voorjaarsbrief 2019 is er extra budget beschikbaar gekomen in 2019 voor
de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester (€ 20.000) en voor de

Opsporen van conventionele explosieven

organisatie van de Dag van de Roosendaalse Democratie (€ 30.000).

Voor de bommenregeling is in de begroting van 2019 een budget van € 291.000

291.000 V

opgenomen, dat beschikbaar is gekomen vanuit de bestemmingsreserve

College

40.000 V

Voor het afscheid van de huidige burgemeester en de installatie en het

Decentralisatie-uitkeringen (Voorjaarsbrief 2019; zie programma 6 Betalen
& Financieren).

inwerkprogramma van de opvolgend burgemeester is het budget 2019
met € 40.000 verhoogd (Voorjaarsbrief 2019).

Spoorzone
Bestuurlijke samenwerking

98.000 N

1.860.000 V

Voor de gevoteerde kredieten van Spoorzone Moerdijk- Halderberge-Roosendaal

Via de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor het project Waarderen naar grond-

is voor 2019 € 1.892.000 meer opgenomen. Naar verwachting zullen er in 2020

oppervlakte door Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) voor 2019 verlaagd

alleen kosten zijn voor de afwikkeling van dit project. De lasten van de kredieten

met € 95.000. Tevens is in die Voorjaarsbrief op basis van de door het Algemeen

Spoorzone komen ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisatie-

Bestuur van de BWB vastgestelde jaarrekening 2018, de afrekening over 2018

uitkeringen (zie programma 6 Betalen & Financieren). Hiernaast is de bijdrage

ad € 12.000 in de begroting opgenomen. In de Voorjaarsbrief 2019 is ook de

aan OMWB met betrekking tot onderzoeken externe veiligheid in 2020 € 32.000

contributie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met € 15.000 verlaagd.

hoger. Dit is conform de vastgestelde begroting 2020 van OMWB.

Diverse kleinere afwijkingen

Diverse kleinere afwijkingen

7.000 N

10.000 N

Hiernaast zijn nog een aantal kleinere afwijkingen zichtbaar, zoals een hogere

De toegerekende ambtelijke inzet op dit beleidsveld is in 2020 € 124.000 hoger

vergoeding voor te compenseren BTW BWB in 2019.

dan in 2019. In 2019 heeft, in verband met vacatures voor € 113.000 meer inhuur
plaatsgevonden (adviseur veiligheid, juridische medewerker en BOA’s).

Integrale veiligheid

Op basis van de vastgestelde begroting van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB) is de bijdrage aan de OMWB in 2020 met € 22.000

Fysieke veiligheid

39.000 N

verhoogd. De inhuur van de districtelijke projectleider Markiezaten is met ingang

De verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

van 1 maart 2019 overgenomen door de Taskforce Brabant Zeeland. In 2019 is de

met € 25.000 is conform de door de Veiligheidsregio vastgestelde begroting

districtelijke projectleider nog twee maanden ingehuurd (€ 16.000). Hiervoor is

2020 (Kadernota 2020). Hiernaast is sprake van hogere rentelasten van € 14.000

een bijdrage ontvangen van Programmabureau Taskforce van € 16.000.

vanwege de aanpassing van de brandweerkazerne.

Hiernaast is het budget voor onderhoud van de camera’s in 2019 eenmalig
verhoogd met € 20.000.

Jeugd en veiligheid

250.000 N

In de Kadernota 2020-2024 is een structureel budget van € 50.000 toegekend
voor het voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven door middel
van gerichte preventieve acties. Via de Kadernota 2020 is een jaarlijkse bijdrage
van € 200.000 toegekend om de capaciteit aan straathoekwerkers met ingang
van 2020 uit te breiden, zodat een meer persoonsgerichte aanpak mogelijk is. Van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een subsidie van € 20.000 ontvangen,
die in 2019 is ingezet ten behoeve van de aanpak van woninginbraken, waarbij
bijdrages worden verstrekt aan burgers voor verbeteringen aan de woning ter
voorkoming van inbraken (€ 20.000).
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Dienstverlening
Verkiezingen

334.000 V

Kapitaallasten

515.000 V

In 2019 was € 334.000 budget opgenomen voor de diverse verkiezingen. In 2020

Het voormalig krediet Renovatie Stadskantoor is in 2019 afgewikkeld met een

vinden naar verwachting geen verkiezingen plaats.

extra afschrijving van € 621.000. Voor wat betreft het nieuwe krediet Renovatie
Huis van Roosendaal wordt in 2020 € 13 miljoen meer geïnvesteerd ten opzichte

Afdrachten rijk leges burgerzaken

32.000 N

van 2019, wat een hogere rentelast geeft voor dat jaar van € 170.000. Diverse

Met ingang van maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor

investeringen in ICT zijn conform de huidige afschrijvingssystematiek in 2019

personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. Vanaf maart 2019

afgeschreven (€ 105.000). De afschrijvingslasten plus de rentelasten 2020

worden gedurende een periode van 5 jaar alleen paspoorten en identiteitskaarten

conform het investeringsplan 2020 voor ICT bedragen € 41.000.

voor personen jonger dan 18 jaar verstrekt, naast nieuwe documenten
en vermissingen. Dit betekent een voordeel op de afdrachten aan het rijk

Doorberekening overhead

192.000 V

en verdere kosten voor reisdocumenten van € 25.000 en een nadeel op

Door een hogere toerekening van ambtelijke inzet aan kapitaalwerken

de legesopbrengsten van € 57.000.

en grondexploitaties is recht evenredig met deze hogere loonkosten ook
de toerekening van de overhead hoger dan in 2019.

Diverse kleinere afwijkingen

6.000 N

De toerekening van de ambtelijke inzet op dit beleidsveld is in 2020 € 46.000

Algemene bestuurs-ondersteuning

hoger. Hiertegenover staat dat de inhuur in 2020 € 40.000 lager is dan in 2019.

Het evenement Roosendaals Treffen heeft een 2-jaarlijkse cyclus. Hiervoor is

72.000 V

in de begroting van 2019 € 32.000 opgenomen. Voor de viering van 75 jaar

Ondersteuning organisatie

bevrijding Roosendaal in 2019 heeft de raad op 16 januari 2019 € 75.000
beschikbaar gesteld (opgenomen in Voorjaarsbrief 2019). In 2018 is het 750 jarig

Salarissen

790.000 N

bestaan van Roosendaal gevierd. In 2019 heeft de afrekening plaats gevonden en

De periode tussen vertrek en benoeming van de nieuwe algemeen directeur

heeft de stichting € 51.000 van de verstrekte voorschotten terugbetaald.

in 2019 veroorzaakt een verschil in de begrote salariskosten van € 25.000 ten

Om het college haar representatieve taken op een goede manier in te kunnen

opzichte van 2020. Van het concern brede personeelsbudget is in 2019 een

laten vullen, is via de Voorjaarsbrief 2019 € 16.000 extra beschikbaar gesteld.

gedeelte ingezet voor formatie-uitbreiding en inhuur van personeel (€ 719.000).
Dit budget is bedoeld om tijdelijke inhuur en (tijdelijke) formatie te bekostigen.

ICT

Voor de garantiebanen is in 2019 een loonkostensubsidie van € 46.000 begroot.

In de Kadernota 2020 is de aanpassing van de bijdrage in de gemeenschappelijke

136.000 N

regeling ICT-West-Brabant West (ICT-WBW) opgenomen op basis van

Ambtelijke inzet en detachering

352.000 N

de begroting 2020 ICT-WBW (€ 55.000). Nieuwe software wordt steeds vaker

Er is sprake van een hogere toerekening van ambtelijke inzet ten opzichte van

opgeleverd als cloudapplicatie. Dit betekent een verschuiving van investering naar

2019 van € 333.000. De grootste oorzaak van het nadeel op de toerekening

exploitatie (€ 69.000). Hiernaast is in 2019 een vergoeding begroot voor gebruik

van de ambtelijke inzet is de extra inzet voor het datalab. Hiertegenover zijn

van werkplekken vanuit Zi2T van € 12.000.

een aantal tijdelijke contracten niet verlengd, waardoor de toerekening van
salariskosten lager wordt. In het eerste halfjaar van 2019 was een juridisch

Advisering/uitvoering HRM

medewerker gedetacheerd bij de gemeente Zundert (€ 19.000).

Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 € 30.000 bijdrage aan het Arbeidsmarkt

42.000 V

en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O-fonds) beschikbaar gesteld. Uit het

Inhuur

330.000 V

In 2019 was sprake van incidentele inhuur van personeel van derden

concern brede personeelsbudget is in 2019 € 12.000 beschikbaar gesteld voor
de verzuimbegeleiding van de garantiebanen.

(€ 481.000) voor onder andere post- en archiefwerkzaamheden, communicatie,
subsidieverstrekking, onderzoek en informatie en gegevensbescherming.

Teams

Een gedeelte hiervan is afgedekt uit het reguliere exploitatiebudget van het

Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 € 40.000 beschikbaar gesteld voor het

40.000 V

dynamische archief (€ 42.000). In 2020 is € 109.000 beschikbaar voor inhuur

Veiligheidsplan van de buitendienst.

voor post- en archiefwerkzaamheden en onderzoek en informatie.

Diverse kleinere afwijkingen
Kredieten

2.594.000 V

17.000 N

Hiernaast zijn er diverse kleinere afwijkingen waaronder lagere vergoeding

In 2019 worden de kosten van de kredieten Renovatie Huis van Roosendaal:

voor werkzaamheden op het gebied van inkoopadvies, businesscase

tijdelijke huisvesting en versnellen digitalisering (€ 2.594.000) ten laste

bezwaarschriftenafhandeling en secretariaat Regionale Rechtspositionele

van bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw Stadskantoor gebracht

Bezwaarschriftencommissie aan regiogemeenten.

(zie programma 6 Betalen & Financieren).

Totaal voordelig verschil

30

4.564.000 V

31

Programma 2 Leren & Ontwikkelen
Baten

Programma 2 Leren & Ontikkelen
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
201

2018
rekening

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

305.072

310.016

315.065

319.169

324.020

BeleidsOmschrijving
Veld
201

Onderwijs

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

Onderwijs
127.309

157.353

159.399

161.471

163.570

165.696

3.285.691

2.771.644

2.608.500

2.824.250

3.040.000

3.255.750

151.192

152.389

Openbaar
Basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

373.555

375.562

377.610

Bijzonder
Basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

1.212.546

1.213.834

1.216.419

1.219.041

Bijzonder Speciaal
Onderwijs

17.593

17.459

17.686

17.916

18.149

18.385

592.618

602.255

593.618

591.266

588.936

Huisvesting
Openbaar Onderwijs

64.150

73.890

74.851

75.824

76.810

77.809

1.279.517

1.409.106

1.348.510

1.331.221

1322.216

1.308.797

0

90.242

91.415

92.603

93.806

95.024

Huisvesting Bijz.
Speciaal Onderwijs

Huisvesting
Bijzonder
Basisonderwijs

549.351

581.884

571.270

566.171

560.396

551.161

Huisvesting Bijz.
Speciaal Onderwijs

0

0

0

0

0

0

Huisvesting
Openbaar
Voortgezet
Onderwijs

658.071

600.656

607.919

615.245

622.662

630.172

Huisvesting
Openbaar
Voortgezet
Onderwijs

0

0

250.000

0

0

0

Huisvesting
Bijzonder Voortgezet
Onderwijs

0

0

650.000

0

0

0

2.304.643

2.804.637

2.638.011

2.853.898

3.069.791

Openbaar
Basisonderwijs

150.849

147.711

148.853

150.013

Bijzonder
Basisonderwijs

361.202

365.269

372.221

1.166.740

1.200.136

592.891

Huisvesting
Openbaar Onderwijs
Huisvesting
Bijzonder
Basisonderwijs

Huisvesting
Bijzonder Voortgezet
Onderwijs

1.269.810

2.258.836

3.124.423

1.290.176

1.306.126

1.322.276

Onderwijs algemeen

248.314

1.003.827

943.099

910.956

919.930

929.021

235.251

237.119

235.063

10.449.003 10.691.848

10.924.177

Kinderopvang
Totaal

174.384

231.601

233.412

9.081.209

11.501.353

12.112.535

Leerplicht

Onderwijs algemeen
Kinderopvang
Totaal

0

0

0

0

0

0

74.268

76.185

77.214

78.256

79.313

80.384

2.557.418

3.186.773

3.929.065

3.250.320

3.471.648

3.693.048

123.806

99.165

100.389

101.629

102.885

104.158

Sport en recreatie
Exploitatie buitensportaccommodaties groen

1.197.243

1.075.778

1.115.972

1.109.689

1.092.429

1.090.939

Expl.binnensportaccommodaties

1.044.869

1.036.866

1.024.740

1.029.174

1.029.939

1.034.623

Exploitatie buitensportaccommodaties groen

Zwembad de Stok

767.486

783.979

788.891

793.899

799.003

804.206

Expl.binnensportaccommodaties

480.706

478.097

484.525

491.040

497.642

504.334

79.490

65.874

66.437

67.007

67.588

64.859

Zwembad de Stok

Kinderboerderij
Minnebeek
Gezonde leefstijl
Actieve leefstijl
sportsubsidies
Totaal

202

843.620

926.570

899.321

908.610

909.580

910.570

305.125

200.200

280.200

200.200

200.684

201.174

4.237.833

4.089.267

4.175.561

4.108.579

4.099.223

4.106.371

Bibliotheekwerk

Sport en recreatie

401.346

406.564

412.256

418.028

423.880

429.814

Kinderboerderij
Minnebeek

14.028

14.293

14.493

14.696

14.902

15.111

Gezonde leefstijl

119.566

193.939

193.939

193.939

193.939

193.939

0

0

0

0

0

0

1.139.452

1.192.058

1.205.602

1.219.332

1.233.248

1.247.356

Actieve leefstijl
sportsubsidies
Totaal

Cultuur
1.390.487

1.401.611

1.419.832

1.438.290

1.456.988

1.475.929

44.595

45.825

46.421

47.024

47.635

48.254

Cultuureducatie

865.712

881.912

1.098.225

1.106.337

1.115.036

1.123.852

Podiumkunsten

Media

203

Cultuur
Bibliotheekwerk

0

0

0

0

0

0

Media

0

0

0

0

0

0

1.591.108

1.602.881

1.616.882

1.631.232

1.622.111

1.643.198

Archiefbeheer-en
toezicht

Cultuureducatie

145.821

96.062

93.253

94.750

96.254

97.764

593.506

603.193

617.713

620.166

621.259

622.351

Podiumkunsten

0

0

0

0

0

0

Archiefbeheer-en
toezicht

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

24.217

24.217

18.004

18.004

18.004

18.004

0

0

0

0

0

0

3.492

4.554

4.614

4.674

4.735

4.796

Monumenten

289.804

359.536

390.642

393.815

397.034

400.295

Erfgoed

415.362

637.325

553.610

557.747

561.953

566.233

Volksfeesten

175.680

205.796

210.699

212.107

213.911

215.941

Actieve leefstijl
cultuursubsidies

519.961

660.396

558.854

561.177

563.532

565.920

5.886.215

6.398.475

6.512.878

6.567.895

6.599.459

6.661.973

Totaal
Totaal lasten
Programma 2
Exploitatie saldi
programma 2

32

2020
begroting

2.274.098

325.437

Onderwijsachterstanden

Bijzonder Speciaal
Onderwijs

203

2019
begroting

Onderwijsachterstanden

Leerplicht

202

2018
rekening

Monumenten
Erfgoed
Volksfeesten
Actieve leefstijl
cultuursubsidies
Totaal

19.205.257 21.989.095 22.800.974

21.125.477 21.390.530

17.425.431

17.490.436

16.478.397 16.506.641

0

0

0

0

0

184.833

175.871

177.428

178.993

180.564

4.005.240

4.563.664

5.310.538

4.647.080

4.883.889

5.120.968

21.692.521
Totaal baten
Programma 2

15.200.017

74.840
308.370

16.571.553
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Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 2 Leren & Ontwikkelen
Het budget voor programma 2 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op

Diverse afwijkingen

15.000 N

de volgende onderdelen:

Er zijn enkele kleinere afwijking in dit beleidsveld zichtbaar, zoals hogere
toerekening van ambtelijke inzet in 2020 (€ 28.000) voor onder andere leerplicht

Onderwijs

en bijzonder speciaal onderwijs, een lager budget voor inhuur ten behoeve van
leerplicht (€ 9.000), per saldo hogere rentetoerekeningen onder andere door

Huisvesting bijzonder basis onderwijs

65.000 V

nieuwe investeringen zoals Hoveniersberg, Gezellehoek en Klimroos (€ 18.000),

De huurlasten voor de noodlokalen van de Kroevendonk vervallen met ingang

eenmalig budget 2019 voor gas en elektra Hoveniersberg (€ 9.000) en lagere

van 2020 (€ 30.000). In 2019 waren de kosten van diverse kredieten begroot

afschrijvingslasten € 15.000 vanwege reeds afgeschreven investeringen per eind

(€ 39.000). Deze kosten zijn in 2019 ten laste van de bestemmingsreserve

2019. De rijksbijdrage voor Onderwijsachterstanden voor 2020 is opgenomen

Huisvesting onderwijs gebracht. De toegerekende rente voor de nieuwbouw van

conform opgave van het ministerie (€ 163.000 lager dan in 2019). Ook het budget

het integraal kindcentrum de Stappen zijn in 2020 € 23.000 hoger, omdat in het

voor diverse uitgaven voor Onderwijsachterstanden is hierop aangepast

eerste jaar van de investering (in dit geval 2019) de rente over een half jaar wordt

(€ 163.000 lager dan in 2019).

berekend. Hiernaast zijn de afschrijvingslasten van de investeringen in 2020
€ 19.000 lager. Dit voordeel wordt Voornamelijk veroorzaakt door lagere

Sport en recreatie

afschrijvingslasten Josephschool, waarvoor in 2019 voor de laatste keer

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

is afgeschreven op de investering voor brandveiligheidsmaatregelen.

31.000 V

Dit verschil wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een eenmalig

Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs

243.000 V

inhuurbudget in 2019.

De boekwinst van de verkoop van het pand aan de Azaleastraat 1, waarin tot
die tijd het VMBO-gedeelte van het Jan Tinbergen College gehuisvest is,

Kapitaallasten

ad € 250.000 is voor 2020 in de begroting opgenomen. Deze boekwinst wordt

Dit voordeel op kapitaallasten wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten

27.000 V

gestort in de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs (zie programma

omdat een aantal kredieten tot en met 2019 liepen en een lagere rentetoerekening

6 Betalen & Financieren). Hiernaast is de bijdrage per leerling in 2020 € 7.000

aan de investeringen.

hoger door indexatie van deze bijdrage.

Buitensportaccommodaties
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

215.000 N

56.000 N

In 2019 was € 29.000 beschikbaar ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen

Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere incentive/kwaliteitsimpuls OMO

sportaccommodaties Rimboe. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan

in 2020 (€ 100.000) en een bijdrage in 2020 in de kosten voor sloop en bouwrijp

de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds op programma 6 Betalen &

maken en tijdelijke huisvesting OMO (€ 750.000). Hiertegenover staat een hogere

Financieren. In de Kadernota 2020 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor

onttrekking aan de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs op programma

exploitatielasten in verband met de aanleg van kunstgrasvoetbalvelden.

6 Betalen & Financieren. n 2020 is een boekwinst (€ 650.000) in verband met

In de voorjaarsbrief 2019 is het budget voor elektrakosten op sportpark

verkoop van het pand Bovendonk 115 (voormalige Gertrudiscollege) in de

Vierhoeven eenmalig verlaagd met € 10.000, in verband met het aanbrengen

begroting opgenomen. Deze boekwinst wordt gestort in de bestemmingsreserve

van zonnepanelen.

Huisvesting onderwijs (zie programma 6 Betalen & Financieren).
Hiernaast is door indexatie de bijdrage per leerling in 2020 € 15.000 hoger.

Actieve leefstijl sportsubsidies

80.000 N

In de Kadernota 2020 is € 80.000 beschikbaar gesteld voor 2020 ten behoeve

Onderwijs algemeen

58.000 V

Via de resultaatbestemming van de rekeningresultaat 2018 is € 36.000 beschikbaar

van het wielerevenement La Vuelta Holanda en uitbreiding van het partnership
met Fontys en CIOS.

gesteld voor de toeleidingsmonitor voorschoolse voorziening peuters.
Voor 2020 is via de kadernota meer budget (€ 70.000) beschikbaar gesteld voor

Diverse afwijkingen

peuteropvang van werkende ouders. In verband met de doordecentralisatie van

Er zijn enkele kleinere afwijking in dit beleidsveld zichtbaar die zijn ontstaan uit

10.000 V

het primair onderwijs zijn in 2019 advieskosten (€ 100.000) gemaakt in verband

eenmalige aanpassingen van de budgetten van 2019 via de Voorjaarsbrief, zoals

met het opstellen van de contracten. Hiertegenover staat een per saldo hogere

schoonmaakkosten voor twee gymzalen (€ 7.000), elektriciteitsverbruik turnhal

onttrekking aan de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs op programma 6

(€ 10.000), budget voor sportakkoorden (€ 15.000) en budget voor visie Sport

Betalen & Financieren. Tevens is het budget voor de doordecentralisatie van het

en Bewegen (€ 12.000). Hiernaast is het budget voor gezonde leefstijl verhoogd

primair onderwijs door indexatie in 2020 € 8.000 hoger geworden.

ten behoeve van de eigen cofinanciering via de Aanbiedingsnota van de begroting
2019 met € 34.000.
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Cultuur
Ambtelijke inzet inclusief inhuur

38.000 N

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere toerekening van
ambtelijke inzet en inhuur ten behoeve van monumenten ten opzichte van 2019.

Actieve leefstijl cultuur educatie

101.000 V

In de aanbiedingsnota van de begroting 2019 is € 250.000 beschikbaar gesteld
voor cultuur. In 2019 is hiervan € 100.000 ingezet voor het cultuurfonds.
Vanaf 2020 wordt ook € 101.000 ingezet voor de exploitatielasten van
Tongerlohuys (zie product Erfgoed).

Cultuureducatie

213.000 N

In de Voorjaarsbrief 2019 is € 37.000 extra beschikbaar gekomen ten behoeve
van exploitatielasten van het voormalige schoolgebouw Bovendonk 111.
Daarnaast is in de Kadernota 2020 met ingang van 2020 € 250.000 beschikbaar
gesteld om dit pand geschikt te maken voor gebruik en tevens te verduurzamen.

Erfgoed

87.000 V

In de Voorjaarsbrief 2019 is € 200.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van
de afrekening van de subsidiëring van huisvestingslasten voor het Tongerlohuys
over 2017 en 2018. In de aanbiedingsnota van de begroting 2019 is budget
beschikbaar gesteld voor cultuur. Hiervan wordt € 101.000 ingezet voor
de huisvestingslasten van Tongerlohuys (zie product Actieve leefstijl cultuur
educatie). In de Voorjaarsbrief 2019 is eenmalig € 12.000 vanuit dit product
beschikbaar gesteld voor de visie Sport en Bewegen (beleidsveld Sport
en Cultuur).

Diverse afwijkingen

60.000 N

Dit betreft onder andere hogere subsidiebudgetten voor bibliotheekwerk,
podiumkunsten en centrum voor cultuureducatie (€ 45.000) vanwege
indexatie en hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling West Brabants
Archief (€ 14.000).

Totaal nadelig verschil

36

65.000 N
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Programma 3 Werken & Ondernemen
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
301

Markten
Economische
ontwikkeling

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

BeleidsOmschrijving
Veld
301

1.035.097

735.535

816.315

815.306

818.417

771.619

86.459

86.173

88.684

89.084

89.984

91.169

Accountmanagement bedrijven
Markten

293.107

296.916

300.775

304.685

90.975

112.438

113.900

115.381

116.881

267.375

246.255

249.456

252.699

255.983

259.311

0

0

0

0

0

0

275.410

276.249

251.083

253.637

256.723

260.120

Kermissen

Toeristisch
recreatieve
ontwikkeling

114.649

120.685

172.615

174.675

176.888

179.197

Toeristisch
recreatieve
ontwikkeling

767.765

777.835
3.886.209

213.252

264.870

271.269

229.856

231.170

213.986

Werk en inkomen
Arbeidsmarkt

Citymarketing
Totaal
302

14.396

343.627

Kermissen

3.905.404

14.396

91.966

0

768.486

14.396

336.593

1.806.269

0

3.850.466

14.396

Marktgelden

1.795.627

800.570

14.396

7.283

0

3.795.138

427.814

7.189

1.749.278

693.403

2023
begroting

7.097

0

3.787.371

2022
begroting

7.006

1.665.871

513.198

2021
begroting

6.916

0

4.490.595

2020
begroting

4.995

1.875.326

Citymarketing

2019
begroting

Economische
ontwikkeling

0

Totaal

2018
rekening

Economie

2.465.782

Marktgelden

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.128.743

752.169

726.403

735.008

743.724

752.556

970

24.030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk en inkomen
Arbeidsmarkt

Sociale
werkvoorziening

16.246.602

16.415.262

15.725.317

15.393.875

15.081.978

14.790.100

Sociale
werkvoorziening

Uitvoering
uitkeringsregeling
participatiewet

32.622.201

32.493.408

33.416.454

33.433.388

33.498.528

33.562.648

Uitvoering
uitkeringsregeling
participatiewet

30.684.191

31.170.484

30.716.977

29.816.977

29.816.977

29.816.977

Uitvoering
uitkeringsreg.
(BBZ/IAOW/IAOZ)

64.195

0

0

0

0

0

Uitvoering
uitkeringsreg.
(BBZ/IAOW/IAOZ)

115.827

14.984

0

0

0

0

2.687.020

3.832.167

3.281.867

3.229.419

3.333.676

3.437.717

Participatievoorzieningen

167.730

127.980

0

0

0

0

8.731

12.095

12.252

12.411

12.572

12.735

4.552

0

0

0

0

0

5.712.579

5.871.969

6.239.900

6.211.073

6.167.252

6.173.513

0

0

0

0

0

0

Totaal

30.973.270

31.337.478

30.716.977

29.816.977

29.816.977

29.816.977

Totaal baten
programma 3

32.102.013 32.089.647 31.443.380 30.551.985 30.560.701 30.569.533

Participatievoorzieningen
Uitvoering wet op de
lijkbezorging
Voorzieningen
minima

38

2018
rekening

Economie
Accountmanagement bedrijven

302

Programma 3 Werken & Ondernemen
Baten

Totaal

57.554.580

58.889.771 58.947.059 58.510.022

Totaal lasten
programma 3

62.045.175

62.677.142

Exploitatie saldi
programma 3

29.943.162 30.587.495

58.325.176 58.190.699

62.742.197 62.360.488 62.230.580 62.076.908

31.298.817 31.808.503 31.669.879

Uitvoering wet op de
lijkbezorging
Voorzieningen
minima

31.507.375
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Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 3 Werken & Ondernemen
Het budget voor programma 3 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op

Toeristische recreatieve ontwikkeling

50.000 N

de volgende onderdelen:

Via de Kadernota 2020 is vanaf 2020 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gekomen
voor de uitvoering van het door Visit Brabant opgestelde toeristisch-recreatief

Economie

actieplan “De reis naar Roosendaal”.

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

55.000 V

Diverse afwijkingen

28.000 V

In 2019 is sprake van eenmalig budget voor inhuur van € 96.000, voornamelijk

Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen. De grootste is de eenmalige

voor vervanging wegens ziekte. De toegerekende salariskosten zijn in 2020

verlaging van de opbrengsten marktgelden met € 21.000 in 2019 als gevolg

€ 41.000 hoger dan in 2019 door extra formatie ten behoeve van ondersteuning

van kleinere markten dan voorheen.

van accountmanagement en liaisonmanagement.

Werk en inkomen
Kapitaallasten

136.000 N

Door de geraamde investeringen “Ster van Roosendaal – Tuin van Van Hasselt”

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

30.000 N

en de nieuwe locatie voor het Bravis ziekenhuis zijn de kapitaallasten in 2020

Via de Kadernota 2020 is voor 2020 € 50.000 beschikbaar gesteld voor een

€ 136.000 hoger dan in 2019.

kwartiermaker bestaanszekerheid. Hiernaast is sprake van een hogere ambtelijke
toerekening aan dit beleidsveld van € 12.000 voor met name arbeidsmarkt.

Economische ontwikkeling

192.000 V

Via de Aanbiedingsnota van de begroting 2019 is voor 2019 eenmalig € 200.000

In 2019 vindt incidentele inhuur plaats voor ondersteuning op het dossier
kredietbank/schuldhulpverlening (€ 32.000).

beschikbaar gesteld voor de binnenstadsdirectie. Middels de Voorjaarsbrief 2019
is de bijdrage voor 2019 aan Collectief Roosendaal verhoogd met € 46.000,

Arbeidsmarkt

conform de begroting van 2019 van Stichting Binnenstadsfonds Roosendaal.

Vanuit de Regio West Brabant (RWB) is in 2018 gestart met het meerjaren-

20.000 N

Daarnaast is in de Voorjaarsbrief de exploitatie van het pand aan de Oostelijke

programma “West-Brabant werkt aan morgen”. Vanuit dit programma is in

Havendijk 13 aangepast. Dit leidt tot € 71.000 hogere huurbaten en € 44.000

2019 eenmalig € 24.000 subsidie ontvangen, die geheel besteed is aan Social

hogere exploitatielasten in 2019. Via de Voorjaarsbrief 2019 zijn ook nog

Return-subsidies (€ 24.000). Voor Actieagenda Arbeidsmarkt is in 2019 € 40.000

een aantal andere budgetten aangepast, te weten lagere huuropbrengst 2019

beschikbaar gekomen (Voorjaarsbrief 2019). Via de Kadernota 2020 is voor 2020

Paviljoen vanwege huur om-niet door de binnenstadsdirectie (€ 14.000)

hiervoor € 60.000 beschikbaar gekomen (verschil € 20.000).

en exploitatielasten 2019 Workhouse (Leemstraat 6) (€ 23.000). Hiernaast is
de bijdrage aan REWIN in 2020 € 14.000 hoger, conform vastgestelde begroting

Voorzieningen minima

2020 van RWB. Via de Kadernota 2020 is voor 2020 € 50.000 beschikbaar gesteld

Het rijk heeft de decentralisatie-uitkering “Armoede bij kinderen” vanaf 2020

346.000 N

voor Futureproof Stadshart Roosendaal.

structureel verhoogd met € 26.000. Daarnaast is uit deze decentralisatie-uitkering
in 2019 eenmalig € 65.000 beschikbaar gesteld voor het voorliggend veld in

Citymarketing

102.000 N

programma 5 Zorgen & Stimuleren, meer specifiek het jongerenwerk via Boost.

Via de Kadernota 2020 is voor 2020 € 140.000 beschikbaar gesteld voor

Op basis van de eerste bestuursrapportage 2019 van het Werkplein is de bijdrage

de aanschaf en onderhoud van dranghekken en voor de kwalitatieve verbetering

2019 voor bijzondere bijstand inclusief collectieve zorgverzekering verlaagd.

van het evenementenprogramma en de evenementenlocaties.

Dit geeft een nadeel van € 105.000. Vanwege de hogere afvalstoffenheffing

Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 € 10.000 beschikbaar gesteld voor

in 2020 (zie Afvalinzameling in programma 4 Wonen & Verblijven) worden

het evenementenloket en de facilitaire samenwerking rondom evenementen.

meer kwijtscheldingen verwacht voor 2020. Om die reden is het budget voor

Tevens is via deze Voorjaarsbrief in 2019 € 28.000 beschikbaar gesteld aan het

kwijtscheldingen in 2020 verhoogd met € 150.000.

City Marketing Bureau vanwege onvoorziene opstartkosten.

Uitvoering uitkeringsregeling participatie
Accountmanagement bedrijven

50.000 N

1.374.000 N

De bijdrage aan het Werkplein is in 2020 € 931.000 hoger dan in 2019,

Middels de Kadernota 2020 is voor 2020 € 50.000 beschikbaar gesteld voor

voornamelijk door de toename van de kosten voor loonkostensubsidies (conform

adaptief accountmanagement bedrijventerreinen.

vastgestelde begroting 2020 van het Werkplein). De rijksbijdrage 2020 is
€ 454.000 lager dan de begrote bijdrage 2019, omdat een afname van

Kermissen

40

30.000 V

het macrobudget wordt verwacht. Hiernaast is de bijdrage in de uitvoeringskosten

Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 € 30.000 budget beschikbaar gesteld voor

van het Werkplein voor 2020 met € 11.000 verlaagd, conform vastgestelde

de huur van extra aggregaten ten behoeve van de kermis.

begroting 2020 van het Werkplein.
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Sociale werkvoorziening

691.000 V

In 2020 is de rijksbijdrage voor de Sociale Werkvoorziening verlaagd met
€ 909.000. Deze rijksbijdrage wordt één-op-één doorgezet naar de WVS,
als uitvoeringspartner van deze regeling. Hiertegenover staat een hogere
gemeentelijke bijdrage in het verwachte exploitatietekort van € 238.000.
Daarnaast is met ingang van 2020 het budget voor incidentele zaken van
€ 20.000 komen te vervallen, omdat dit budget niet langer benodigd is.

Participatievoorzieningen

423.000 V

De bijdrage aan het Werkplein is in 2020 € 31.000 hoger, voornamelijk door de
toename van de kosten voor beschut werken. Via de Voorjaarsbrief 2019 is het
budget 2019 voor re-integratie eenmalig met € 136.000 verhoogd, vanwege een
hogere rijksbijdrage inclusief een bonus voor beschut werken. In 2019 was vanuit
de decentralisatie-uitkering € 318.000 beschikbaar voor verhoogde asielinstroom.
Dit budget is ten laste van de bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen
gebracht (zie programma 6 Betalen & Financieren).
Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten
wordt een rijksbijdrage van € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant
ontvangen. De verwachte rijksbijdrage voor 2019 van € 128.000 is in 2019
in de begroting verwerkt. Deze rijksbijdrage wordt ingezet voor de subsidie
aan Stichting Vluchtelingenwerk, waardoor dit budget in 2019 eveneens
met € 128.000 is verhoogd.

Diverse afwijkingen

22.000 N

Hiernaast zijn er enkele (kleinere) afwijkingen, waaronder een incidentele bate van
€ 15.000 in 2019. Dit betreft de afrekening vanuit het Rijk van het declaratiedeel
van de BBZ over 2016.

Totaal nadelig verschil
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711.000 N

43

Programma 4 Wonen & Verblijven
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
401

Schouw sloten en
wegbermen

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

BeleidsOmschrijving
Veld
401

2018
rekening

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

834.341

719.928

372.097

376.934

381.835

386.798

Openbare ruimte en
reiniging
Wegen,straten,pleinen en verkeersmaatregelen

9.800.936

12.503.461

10.223.803

10.989.854

10.743.912

9.548.607

387.355

273.050

215.930

218.822

221.753

224.724

Schouw sloten en
wegbermen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391.656

374.900

379.139

381.871

384.657

371.045

Waterkering en
afwatering

Bossen en
natuurterreinen

143.364

52.647

69.647

70.162

70.683

71.211

Bossen en
natuurterreinen

94.385

70.407

92.962

93.268

93.577

93.890

5.712.910

5.330.751

5.297.240

5.248.121

5.320.230

5.386.547

Openbaar groen

388.137

388.641

33.102

33.532

33.968

34.410

301.400

394.527

397.362

400.247

403.182

406.167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

6.584.608

5.418.063

5.623.985

5.634.921

6.140.283

6.241.226

1.527.619

87.843

0

0

0

0

Openbaar groen
Speeltuinen
Riolering algemeen
VGRP/
basisrioleringsplan

173.705

368.644

406.405

412.568

418.838

425.219

Rioleringsbeheer

1.839.817

1.795.745

1.569.019

1.590.283

1.611.640

1.633.303

Pompgemalen en
persleidingen

683.810

831.481

845.433

856.476

867.664

878.999

Kosten heffingen
rioleringen

139.498

142.873

150.126

150.126

150.126

150.126

Kolken en lijngoten

480.942

476.328

490.818

496.641

503.199

Grondwater
beheerplan

Speelvoorzieningen
Speeltuinen
Riolering algemeen
VGRP/
basisrioleringsplan

0

0

0

0

0

0

6.849

26.875

27.224

27.578

27.937

28.300

Pompgemalen en
persleidingen

0

0

0

0

0

0

Kosten heffingen
rioleringen

0

0

0

0

0

0

509.843

Kolken en lijngoten

0

0

0

0

0

0

Grondwater
beheerplan

Rioleringsbeheer

88.336

97.506

100.388

101.730

103.092

104.473

0

0

0

0

0

0

Baten rioleringen

0

0

0

0

0

0

Baten rioleringen

11.853.552

11.931.594

12.098.637

12.268.018

12.439.770

12.613.927

Oude en nieuwe
haven

229.032

230.526

227.754

224.982

222.212

219.443

Oude en nieuwe
haven

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen

43.662

54.804

57.843

58.617

59.402

60.199

Begraafplaatsen

59.894

61.520

62.320

63.130

63.950

64.781

800

0

0

0

0

0

Landschappen van
allure
Vrouwenhof /
Volkstuinen overig
Totaal

180.428
17.143
27.198.602

180.834
90.988

170.209

168.734

90.788

90.580

28.617.128 26.315.889

27.094.735

168.202
89.655

167.679

Landschappen van
allure

88.432

Vrouwenhof /
Volkstuinen overig

Verkeer en Vervoer
Parkeerbeheer
Opbrengst betaald
parkeren
Totaal

402
565.217

640.444

686.485

725.297

907.595

907.345

1.566.382

1.709.501

1.671.201

1.666.201

1.661.201

1.656.201

12.441

12.441

12.441

12.441

12.441

12.441

1.699

0

0

0

0

0

2.145.739

2.362.386

2.370.127

2.403.939

2.581.237

2.575.987

Ruimte en wonen
Investeringen
stedelijke
vernieuwing

403
260.525

614.977

242.294

241.395

244.548

247.607

Strategisch bezit

1.820.865

2.004.827

788.452

814.911

822.793

826.520

Grondexploitaties

13.253.333

14.311.127

8.335.695

11.447.665

6.480.080

5.230.213

Stadsoevers Oost
Ruimtelijke ordening
Woningexploitatie
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning niet
gerelateerd deel
Wonen

78.882

0

0

0

0

0

1.140.290

1.544.398

1.077.159

991.810

873.533

885.418

631.319

126.542

129.106

128.889

95.458

95.748

982.296

1.527.017

1.239.493

1.244.109

1.268.346

1.293.163

1.933

0

0

0

0

0

22.152

22.420

13.067.589

13.248.926

Bereikbaarheid en
mobiliteit
Verkeer en Vervoer

0

0

0

0

0

0

Betaald parkeren

0

0

0

0

0

0

Parkeerbeheer

0

0

0

0

0

0

Opbrengst betaald
parkeren

2.085.592

2.077.821

1.978.118

1.978.419

1.978.723

1.979.031

Totaal

2.085.592

2.077.821

1.978.118

1.978.419

1.978.723

1.979.031

24.883

375.962

0

0

0

0

Ruimte en wonen
Investeringen
stedelijke
vernieuwing
Strategisch bezit

2.632.028

2.760.061

509.092

110.802

96.600

98.159

Grondexploitaties

13.660.899

13.526.108

7.643.795

9.862.141

4.848.201

3.459.705

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijke ordening

Stadsoevers Oost

199.755

126.318

8.385

8.494

8.604

8.716

Woningexploitatie

810.346

44.700

44.700

44.700

44.700

44.700

1.736.848

1.498.776

1.431.134

1.449.739

1.468.586

1.487.677

63.057

48.500

32.145

32.563

32.986

33.415

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
niet gerelateerd deel

167.438

168.103

168.143

168.184

0

0

0

0

0

0

Woonwagenzaken

413

0

0

0

0

0

Huisnummering /
straatnaamgeving

0

0

0

0

0

0

19.274.038 18.503.449

9.836.689

11.676.542

6.667.820

5.300.556

596.520

599.487

0

0

0

Woonwagenzaken

282.555

220.205

0

0

0

Totaal

21.887
12.888.747

123.024

593.623

0

0

21.626
12.712.368

0

826.700

0

0

21.368
13.312.576

145.809

983.833

0

0

12.964
14.782.941

Subsidieregelingen
volkshuisvesting

522.540

Subsidieregelingen
volkshuisvesting
Huisnummering /
straatnaamgeving

Totaal

27.478.730 26.487.243

Bereikbaarheid en
mobiliteit
Betaald parkeren

44

2019
begroting

Waterkering en
afwatering

Speelvoorzieningen

403

2018
rekening

Openbare ruimte en
reiniging
Wegen, straten,
pleinen en
verkeersmaatregelen

402

Programma 4 Wonen & Verblijven
Baten

0

0

0

18.974.538 21.332.926 12.638.899 15.462.402

10.381.278

9.178.156

Wonen

Totaal
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Programma 4 Wonen & Verblijven
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
404

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

BeleidsOmschrijving
Veld
404

2018
rekening

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

2.105.518

1.868.768

1.703.204

1.723.609

1.739.422

1.749.474

Afvalinzameling en
milieu
Huisvuilinzameling/verwijdering

7.280.320

7.448.073

8.775.480

8.888.472

9.004.252

9.121.541

Opruiming
clandestiene
stortplaatsen

0

0

0

0

0

125.929

240.989

244.238

247.529

250.867

Opruiming
clandestiene
stortplaatsen

0

129.260

Kosten heffingen
reiniging

153.814

157.421

163.156

163.156

163.156

163.156

Kosten heffingen
reiniging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baten reiniging
Bestrijding
dierenoverlast
Beleid reiniging en
milieu
Milieubeheer
Milieuhandhaving
Totaal

35.915

40.543

41.070

41.604

42.145

42.693

0

0

260.000

325.000

0

0

894.087

271.283

447.160

450.317

279.196

283.161

0

0

0

0

0

0

8.493.396

8.043.249

9.927.855

10.112.787

9.736.278

9.861.418

Vergunningverlening
Leges openbare
orde & veiligheid
Orde & veiligheid op
de weg
Evenementen
Openbare
inrichtingen
Reclame
Handel
Kansspelen
Totaal

46

2018
rekening

Afvalinzameling en
milieu
Huisvuilinzameling/verwijdering

405

Programma 4 Wonen & Verblijven
Baten

7.668.730

8.215.058

10.258.666

10.391.145

10.525.346

10.661.291

Bestrijding
dierenoverlast

Baten reiniging

0

0

0

0

0

0

Beleid reiniging en
milieu

0

0

0

0

0

0

4.205

3.283

3.326

3.369

3.413

3.457

0

0

0

0

0

0

9.778.453

10.087.109

11.965.196

12.118.123

12.268.181

12.414.222

89.280

75.359

28.406

28.775

29.148

29.527

15

0

0

0

0

0

Milieubeheer
Milieuhandhaving
Totaal
405

Vergunningverlening
Leges openbare
orde & veiligheid

0

0

0

0

0

0

39.488

30.370

28.994

29.401

29.812

30.229

194.186

216.904

168.250

170.605

172.991

175.415

Evenementen

0

0

0

0

0

0

129.228

Openbare
inrichtingen

0

0

0

0

0

0

122.836

133.469

123.975

125.702

127.452

0

0

0

0

0

0

11.650

10.917

9.925

10.062

10.203

10.344

8.081

3.995

4.410

4.472

4.535

4.598

376.241

395.655

335.554

340.242

344.993

349.814

Totaal lasten
Programma 4

57.188.516 60.751.344 51.588.324

Exploitatie saldi
programma 4

11.178.197 16.695.030

55.414.105 50.522.516 48.452.618

15.067.547 16.723.499

Orde & veiligheid op
de weg

Reclame

0

0

0

0

0

0

Handel

0

0

0

0

0

0

Kansspelen
Totaal
Totaal baten
Programma 4

0

0

0

0

0

0

89.295

75.359

28.406

28.775

29.148

29.527

46.010.319 44.056.314

36.520.777 38.690.606

34.011.461 32.972.262

16.511.055 15.480.356
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Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 4 Wonen & Verblijven
Het budget voor programma 4 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op

voor ambtenaar van dienst (€ 25.000), opbrengsten van verrichte diensten voor

de volgende onderdelen:

derden met betrekking tot degeneratiewerkzaamheden (€ 125.000) en de daarbij
behorende leges (€ 145.000) en opbrengsten voor de uitvoering van het project

Openbare ruimte en reiniging

Brabants Verkeersveiligheidslabel (€ 55.000).
In de Kadernota 2020 is € 70.000 voor 2020 beschikbaar gesteld voor uitgebreide

Ambtelijke inzet inclusief inhuur
(exclusief gesloten financiering riolering)

communicatie over de zinloosheid en gevolgen van zwerfafval met aandacht

189.000 N

voor de specifieke doelgroepen. Tevens is in de Kadernota 2020 voor

De salariskosten voor garantiebanen zijn in 2020 € 49.000 hoger, doordat

2020 € 20.000 beschikbaar gesteld voor de pilot binnenstadsdistributie

dit project pas medio 2019 is opgestart. Hiernaast is sprake van een hogere

(het optimaliseren van het bevoorraden van de binnenstad). Door indexering

toerekening van ambtelijke inzet voor onder andere wegen en openbaar

van de budgetten van Saver is het budget in 2020 € 14.000 hoger dan in 2019.

groen van € 87.000 door niet ingevulde vacatures in 2019 voor begeleiding
van garantiebanen. In de Kadernota 2020 is voor 2020 € 45.000 beschikbaar

Schouw sloten en wegbermen

gekomen voor het verwijderen van zwerfafval door WVS. Voor 2019 is dit budget

In de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor het verlagen van de wegbermen

48.000 V

eenmalig verhoogd met € 14.000 via de Voorjaarsbrief 2019. De indexering van

en bermonderhoud eenmalig verhoogd met € 48.000.

de diverse inhuurbudgetten (waaronder WVS) levert een hoger budget op in

Openbaar groen

2020 van € 22.000.

296.000 N

Het college heeft op 4 december 2018 besloten om voor 2019 een werkbudget

Kapitaallasten (exclusief gesloten financiering riolering)

246.000 N

van € 50.000 beschikbaar te stellen om het illegaal gebruik van snippergroen

Dit nadeel op kapitaallasten bestaat uit twee componenten, namelijk een rente-

te verminderen. Hiertegenover staat ook een hogere opbrengst van verkoop

nadeel (€ 66.000) en hogere afschrijvingen (€ 180.000). Het rente-nadeel wordt

van gronden van € 50.000. Via de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor

voornamelijk veroorzaakt door nieuwe grote investeringen zoals reconstructies

tractiemiddelen opgehoogd met € 23.000 voor brandstof, verzekering en lease.

van wegen en civieltechnische kunstwerken, waarover meer rente wordt

Tevens zijn in de Voorjaarsbrief de opbrengsten eenmalig verhoogd met

berekend dan in 2019. Het nadeel op de afschrijvingen bestaat uit hogere

€ 264.000 vanwege de verkoop van grond bij de Stok en extra verkoop van

afschrijvingen, voornamelijk door het gereed komen van diverse reconstructies

snippergroen. Tevens is het afkoopbedrag van € 44.000 dat is ontvangen

van wegen. Hiertegenover wordt op enkele kredieten minder afgeschreven

van de provincie voor het onderhoud van een perceel grond in de begroting

door vertraging in de uitvoering en door verkoop van een machine.

opgenomen. Voor onderhoud van de graskanten is voor 2019 € 60.000

De afschrijvingskosten komen ten laste van bestemmingsreserves

beschikbaar gesteld. In de Kadernota 2020 is voor 2020 € 180.000 beschikbaar

(zie programma 6 Betalen & Financieren).

gesteld voor Roosendaal Natuurstad. De kosten van het krediet “ecologische
verbindingszone Spuitendonkse beek” € 109.000 zijn in 2019 in de begroting

Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

2.379.000 V

Voor de gevoteerde kredieten is voor 2020 € 2.517.000 minder in de begroting

opgenomen. Deze lasten komen ten laste van de bestemmingsreserve
Groenfonds (zie programma 6 Betalen & Financieren).

opgenomen. De jaarlijkse bedragen zijn gebaseerd op de beheerkalender
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en die op basis van de planning opgenomen zijn in de begroting. Al deze kosten

Riolering

24.000 V

worden gedekt door een onttrekking aan een reserve (zie programma 6

Het voordeel op kapitaallasten bestaat uit twee componenten, namelijk een

Betalen & Financieren). In de Voorjaarsbrief 2019 zijn een aantal budgetten

rentevoordeel (€ 16.000) en een voordeel op de afschrijvingen (€ 641.000). Het

verhoogd, zoals weginspectie (€ 14.000), calamiteiten (€ 10.000),

voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen, die in 2019 volledig

degeneratiewerkzaamheden (€ 145.000), hogere energiebelasting op elektra

zijn afgeschreven. Voor het opstellen van het vGRP is € 40.000 opgenomen in

openbare verlichting (€ 187.000), communicatie over afval (€ 15.000), aanschaf

2019. In 2020 wordt geen nieuw vGRP opgesteld. In de Voorjaarsbrief 2019 is het

van het systeem voor het beheer van VRI-installaties (€ 10.000), les-

budget voor advieskosten eenmalig verlaagd met € 60.000, omdat vanwege

en sportmaterialen voor verkeer (€ 20.000), uitbreiding van het aantal camera’s en

het opstellen van het vGRP minder berekeningen uitgevoerd worden.

het daarbij behorende cameratoezicht op het beheer van de autoluwe binnenstad

Tevens is in de Voorjaarsbrief 2019 het budget voor het basisrioleringsplan

(€ 17.000) en aanleg van inritten voor gehandicapten in de wijk Langdonk

eenmalig verlaagd met € 10.000, omdat het meten en monitoren een lagere

(€ 20.000). Hiertegenover zijn ook een aantal budgetten van 2019 via de

prioriteit heeft gekregen binnen de Waterkring. Ook is in de Voorjaarsbrief 2019

Voorjaarsbrief 2019 verlaagd, zoals heffingen en belastingen op wegen (€ 14.000),

het budget van 2019 voor het rioleringsbeheer verhoogd met € 236.000, voor

vandalisme en eigen risico (€ 37.000), onderhoud infrastructuur

de overgang van het cyclisch rioleringsbeheer naar risico-gestuurd

en advieskosten voor verkeersmaatregelen (€ 48.000) en beheer en onderhoud

rioleringsbeheer. Voor 2020 is de deelnemersbijdrage in de kosten van de BWB,

van 8 camera’s in het centrum ten behoeve van de scootervrije binnenstad

zoals vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

(€ 23.000). Ook zijn een aantal opbrengsten voor 2019 verhoogd via de

West-Brabant € 7.000 hoger dan in 2019. Door indexatie zijn de budgetten

Voorjaarsbrief 2019, zoals opbrengsten vanwege te verhalen kosten op derden

in 2020 hoger dan in 2019, waaronder het budget voor rioolreparatie en
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Ruimte en wonen
ontstopping riolering en vervangen van huisaansluitingen, pompgemalen en

Ambtelijke inzet inclusief inhuur (exclusief grondexploitaties)

persleidingen, kolken en lijngoten (€ 32.000). Hiernaast is sprake van een hogere

Er is sprake van een lagere toerekening van ambtelijke inzet (€ 40.000). In 2019

315.000 V

toerekening van de ambtelijke inzet van € 15.000. De opbrengsten van

is meer gebruik gemaakt van inhuur (€ 275.000) doordat het moeilijk was geschikt

de rioolheffingen zijn in 2020 € 167.000 hoger. Deze opbrengsten zijn gebaseerd

personeel te vinden voor onder andere het afgeven van omgevingsvergunningen.

op de verwachte opbrengsten 2019 plus een indexatie. Bij de bepaling van
het tarief voor rioolheffing wordt rekening gehouden met de ambtelijke inzet,

Ruimtelijke ordening

325.000 V

aandeel in kosten voor overhead, compensabele BTW en kwijtscheldingen.

Voor 2019 is een eenmalige bijdrage aan de provincie opgenomen ten behoeve

Bij de bepaling van het tarief voor rioolheffing wordt rekening gehouden

van de ontwikkeling van Mariadal ter hoogte van € 450.000. In de Voorjaarsbrief

met de ambtelijke inzet, aandeel in kosten voor overhead, compensabele BTW

zijn de opbrengsten van de anterieure overeenkomsten (waaronder 2 zonneparken)

en kwijtscheldingen. Dit alles resulteert in een hogere storting in de voorziening

eenmalig verhoogd met € 118.000. Tevens is het budget voor advies eenmalig

Resultaten rioolexploitatie van € 952.000.

verhoogd met € 100.000, vanwege een drietal complexe juridische procedures
zoals de biomineralenfabriek, de zonneparken en bestemmingsplan buitengebied

Diverse afwijkingen

19.000 N

Wouw. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 is € 103.000

Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen door, hogere OZB lasten bossen

beschikbaar gekomen voor 2019 voor de invoering van de nieuwe omgevingswet.

en natuurterreinen in 2020 (€ 17.000), hogere verhuuropbrengsten bossen

Tevens is via de Voorjaarsbrief nog € 43.000 toegevoegd aan dit budget.

en natuurterreinen (€ 24.000) en indexatie van lasten en baten.

In de Kadernota 2020 is voor 2020 € 240.000 beschikbaar gesteld voor
het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan voor de nieuwe

Bereikbaarheid en mobiliteit

omgevingswet. Hierbij zal gebruik gemaakt gaan worden van externe begeleiding
op het proces en inhoud. De afschrijvingskosten voor de aanschaf van

Verkeers- en vervoersbeleid

46.000 N

De opfrisbeurt voor de fietsenstalling in de Roselaar, waarvoor in de Kadernota

de benodigde software (€ 13.000) zijn met ingang van 2020 via de Kadernota
2020 in de begroting opgenomen.

2018 budget beschikbaar was gesteld, is niet volledig uitgevoerd in 2018.
Voor 2019 is middels de Voorjaarsbrief eenmalig € 22.000 beschikbaar

Strategisch bezit

gesteld om deze opfrisbeurt af te kunnen ronden. In de Kadernota 2020 is

Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 eenmalig € 42.000 beschikbaar gekomen

1.044.000 N

het mobiliteitsbudget met ingang van 2020 structureel verhoogd met € 29.000,

voor de beveiliging van het leegstaande pand Kadeplein 2. Dit ter voorkoming

om de diverse verkeersstudies (zoals genoemd in de Kadernota 2020) uit te

van vandalisme. In 2019 is het pand Kadeplein 4 verkocht voor € 800.000.

kunnen voeren. Tevens is in de Kadernota 2020 besloten een budget op te

Tegenover deze opbrengst staan enkele vervallen exploitatielasten (€ 25.000)

nemen voor het aanleggen van de snelfietsroute F58. De rentelasten hiervan

en de afboeking van de boekwaarde van dit pand (€ 566.000).

bedragen voor 2020 € 12.000. De salariskosten voor garantiebanen zijn in 2020

Via de Voorjaarsbrief 2019 is budget beschikbaar gesteld voor de kosten van

€ 32.000 hoger, doordat dit project pas medio 2019 is opgestart. Hiernaast zijn

de potentiële afkoopsom van de sloper plus beveiliging van het terrein

nog een paar kleinere verschillen zichtbaar voor in totaal € 5.000.

Oostelijke Havendijk 12 middels hekken (€ 36.000). Deze kosten zijn ten laste
van de bestemmingsreserve Vastgoed gebracht (zie programma 6 Betalen

Betaald parkeren inclusief opbrengsten

61.000 N

& Financieren). Voor 2019 is van de ontwikkelaar een bijdrage in de

In de Voorjaarsbrief 2019 zijn een aantal budgetten eenmalig aangepast, zoals

exploitatielasten van het voormalige schoolgebouw Hoogstraat 124 ontvangen

het budget voor het ParkeerUitvoeringsPlan (PUP) dat vanwege een lagere

van € 20.000. Tevens waren de kosten voor het gasverbruik in 2019 € 13.000

contractafspraak met ParkeerBeheer (PBR) is verlaagd met € 64.000.

hoger en is de verhuur van de sportzaal (€ 5.000) komen te vervallen in 2019.

De vergoeding aan PBR voor het lage tarief op koopzondagen in de parkeer-

Deze posten zijn eenmalig in de begroting 2019 opgenomen via de Voorjaarsbrief

garages (€ 120.000) is in 2019 opgenomen en de diverse vergoedingen voor

2019. De drie panden aan de Gastelseweg, die in 2018 zijn aangekocht, zijn in

tariefsaanpassingen in de parkeergarages zijn in 2019 verlaagd met € 23.000.

2019 verkocht voor € 200.000. Tegenover deze opbrengst staat een afboeking

Tevens zijn de parkeeropbrengsten voor het straat parkeren eenmalig verhoogd

van de boekwaarde van deze panden van € 130.000. De overeengekomen

in 2019 (€ 100.000). Hiernaast wordt de afgesproken bijdrage aan PBR

bijdrage van een externe partij in de aankoop van de panden (€ 61.000) is

ten behoeve van de truckparking elk jaar met € 5.000 afgebouwd.

voor 2019 in de begroting opgenomen. Deze bijdrage wordt gestort in de
bestemmingsreserve Vastgoed (zie programma 6 Betalen & Financieren).
Via de Voorjaarsbrief 2019 zijn de exploitatielasten voor het voormalige
schoolgebouw Flaviadonk 2, zoals gas, elektra, water en Rioolafvoerrecht,
eenmalig in de begroting van 2019 opgenomen (€ 25.000). De verkoop van het
voormalige schoolgebouw Voorstraat 157 is in 2019 verkocht voor € 1.070.000.
Tegenover deze opbrengst staat een afboeking van de boekwaarde van dit pand
van € 305.000. Ook de overige exploitatielasten- en baten zijn met deze verkoop
vervallen (€ 52.000). De verkoopopbrengst minus de exploitatielasten is gestort in
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de bestemmingsreserve Vastgoed (zie programma 6 Betalen & Financieren).

Woonwagens

Het pand Norbartlaan 38 is onderdeel van de doordecentralisatie

In 2019 is de laatste termijn voor het onderhoud en vervanging van

onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs (raadsbesluit uit 2017).

de woonwagens betaald aan Stichting Woonwagenbeheer Zuid West

De verwachting is dat dit pand in 2020 wordt verkocht voor € 400.000.

Nederland (€ 220.000).

220.000 V

De verkoopopbrengst wordt gestort in de bestemmingsreserve Huisvesting
Onderwijs (zie programma 6 Betalen & Financieren). In 2019 heeft op

Grondexploitatie

de investering ten behoeve van de gebruiksvergunning een laatste keer

De grondexploitaties zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen

afschrijving plaatsgevonden, waardoor de afschrijvingslasten in 2020 € 9.000

onder dit product, voor wat betreft kosten en opbrengsten, met als saldering de

lager uitvallen. De opbrengst van de verkoop van drie percelen grond (€ 472.000)

boekwaarde. Op het product Resultaten (programma 6 Betalen & Financieren)

is via de Voorjaarsbrief 2019 in de begroting van 2019 opgenomen. Tevens

zijn alle resultaten en verrekeningen met de reserve opgenomen.

zijn de hieraan gerelateerde kosten in de begroting opgenomen (€ 6.000). Het

De toerekening van de begrote plankosten is hoger dan de grondexploitaties

maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd. De budgettaire gevolgen hiervan

kunnen dragen. Het hierdoor ontstane tekort wordt verrekend met de

zijn met ingang van 2020 via de Kadernota 2020 in de begroting opgenomen

Bestemmingsreserve grondexploitaties. Het voordeel op dit product wordt onder

(€ 28.000). Het huidige verhuur contract voor Oostelijke Havendijk 13a/b loopt

andere veroorzaakt door lagere toegerekende rente in 2020 (€ 230.000), hogere

tot eind 2019 (€ 8.000). Het leegstaande pand Borchwerf 2 en 2a is in 2019

afschrijvingslasten op de kredieten voor Stadsoevers Oost (€ 100.000) en een

dichtgetimmerd ter voorkoming van inbraak en vandalisme (Voorjaarsbrief

hogere toerekening van salariskosten en overhead (€ 43.000). Hiernaast zijn er

2019; € 6.000).

nog enkele andere verschillen voor per saldo € 6.000.

Omgevingsvergunningen (inclusief niet-gerelateerde deel)

86.000 N

93.000 V

Afvalinzameling en milieu

In de Voorjaarsbrief 2019 zijn voor 2019 de begrote legesopbrengsten voor
omgevingsvergunningen met € 150.000 verhoogd. Dit is gebaseerd op

Milieu

de opbrengsten van het eerste kwartaal van 2019 en ervaringscijfers. Hiernaast

In de Kadernota 2020 is voor 2020 € 175.000 beschikbaar gesteld ten behoeve

175.000 N

zijn de opbrengsten in 2020 geïndexeerd (€ 21.000), waardoor een nadelig

van Roosendaal Futureproof. De transitie naar Roosendaal CO2-proof in 2050

verschil zichtbaar is op deze opbrengsten van € 129.000. Via deze Voorjaarsbrief

loopt via een viertal pijlers, te weten “bewustwording en participatie”, “energie &

zijn ook de kosten van de kortingen op de leges (€ 45.000) opgenomen in 2019.

klimaat”, “circulaire economie” en “duurzaamheidsvouchers”.

In de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor advieskosten opgehoogd met
€ 10.000 vanwege mogelijke juridische kosten met betrekking tot aanvragen

Milieubeleid

omgevingsvergunningen voor zonneparken. De begrote bijdrage aan OMWB

In de Kadernota 2020 is voor 2020 € 160.000 beschikbaar gesteld voor het

260.000 N

in 2020 is gebaseerd op de goedgekeurde begroting 2020 van OMWB

opstellen van een warmteplan en het uitwerken van beleid en een kansenkaart

en is € 12.000 hoger dan in 2019.

ten behoeve van de verschillende mogelijkheden voor warmtevoorziening.
Tevens is in de Kadernota 2020 voor 2020 € 100.000 beschikbaar gesteld voor

Wonen

204.000 V

een onderzoek naar de optimale marktordening als basis voor de aansluiting van

In de Kadernota 2018 is voor 2018 eenmalig € 300.000 beschikbaar gekomen

1.000 appartementen in Westrand op DER. Tevens worden de vraagstukken met

voor de deelname aan Woonconnect, een landelijk project om data van

betrekking tot aansluiting van andere wijken op warmtenet uitgewerkt.

woningen te digitaliseren. Omdat dit project is vertraagd en de uitvoering pas
in 2019 plaatsvindt is het niet bestede budget via de resultaatbestemming van
jaarrekening 2018 en de voorjaarsbrief van 2019 weer beschikbaar gekomen voor
2019. In de Kadernota 2018 is voor 2018 € 365.000 voor het project tijdelijke
goedkope huurwoningen opgenomen. Omdat dit project is vertraagd, is via
de resultaatbestemming van jaarrekening 2018 dit budget weer beschikbaar
gekomen voor 2019. In de Voorjaarbrief van 2019 is aangegeven dat voor 2019
€ 110.000 ingezet wordt voor de realisatie van tijdelijke goedkope woningen.
Het restant van het budget ad € 255.000 wordt in 2020 besteed (per saldo een
verschil tussen 2019 en 2020 van € 145.000). In de aanbiedingsnota van de
begroting 2019 is voor 2019 € 47.000 beschikbaar gesteld voor woningmarkt-/
woonlastenonderzoek. In de Kadernota 2020 is € 2.750.000 beschikbaar gesteld
ten behoeve van starters-, stimulerings- en verzilverleningen. Tevens is in 2019
€ 1.000.000 aanvullend budget voor startersleningen beschikbaar gesteld.
Als gevolg van uitbreiding van leningen via SVn zijn de rente-opbrengsten in 2020
€ 44.000 hoger dan in 2019. Hiertegenover staat dat de beheerskosten van SVn
en rentekosten voor 2020 ook stijgen (€ 42.000).
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Afvalinzameling

429.000 V

Vergunningverlening

De totale kosten voor Saver zijn in 2020 € 591.000 hoger dan in 2019,
bestaande uit de volgende onderdelen:

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

>> € 267.000 vanwege een tariefstijging van 5,9%

In 2019 is gebruik gemaakt van inhuur ten behoeve van diverse vergunning-

59.000 V

>> € 240.000 vanwege het nieuwe grondstoffencentrum

verleningen (€ 39.000). Tevens is sprake van een lagere toerekening

>> € 221.000 kostenbesparing van de invoering van 1x per 4 weken

van ambtelijke inzet vanwege het niet invullen van een ontstane vacature.

inzameling restafval
>> € 95.000 hogere kosten voor luierinzameling

Overige kleinere afwijkingen

>> € 170.000 hogere kosten voor de gratis te verstrekken bio-zakjes voor

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassingen van

GFT-afval
>> € 40.000 extra kosten voor de kringloper voor afvoer.

46.000 N

de legesopbrengsten in 2019. In de Voorjaarsbrief 2019 zijn een aantal
opbrengsten van de leges eenmalig verhoogd, waaronder de leges
speelautomaten (in verband met casino op recreatiepark de Stok )(€ 16.000),

Ook de stortrechten zijn hoger door hogere kosten voor het inzamelen

leges voor horecavergunningen (€ 11.000), de leges voor het autoluw gebied,

van de diverse grondstoffen (€ 256.000), er wordt meer GFT-afval

geluidshinder en de zondagswet ten behoeve van evenementen (€ 11.000)

verwacht (€ 40.000), meer kunststofinzameling (€ 240.000) en de hogere

en leges autoverhuurbedrijven (€ 9.000)

verbrandingsbelasting (€ 300.000) speelt. Hiernaast zijn nog een aantal
kleinere afwijkingen zichtbaar waaronder hogere kosten voor communicatie,

Totaal voordelig verschil

1.627.000 V

hogere bijdrage BWB ten behoeve van opleggen aanslagen, hogere
toerekening ambtelijke inzet (€ 22.000). De opbrengsten voor kunststof
verpakkingsmaterialen, papier en textiel zijn in 2020 € 115.000 hoger, door meer
inzameling van kunststof (€ 343.000), het ingezamelde kunststof is van mindere
kwaliteit (€ 80.000), de vergoeding voor het verwerkte kunststof daalt (€ 114.000)
en de tarieven voor ingezameld textiel en ingezameld papier dalen (€ 34.000).
De opbrengsten van afvalstoffenheffingen zijn in 2020 € 1.998.000 hoger dan
in 2019. Deze hogere opbrengsten zijn het resultaat van een hoger tarief
om de hogere kosten te kunnen dekken. Dit wordt in de belastingvoorstellen
2020 opgenomen. De verwachte opbrengst voor dividend van Saver in 2020
is € 45.000 hoger dan 2019.
Bij de bepaling van het reinigingstarief wordt rekening gehouden met
de ambtelijke inzet, aandeel in kosten voor overhead, compensabele BTW
en kwijtscheldingen. Dit alles resulteert in een lagere onttrekking aan
de voorziening Exploitatie reinigingssector van € 280.000.
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Programma 5 Zorgen en Stimuleren
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
501

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

BeleidsOmschrijving
Veld
501

770.102

525.141

532.459

539.879

547.403

Wijkgericht werken

372.147

671.838

602.534

608.669

614.895

621.214

3.968.119

5.546.693

4.037.368

3.899.075

3.922.725

2018
rekening

2019
begroting

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

103.477

76.328

18.769

19.013

19.260

19.510

Zorg algemeen
Beleid zorgen en
stimuleren

0

0

0

0

0

0

3.946.682

1e lijnsloket Wmo en
jeugd

-34.841

1.073.340

855.276

866.395

877.658

889.068

Gebouwen
gezondheidszorg en
kinderopvang

0

0

0

0

0

0

68.636

1.149.668

874.045

885.408

896.918

908.578

21.405

14.190

14.275

14.361

14.447

14.534

4.953.976

7.002.823

5.179.318

5.054.564

5.091.946

5.129.833

Vrij toegankelijke
zorg

Wijkgericht werken

Totaal
502

Vrij toegankelijke
zorg

Gezondheid

1.619.594

1.750.513

1.693.053

1.731.557

1.771.166

1.811.785

Gezondheid

30.243

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Jeugdgezondheidszorg

1.037.077

1.161.382

1.174.671

1.188.133

1.201.770

1.215.584

Jeugdgezondheidszorg

0

0

0

0

0

0

4.350

3.990

3.939

3.889

3.838

3.788

Jeugdzorg en
Veiligheid

0

0

0

0

0

0

Algemene
voorzieningen Wmo
/ jeugd

6.142.496

6.443.813

7.299.079

7.130.705

7.077.028

7.139.991

115.825

57.721

58.115

58.515

58.921

59.332

Totaal

8.803.517

9.359.698

10.170.742 10.054.284 10.053.802

10.171.148

146.068

77.721

78.115

78.515

78.921

79.332

Jeugdzorg en
Veiligheid

Toegang zorg

Algemene
voorzieningen Wmo
/ jeugd
Totaal
503

Toegang zorg

Algemene
voorzieningen Wmo
en jeugd toegang

2.139.010

2.219.988

2.199.798

2.243.698

2.274.815

2.306.363

Algemene
voorzieningen Wmo
en jeugd toegang

699

0

0

0

0

0

Totaal

2.139.010

2.219.988

2.199.798

2.243.698

2.274.815

2.306.363

Totaal

699

0

0

0

0

0

Niet vrij
toegankelijke zorg

504

Niet vrij
toegankelijke zorg

Maatwerk
voorziening in
natura Wmo (mat)

1.004.408

1.034.926

1.161.000

1.161.000

1.161.000

1.161.000

Maatwerk
voorziening in
natura Wmo (mat)

48.240

0

0

0

0

0

Maatwerk
voorziening in
natura Wmo (imm)

9.898.047

9.179.036

8.064.054

8.012.747

8.022.977

8.048.744

Maatwerk
voorziening in
natura Wmo (imm)

215.581

237.000

245.000

247.000

249.000

252.000

Maatwerk
voorziening in
natura HH

6.365.440

6.662.040

6.938.346

7.087.346

7.239.421

7.395.421

Maatwerk
voorziening in
natura HH

0

0

0

0

0

0

314.380

314.500

314.500

0

0

0

Opvang en
beschermd wonen
Wmo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eigen bijdrage
maatwerk
voorziening Wmo

146.184

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

93.066

9.435

8.336

8.453

8.571

8.691

Algemene
voorzieningen Wmo
en Jeugd

0

0

0

0

0

0

626.640

653.000

653.000

653.000

653.000

653.000

PGB Jeugd

0

0

0

0

0

0

2.472.665

2.841.830

2.844.841

2.847.891

2.850.981

2.854.111

30.974

54.040

54.743

55.455

56.176

56.906

Opvang en
beschermd wonen
Wmo
Eigen bijdrage
maatwerk
voorziening Wmo
Algemene
voorzieningen Wmo
en Jeugd
PGB Jeugd
Individuele
voorzieningen in
natura jeugd
Veiligheid,
reclassering/opvang
jeugd
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2020
begroting

592.305

Totaal

504

2019
begroting

Beleid zorgen en
stimuleren

Gebouwen
gezondheidszorg en
kinderopvang

503

2018
rekening

Zorg algemeen

1e lijnsloket Wmo en
jeugd

502

Programma 5 Zorgen en Stimuleren
Baten

15.288.576

17.205.344

15.806.706

15.145.240

15.151.859

15.158.564

1.845.747

1.829.020

1.878.396

1.879.318

1.880.252

1.881.198

Totaal

35.436.304

36.887.301 34.824.338 33.947.104

Totaal lasten
programma 5

51.332.807 55.469.810

52.374.196 51.299.650

Exploitatie saldi
programma 5

48.203.760 50.609.551

Individuele
voorzieningen in
natura jeugd
Veiligheid,
reclassering/opvang
jeugd

34.117.080 34.306.618

Totaal

2.913.644

3.632.870

3.744.584

3.750.346

3.756.157

3.763.017

51.537.643

51.913.962

Totaal baten
programma 5

3.129.047

4.860.259

4.696.744

4.714.269

4.731.996

4.750.927

47.677.452 46.585.381 46.805.647

47.163.035
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Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 5 Zorgen & Stimuleren
Het budget voor programma 5 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op de

Kapitaallasten

26.000 V

volgende onderdelen:

Diverse investeringen met betrekking tot sociaal cultureel werk zijn in 2019
volledig afgeschreven, waardoor de kapitaallasten in 2020 lager zijn.

Zorg algemeen
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Ambtelijke inzet

204.000 V

1.224.000 N

Het subsidiebudget voor cliëntondersteuning is vanaf 2020 als gevolg van

In 2019 is veel gebruik gemaakt van inhuur (€ 249.000) ter vervanging van ziekte,

herschikking van budgetten voor subsidies voor zorg en welzijn uit beleidsveld

tijdelijk invullen vacature beleidsadviseur, tijdelijke vervanging gedetacheerde

Zorg algemeen gehaald en overgebracht naar beleidsveld Vrij toegankelijke zorg

medewerker en tijdelijke uitbreiding beleidsadviseur. Tegenover deze inhuur voor

(€ 1.232.000). Hiermee wordt aangesloten op de methode open en transparant

een gedetacheerde medewerker staat een vergoeding van € 58.000 in 2019.

subsidiëren. Op deze subsidie heeft tevens 1,3% indexering plaatsgevonden

Hiernaast is sprake van een lagere toerekening van ambtelijke inzet van € 13.000.

(€ 16.000). Indexering op overige subsidies geeft een nadeel van € 63.000 ten
opzichte van 2019. In 2018 is vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds

Kredieten

50.000 V

sport en buurthuizen een eenmalig budget beschikbaar gesteld ten behoeve van

In 2019 is uit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen een krediet van

duurzaamheidsmaatregelen voor buurthuizen. Een deel van dit budget

€ 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar buurt- en dorpshuizen.

is via de Voorjaarsbrief 2019 doorgeschoven naar 2019 (€ 66.000), omdat nog
niet alle maatregelen in 2018 waren uitgevoerd.

1e lijnsloket Wmo en Jeugd

1.297.000 V

Vanuit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 is in 2019 € 144.000

Doordat de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor regionale jeugdhulp

beschikbaar gesteld vanuit de decentralisatie-uitkering Gidsgelden.

nog niet in de begroting 2020 zijn opgenomen is het budget in 2020 € 229.000

Middels de bestuursrapportage van 2018 is voor 2019 voor de subsidie inzake

hoger dan in 2019. Via de Voorjaarsbrief 2019 is voor 2019 een eenmalig voordeel

preventief jongerenwerk Kalsdonk eenmalig € 65.000 beschikbaar gesteld vanuit

opgenomen, omdat zichtbaar minder zorgdagen Jeugdzorgplus (gesloten

het budget Armoede (programma 3 Werken & Ondernemen).

jeugdzorg) werden afgenomen en specialistische jeugdzorg afneemt doordat

Bij de aanbiedingsnota van de begroting 2017 is besloten een aantal subsidies

jeugdprofessionals in een vroeg stadium betrokken worden (€ 300.000).

met ingang van 2017 te indexeren. Hiervoor is destijds structureel een oplopend

Als gevolg van herschikking van middelen voor jeugd is het budget in 2020

budget in de begroting opgenomen. Na de daadwerkelijke indexering van deze

€ 138.000 lager dan het budget in 2019 voor incidentele zaken.

subsidies resteerde structureel een restpost. Deze wordt reeds sinds 2018 ingezet

Vervolgens is in 2019 met de meicirculaire een eenmalige bijdrage van € 656.000

voor diverse subsidies, maar is in 2020 € 38.000 hoger dan in 2019. Via de

beschikbaar gesteld om de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning als

Kadernota 2020 is vanaf 2020 structureel € 150.000 extra beschikbaar gesteld

koplopergemeente door te ontwikkelen (Voorjaarsbrief 2019). Hiervoor heeft

voor de buurt- en dorpshuizen.

de gemeente een plan ingediend bij het Rijk. Via de Kadernota 2020 is met ingang
van 2020 structureel budget toegekend voor de Transformatieagenda

Gezondheid

jeugd (€ 200.000). Daarnaast is het subsidiebudget voor cliëntondersteuning

Naar aanleiding van de bijgestelde begroting 2020 van de GGD is de bijdrage aan

52.000 V

vanaf 2020 als gevolg van herschikking van budgetten voor subsidies voor

de gemeenschappelijke regeling in 2020 € 52.000 lager dan in 2019.

zorg en welzijn uit beleidsveld Zorg algemeen gehaald en overgebracht
naar beleidsveld Vrij toegankelijke zorg (€ 1.232.000). Hiermee wordt beter

Overige kleinere afwijkingen

aangesloten op de methode open en transparant subsidiëren.

Hiernaast zijn nog een aantal kleinere afwijkingen zichtbaar, waaronder een
hoger budget voor het jeugdgezondheidzorg basispakket dat is ontstaan door

							

Overige kleinere afwijkingen

13.000 N

3.000 N

de indexatie van het budget en een lagere toerekening ambtelijke inzet.

Hiernaast zijn nog een aantal kleine afwijkingen zichtbaar die onder andere
worden veroorzaakt door indexatie van budgetten.

Toegang Zorg

Vrij toegankelijke zorg

Uitvoering Wegwijs

20.000 V

In 2020 is het inhuurbudget WegWijs € 95.000 lager dan in 2019 vanwege

Kredieten

58

348.000 V

incidentele inhuur in 2019 voornamelijk voor Wmo en applicatiebeheer WegWijs.

In 2019 is het resterend budget van het krediet Investeren in voorliggend veld

Hiertegenover staat een hogere toerekening van ambtelijke inzet in 2020

juist verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021, gebaseerd op de reeds beschikte

van € 81.000, waarbij de inhuur van 2019 is omgezet in eigen personeel.

meerjarige subsidies. Doordat de meeste subsidies eind 2019 aflopen, is het

Hiernaast zijn er diverse (kleinere) afwijkingen (€ 6.000) waaronder een lager

budget in 2019 € 348.000 hoger dan in 2020.

budget evaluatie Wegwijs.
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Niet vrij toegankelijke zorg
Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Materieel)

126.000 N

Individuele voorzieningen in natura jeugd

1.401.000 V

In 2019 is het budget voor woningaanpassingen eenmalig met € 126.000

Via de Voorjaarsbrief 2019 is incidenteel € 750.000 beschikbaar gekomen,

verlaagd vanwege de afname in het aantal woningaanpassingen die op

vanwege de verwachte hogere kosten in 2019. In 2019 en volgende jaren worden

dat moment zichtbaar was.

diverse maatregelen ingezet waarbij adequate zorg wordt voortgezet binnen
het budget, zoals extra inzet “huisartsen-route”, sturing op meer ambulante

Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel)

1.124.000 V

inzet door de jeugdprofessional, sturing op juiste toepassing systematiek

In 2020 is het budget voor begeleiding € 897.000 lager dan in 2019.

en maatregelen in het veiligheidsdomein. Verder heeft een herschikking

Via de Voorjaarsbrief 2019 is dit budget eenmalig verhoogd met € 1.000.000;

plaatsgevonden van middelen voor jeugd in 2019 op basis van de regionale

ondanks dat de uitgaven begeleiding zorg in natura minder waren dan in 2018

werkbegroting jeugdhulp (€ 17.000). Het budget voor Transformatiemiddelen

door minder inzet en/of lichtere vormen van professionele begeleiding, was

jeugd regio is in 2020 € 522.000 lager, doordat naast de rijksbijdrage van 2019

de verwachting dat het budget ontoereikend zou zijn in 2019. De verwachting

ook de bijdrage, die bedoeld was voor 2018 beschikbaar is gekomen in 2019

is dat de stamtafels, als zij volledig operationeel zijn, samen met andere

middels een resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat van 2018.

voorliggende voorzieningen kunnen zorgen voor minder geïndiceerde maar

Tevens is in 2019 een bedrag (€ 151.000) overgeheveld voor inhuur regionale

wel adequate ondersteuning. Hiernaast is sprake van een fluctuatie in de

veiligheidsteams jeugdhulp, waarvan één inhuur doorloopt in 2020 (€ 5.000).

rijksbijdrage (€ 103.000). Via de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor
begeleiding vervoer voor 2019 verhoogd met € 210.000, vanwege hogere kosten

Veiligheid, reclassering/opvang jeugd

48.000 N

voor het vervoer van inwoners binnen de Wmo begeleiding door de toename

De oormerking van de integratie-uitkering voogdij/18+ vanuit het rijk is in 2020

van het gebruik van begeleiding. Hiernaast zijn nog enkele kleinere afwijkingen

€ 48.000 hoger dan in 2019.

zichtbaar voor in totaal € 17.000, waaronder een lagere bijdrage aan RWB voor
kleinschalig collectief vervoer (KCV), hogere klantbijdrages KCV en een lagere

Totaal voordelig verschil

2.932.000 V

toerekening van de ambtelijke inzet in 2020.

Maatwerkvoorziening in natura huishoudelijke hulp

276.000 N

In 2020 is het budget voor HBHplus € 326.000 hoger dan in 2019. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de HBHplus contracten in 2020
en verder (Kadernota 2020). Hiernaast is het budget voor Huishoudelijke hulp
toelage (HHT) € 50.000 lager dan in 2019, doordat in 2019 eenmalig middelen
beschikbaar zijn gekomen die gereserveerd waren in de bestemmingsreserve
Decentralisatie-uitkeringen.

Eigen bijdrage maatwerkvoorziening Wmo

100.000 V

In 2020 is het begrote bedrag voor de eigen bijdrage Wmo € 100.000 hoger
dan in 2019 vanwege het terug invoeren van de eigen bijdrage
(abonnementstarief) voor de Wmo maatwerkvoorzieningen HBHplus
en begeleiding vanaf 25 maart 2019.
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2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programma 6 Betalen & Financieren
Lasten
BeleidsOmschrijving
Veld
602

Rente
Overige financiële
middelen
Totaal

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting

13.964

16.214

16.214

16.214

16.214

16.214

-417.883

-967.505

-913.413

-1.164.021

-601.781

-286.303

18.271

18.298

18.298

18.298

18.298

18.298

-385.648

-932.993

-878.901

-1.129.509

-567.269

-251.791

BeleidsOmschrijving
Veld
602

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

2020
begroting

2021
begroting

2022
begroting

2023
begroting
24.000

20.214

24.000

24.000

24.000

24.000

Rente

123.120

108.500

8.500

8.500

0

0

Overige financiële
middelen

427.061

450.000

550.000

550.000

550.000

550.000

Totaal

570.395

582.500

582.500

582.500

574.000

574.000

Uitkeringen
gemeentefonds
Algemene uitkering

78.360.917 112.792.561 116.289.475 117.884.765 119.014.187 122.679.094

0

0

Decentralisatie
uitkeringen en
overige integratie
uitkeringen

45.525.422

16.987.005

16.148.002

15.801.060

15.572.090

0

0

Totaal

123.886.339

129.779.566

132.437.477

133.685.825

134.586.277 138.002.373

604

15.323.279

Algemene Lasten en
Baten

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0

0

0

0

0

Overige algemene
lasten/baten

1.920.242

1.873.403

2.070.164

2.037.870

2.153.891

2.290.403

Overige algemene
lasten/baten

1.328.096

852.327

727.284

723.660

724.968

707.212

Totaal

1.920.242

2.023.403

2.220.164

2.187.870

2.303.891

2.440.403

Totaal

1.328.096

852.327

727.284

723.660

724.968

707.212

831.000

975.360

970.499

866.610

815.963

816.139

Belastingen
Lasten Onroerende
Zaak Belasting

160.213

168.072

168.072

168.072

168.072

Lasten
Hondenbelasting

0

0

0

0

0

0

Lasten
Precariobelasting

2.163

2.226

3.522

3.522

3.522

3.522

Lasten
Toeristenbelasting

13.469

14.956

25.099

25.099

25.099

25.099

Lasten
Reclamebelasting

16.678

9.968

17.194

17.194

17.194

17.194

220.695

201.500

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.240.110

1.374.223

1.194.386

1.090.497

1.039.850

1.040.026

Vennootschaps
belasting
Totaal

Onvoorzien

605

156.105

Belastingen invorderingskosten

Resultaten
Stortingen/
onttrekkingen
reserves
Resultaat rekening
lasten en baten

25.137.662

16.787.446

21.756.866

13.908.330

13.373.899

13.297.972

2.749.588

0

0

0

0

0
13.297.972

Totaal

27.887.250

16.787.446 21.756.866 13.908.330

13.373.899

Totaal lasten
programma 6

30.661.954

19.252.079

16.150.371 16.526.610

24.292.515

16.057.188

Belastingen
Uitvoering Wet WOZ

3.456

24.360

26.880

8.820

0

0

1.803.597

1.885.968

1.910.486

1.935.322

1.960.481

1.985.967

10.871.193

11.171.512

11.316.742

11.463.859

11.612.889

11.763.856

Baten
Hondenbelasting

-5.026

0

0

0

0

0

Baten
Precariobelasting

126.123

108.503

109.914

111.343

112.790

114.256

Baten
Toeristenbelasting

227.340

178.948

181.274

183.631

186.018

188.436

Baten
Reclamebelasting

635.728

618.000

618.000

618.000

618.000

618.000

Belastingen invorderingskosten

152.248

172.529

0

0

0

0

13.814.659

14.159.820

14.163.296

14.320.975

14.490.178

14.670.515

25.183.299 25.880.040

20.613.177

11.939.876

10.189.152

8.791.785

0

0

0

0

0

Totaal

25.183.299 25.880.040

20.613.177

11.939.876

10.189.152

8.791.785

Totaal baten
programma 6

164.782.788

171.254.253

168.523.734

161.252.836 160.564.575

162.745.885

Exploitatie
programma 6

134.120.834

152.002.174

144.231.219 145.195.648 144.414.204

146.219.275

Baten OZB gebruik
Baten OZB
eigendom

Totaal
606
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2019
begroting

0

Algemene Lasten en
Baten

Uitvoering Wet WOZ

606

2018
rekening

Treasury
Energiedistributie

603

Decentralisatie
uitkeringen en
overige integratie
uitkeringen

Onvoorzien

605

2019
begroting

Uitkeringen
gemeentefonds
Algemene uitkering

604

2018
rekening

Treasury
Energiedistributie

603

Programma 6 Betalen & Financieren
Baten

Resultaten
Stortingen/
onttrekkingen
reserves
Result. rekening
lasten en baten

0

63

Analyse grootste verschillen begroting 2020 t.o.v. 2019
Programma 6 Betalen & Financieren
Het budget voor programma 6 wijkt in 2020 ten opzichte van 2019 af op

Algemene lasten en baten

322.000 N

de volgende onderdelen:

De loonkosten van gedetacheerd personeel zijn € 62.000 lager door vertrek
medewerkers in 2019. De opbrengsten in verband met gedetacheerd personeel

Treasury

54.000 N

zijn voor 2020 bijgesteld met € 110.000 door minder detacheringen in 2020

Per saldo sluit het beleidsveld treasury in 2020 ten opzichte van 2019 € 54.000

en een lagere detacheringsvergoeding in 2020. In de Voorjaarsbrief 2019 is voor

nadeliger. De belangrijkste redenen voor dit verschil zijn: Het totale budget 2020

2019 vooruitlopend op de nieuwe CAO en de daarbij behorende stijging

voor het aantrekken van zowel lang- als kortgeld is € 255.000 hoger.

€ 352.000 opgenomen. Via de Kadernota 2020 is voor 2020 € 680.000 hiervoor

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat naar verwachting in het 2e halfjaar

opgenomen (per saldo een verschil van € 328.000). Als de CAO definitief is,

2019 nieuw langgeld aangetrokken wordt voor de herfinanciering van aflopende

wordt dit budget verdeeld naar de verschillende teams en groepen. Het budget

leningen en ter financiering van toekomstige geplande investeringen.

voor vergoedingen aan stagiaires is in 2019 € 32.000 lager vanwege latere start

Een hogere doorrekening vanuit treasury geeft per saldo een voordeel van

van trainees in 2019. Via de Voorjaarsbrief 2019 is het budget voor flankerend

€ 101.000. Dit bestaat uit een voordeel van hogere doorrekeningen van

personeel in 2019 verhoogd met € 56.000 vanwege een individuele regeling,

kapitaalrente aan de exploitatie, voortvloeiende uit de staat van activa (€ 184.000).

bovenformatieve medewerker en extra vergoeding voor detachering.

De doorberekeningen aan de diverse complexen van de grondexploitaties vallen

Hiernaast lopen de loonkosten voor de wachtgelders terug (€ 35.000),

€ 83.000 lager uit. Tot slot is in dit kader nog vermeldenswaardig de hogere

de kosten flankerend personeelsbeleid zijn € 82.000 hoger vanwege

dividenduitkering van Saver (€ 100.000).

bovenformatieve medewerkers (hiertegenover staat een hogere onttrekking aan
bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid), frictiekosten voor Centrum

Uitkeringen gemeentefonds

2.658.000 V

voor de kunsten zijn € 15.000 lager en de kosten voor bovenwettelijke WW zijn

Dit voordeel ontstaat vanwege een stijging van de uitkering van het

€ 77.000 lager. Tevens is de onttrekking aan de voorziening Frictiekosten € 15.000

gemeentefonds in 2020 ten opzichte van 2019. Het gemeentefonds bestaat

lager in 2020.

uit de onderdelen algemene uitkering (€ 3.497.000) en de integratie-uitkeringen
voor participatie en voogdij/18+ (€ 839.000). De stijging van de algemene

Belastingen

uitkering wordt vooral veroorzaakt doordat in 2020 hogere rijksuitgaven

De totale belastingopbrengsten zijn in 2020 € 173.000 hoger, veroorzaakt door

183.000 V

zijn begroot dan in 2019, waardoor de uitkeringsfactor in 2020 fors hoger is.

de indexatie met het prijsindexcijfer (1,3%). De bijdrage aan BWB is gebaseerd op

Daartegenover staan in 2020 wel minder decentralisatie-uitkeringen,

de vastgestelde begroting voor 2020 van BWB en is € 22.000 lager. De bijdrage

maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de hogere uitkeringsfactor.

aan de BWB inzake het WOZ-project waardering naar gebruiksoppervlakte in

De integratie-uitkering voor participatie is in 2020 € 888.000 lager dan in 2019.

plaats van inhoud is in 2020 € 12.000 hoger.

Dit heeft te maken met de afbouw van de Wsw. De jaarlijkse rijksbijdrage voor
Wsw neemt hierdoor af. De integratie-uitkering voor voogdij/18+ is in 2020

Resultaten

€ 49.000 hoger dan in 2019.

Diverse verschillen in de stortingen en onttrekkingen aan de reserves per saldo.

Totaal nadelig verschil
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10.236.000 N

7.771.000 N
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Overzicht van de geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de
reserves in 2019 en 2020

Omschrijving onttrekkingen
Algemene Reserve
Algemene Saldi-reserve

Begroting 2020

Verschil
(afgerond)

1.808.000

1.695.000

113.000 N

0

0

-

482.000

4.987.000

4.505.000 V

95.000

0

95.000 N

In de onderstaande bedragen in de kolom begroting 2019 zijn

Risicoreserve Sociaal Domein

de mutaties verwerkt die o.a. zijn opgenomen in de aanbiedingsnota van

BR Duurzaamheidsfonds

de Programmabegroting 2019, de bestemming van het rekeningresultaat 2018

BR Rijks- en gemeentemonumenten

101.000

101.000

-

en de begrotingswijziging van de voorjaarsbrief 2019. De kolom begroting 2020

BR Nieuw- en verbouw Stadskantoor

3.615.000

570.000

3.045.000 N

is inclusief de wijzigingen en goedgekeurde amendementen van de kadernota

BR Groenfonds

109.000

0

109.000 N

2020. Bij een aantal reserves leidt dit tot aanzienlijke verschillen tussen de beide

BR Huisvesting onderwijs

4.005.000

4.748.000

743.000 V

begrotingskolommen.

BR Roosendaal spreekt Roosendaal doet

170.000

0

170.000 N

BR Flankerend personeelsbeleid

411.000

371.000

40.000 N

BR Ontsluiting Tolberg

38.000

0

38.000 N

BR Winstuitkering HNG

415.000

0

415.000 N

43.000

25.000

18.000 N

4.134.000

606.000

3.528.000 N

544.000

0

544.000 N

75.000

75.000

-

385.000

388.000

3.000 V

1.122.000

557.000

565.000 N

Omschrijving stortingen
Algemene Reserve

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil
(afgerond)

835.000

2.600.000

1.765.000 N

0

502.000

502.000 N

BR Decentralisatie uitkeringen

BR Duurzaamheid

170.000

0

170.000 V

BR Vervanging pachtopbrengsten

BR Rijks- en gemeentemonumenten

101.000

101.000

-

BR Nieuw- en verbouw Stadskantoor

743.000

762.000

19.000 N

2.647.000

4.432.000

1.785.000 N

BR Flankerend personeelsbeleid

350.000

350.000

-

BR Decentralisatie uitkeringen

848.000

0

848.000 V

Algemene Saldireserve

BR Huisvesting onderwijs

BR Mobiliteit

BR Courage

BR Mobiliteit
BR Speelgelegenheden
BR Vastgoed
BR Verbindend water
BR Beheerkalender onderhoud

75.000

75.000

-

385.000

388.000

3.000 N

BR Vastgoed

1.421.000

260.000

1.161.000 V

BR Beheerkalender onderhoud

3.831.000

3.428.000

403.000 V

BR Steunfonds huisuitzettingen

137.000

0

137.000 V

BR Investeren in voorliggend veld

50.000

0

50.000 V

500.000

0

500.000 V

2.654.000

2.906.000

252.000 N

BR Speelgelegenheden

BR Groenfonds
BR Steunfonds huisuitzettingen
BR Kapitaallasten
BR Beheerkalender kapitaallasten
BR 3e WW-jaar personeel
BR Innovatiefonds
BR Grondexploitatie
Totaal
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Begroting 2019

18.000

18.000

-

0

3.000.000

3.000.000 N

2.023.000

2.935.000

912.000 N

16.788.000

21.757.000

4.969.000 N

BR Innovatiefonds

10.000

0

10.000 N

5.292.000

2.315.000

2.977.000 N

0

855.000

855.000 V
73.000 N

BR Beheerkalender kapitaallasten

306.000

233.000

BR Kapitaallasten

376.000

382.000

BR Grondexploitatie
Totaal

50.000

6.000 V
50.000 N

725.000

377.000

1.569.000

2.329.000

348.000 N
760.000 V

25.880.000

20.614.000

5.266.000 N
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Hieronder zijn de verschillen > € 100.000 nader toegelicht:

BR Groenfonds

Stortingen:

De storting voor 2019 betreft een opbrengst van € 137.000 uit de verkoop
van grond de Stok. In 2020 zijn nog geen voedingen voor deze

Algemene Reserve

bestemmingsreserve geraamd.

De storting in 2019 van € 835.000 is geraamd op basis van de besluitvorming

BR kapitaallasten

bij de bestuursrapportage. Voor 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden vanuit
de kadernota 2020 om de risico-reserve sociaal domein in 2020 op te heffen

In 2019 is op basis van eerdere besluitvorming in het kader van de 5e tranche

en een groot gedeelte (€ 2.600.000) van de nog aanwezige middelen over te

leefbare wijken en dorpen en extra middelen voor versleten groenvakken in totaal

hevelen naar de algemene reserve.

een incidentele storting geraamd van € 500.000 in deze bestemmingreserve.
Voor 2020 is geen dotatie geraamd.

Saldi reserve
BR Beheerkalender kapitaallasten
Bij de besluitvorming van de kadernota 2020 heeft een egalisatie storting van
€ 502.000 in de saldi-reserve plaatsgevonden van het vermelde overschot 2020

De hogere storting in deze bestemmingsreserve wordt hoofdzakelijk veroorzaakt

ter afdekking van het geraamde tekort in deze kadernota van de jaarschijf 2021.

door eerdere besluitvorming bij de bestuursrapportage 2018 met betrekking
tot het asfalteren van fietspaden.

BR Duurzaamheid
BR Innovatiefonds
Bij de resultaatbestemming 2018 heeft in 2019 een incidentele storting
plaatsgevonden in deze bestemmingsreserve van € 170.000.

Deze nieuw in het leven geroepen bestemmingsreserve is gevoed met
€ 2.000.000 vanuit de besluitvorming bij de kadernota 2020 omtrent de

BR Huisvesting onderwijs

opheffing van de Risico Reserve sociaal domein. Tevens is in de begroting
uitvoering gegeven aan de bij de behandeling van de kadernota aangenomen

De hogere storting in deze bestemmingsreserve wordt hoofdzakelijk veroorzaakt

motie 9 om deze nieuwe bestemmingsreserve een extra impuls te geven tot

door de jaarlijks met € 500.000 oplopende basisstorting en een incidenteel

een bedrag van € 1.000.000.

geraamde extra storting van € 1.300.000 op basis van de in 2020 te verwachten
verkoopopbrengsten van voormalige school gebouwen (Norbartlaan 38,

BR Grondexploitaties

Azaleastraat 1 en Bovendonk 115).
Hogere stortingen in de BR grondexploitaties op basis van de herziene

BR Decentralisatie uitkeringen

grondexploitaties met name door tussentijdse winstnemingen die in afwachting
van de definitieve afwikkeling van complexen gestort worden naar de

Betreft een geraamde storting 2019 conform de besluitvorming bij

bestemmingsreserve. Tevens aanvulling jaarrekening saldo en stortingen

de bestemming van het jaarrekening resultaat 2018.

in verliesvoorzieningen.

BR Vastgoed
Het verschil in de dotatie is hoofdzakelijk te wijten aan in 2019 opgenomen
incidentele stortingen i.v.m. verkoop van panden. De belangrijkste in dit kader
zijn de geraamde verkoopresultaten gebouwen Voorstraat 157, Gastelseweg 239
t/m 245 en Kadeplein 4. In 2020 zijn geen extra stortingen geraamd.

BR Beheerkalender onderhoud
In 2020 is een lagere storting geraamd door enerzijds de verwerking van
de besluitvorming bij de bestuursrapportage 2018 € 231.000 lager dan 2019.
En anderzijds incidentele mutaties in de vergelijkende storting 2019 i.v.m.
opbrengst verkoop snippergroen en afkoopsom onderhoud perceel tezamen
€ 172.000
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Onttrekkingen:

BR HNG

Algemene Reserve

In 2019 was op deze BR een laatste onttrekking geraamd van € 415.000.

In 2019 zijn diverse onttrekkingen geraamd. De belangrijkste vloeien voort vanuit

Decentralisatie uitkeringen

de bestemming rekening resultaat 2018 € 1.191.000 en de aanbiedingsnota 2019
€ 233.000. Tot slot zijn voor 2019 van belang de besluitvorming over in 2018 niet

Een gedeelte van de niet bestede decentralisatiemiddelen van 2018 zijn middels

bestede budgetten goedkope huurwoningen, woonconnect en omgevingswet

de resultaatbestemming van 2018 weer beschikbaar gekomen in 2019 € 848.000.

tezamen € 384.000.

Verder zijn de onttrekkingen in 2019 inzake spoorzone MHR € 2.498.000,

In de begroting 2020 is uitvoering gegeven aan de goedgekeurde motie bij de

verhoogde asielinstroom € 318.000, de bommenregeling € 291.000 en diverse

besluitvorming omtrent de kadernota 2020 betreffende een extra storting van

kleinere onttrekkingen € 180.000 van belang. In 2020 is tot nog toe slechts een

€ 1.000.000 vanuit de algemene reserve in het innovatiefonds. Tevens zijn van

bedrag voor de Spoorzone MHR € 606.000 als onttrekking opgenomen.

belang de besluiten omtrent goedkope woningen € 255.000 en kosten kadernota
2020 aantrekkelijk /duurzaam en gezond Roosendaal € 365.000. Ook van

BR Beheerkalender onderhoud

belang is de besluitvorming bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018
omtrent extra toezicht zwerfafval € 75.000 3 jaar lang vanaf 2020.

In 2020 is een lagere storting geraamd door enerzijds de verwerking van de
besluitvorming bij de bestuursrapportage 2018 € 231.000 lager dan 2019 en

Risicoreserve sociaal domein

anderzijds incidentele mutaties in de vergelijkende storting 2019 i.v.m. opbrengst
verkoop snippergroen en afkoopsom onderhoud perceel tezamen € 172.000.

Bij de kadernota 2020 is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen
en € 4.600.000 te laten vrijvallen en resp. € 2.000.000 over te hevelen naar het

BR Vervallen pachtopbrengsten

nieuw gevormde innovatiefonds en € 2.600.000 ten gunste van de algemene
reserve te brengen. Voorts zijn er in 2020 nog enkele kleinere aflopende

Bij de besluitvorming van de aanbiedingsnota begroting 2019 is deze reserve

verschillen ten opzichte van 2019.

opgeheven en het resterende saldo van € 544.000 is toen vrijgevallen en ingezet
als algeheel dekkingsmiddel.

BR Nieuw- en verbouw stadskantoor
BR Vastgoed
In 2019 zijn hogere onttrekkingen geraamd i.h.k.v. de besluitvorming renovatie
huis van Roosendaal betreffende o.a.de incidentele lasten van de tijdelijke

Lagere onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Vastgoed doordat er in 2019

huisvesting, extra afschrijvingen en het versnellen van de digitalisering.

diverse incidentele onttrekkingen zijn geweest ter financiering van aankopen
en herontwikkelingskosten. Betreft met name de geraamde incidentele

BR Groenfonds

onttrekkingen ten behoeve van Mariadal, kosten Oostelijke Havendijk 12 en
exploitatielasten Voorstraat 157.

In 2019 zijn onttrekkingen geraamd voor de Spuitendonkse beek tot een bedrag
van € 109.000. Voor 2020 zijn nog geen onttrekkingen bekend.

BR Beheerkalender onderhoud

BR Huisvesting onderwijs

Betreft een onttrekking in 2019 van € 5.292.000 versus een lagere raming in 2020
van € 2.315.000 voor geplande nog uit te voeren werken. De verschillen in beide

De belangrijkste redenen van de hogere onttrekking zijn de stijging van de

jaren zijn voornamelijk ontstaan doordat in 2019 voor het laatst een onttrekking

bijdrage OMO impuls en tijdelijke huisvesting met € 850.000 en het feit dat er

voor lopende projecten t/m 2018 is opgenomen van € 1.542.000. Voorts zijn van

in 2019 een incidentele raming van € 100.000 is opgenomen voor advieskosten

belang de besluitvorming bij de bestuursrapportage 2018, de voorjaarsbrief 2019

doordecentralisatie primair onderwijs.

en de beheerkalender 2019 t/m 2023.

BR Roosendaal spreekt Roosendaal doet

BR Innovatiefonds

Bij de kadernota 2020 is besloten om de BR leefbare wijken en dorpen om te

In 2020 zijn op basis van de besluitvorming bij de kadernota 2020 onttrekkingen

vormen naar deze reserve. In de begroting is de naamswijziging doorgevoerd.

geraamd voor nieuwe activiteiten in dit kader. De belangrijkste zijn invoering

In 2019 is nog voor een bedrag van € 170.000 aan onttrekkingen op basis

nieuwe omgevingswet, duurzaam Roosendaal Futureproof, DER onderzoek

van eerdere besluitvorming geraamd o.a. Vitale Wijken en Dorpen 5E tranche

warmtenet en het opstellen van een warmteplan.

en middelen voor een onderzoek voor buurt- en dorpshuizen. Voor de
resterende middelen in deze nieuwe bestemmingsreserve zijn in 2020 nog geen
onttrekkingen geraamd.
70

71

3. Totaal overzicht lasten en baten begroting 2020

BR Voorliggend veld
De vanuit de besluitvorming bij de bestuursrapportage 2019 weergegeven

Baten

Nadelig
saldo

14.218.000

1.167.000

13.051.000

Leren & Ontwikkelen

22.801.000

5.311.000

17.490.000

3

Werken & Ondernemen

62.742.000

31.443.000

31.299.000

4

Wonen & Verblijven

51.588.000

36.521.000

15.067.000

5

Zorgen & Stimuleren

52.374.000

4.697.000

47.677.000

Totaal programma ‘s

203.723.000

79.139.000

124.584.000

19.801.000

749.000

19.052.000

Nr

Programma

2019 t/m 2021 een aflopend verloop.

1

Besturen & Samenwerken
(excl.overhead)

BR Grondexploitaties

2

Hogere onttrekkingen voor ongedekte plankosten, vrijval verliesvoorzieningen

uitgaven via doorlopende kredieten in dit kader, vertonen in de jaarschijven

Lasten

Voordelig
saldo

en exploitatie resultaten.

Totaal per saldo nadelig verschil

10.235.000 N

1

Ondersteuning organisatie (overhead)

6

Heffing VPB

10.000

0

10.000

6

Onvoorzien

150.000

0

150.000

6

Algemene dekkingsmiddelen

2.376.000

147.910.000

226.060.000

227.798.000

970 Saldo rekening baten en lasten

145.534.000

143.796.000

145.534.000

1.738.000
6

Toevoegingen aan reserves

6

Onttrekkingen aan reserves

980 Resultaatbestemming

990 Resultaat rekening baten en
lasten
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21.757.000

20.613.000

21.757.000

20.613.000

247.817.000

248.411.000

1.144.000

594.000
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4. Uiteenzetting financiële positie met toelichting
Uitgangspunten begroting 2020 en volgende jaren
Salariskosten

Materiële kosten

Politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en raadsleden)

Bij de materiële kosten is rekening gehouden met een indexatie percentage

Voor de politieke ambtsdragers worden de ramingen opgenomen zoals deze

van 1,3%. Dit is gebaseerd op de berekening van het CPI (consumentenprijsindex)

door het Kabinet zijn overeengekomen in de inwonercategorie 60.001 tot

gemiddelde per 1 mei 2019, van de laatste 3 jaar (conform Spoorboekje 2019).

en met 100.000 inwoners.

Bij de vastgestelde Kadernota 2020 is dit percentage vermeld.

Ambtelijk apparaat

Privaatrechtelijke inkomsten

De vorige CAO voor gemeenteambtenaren liep van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.
Alle gevolgen van deze CAO zijn ver-werkt in deze begroting 2020. Voorts zijn

De inkomstenramingen zijn gebaseerd op de voor 2020 vastgestelde tarieven

de salarisstijgingen in de opeen volgende jaren verwerkt op basis van de norm

en de van toepassing zijnde afgesloten huurcontracten en de te verwachten

1,4% uit het Spoorboekje 2019. Op programma 6 is via de kadernota 2020 tevens

aantallen eenheden, waarop het tarief in 2020 naar verwachting zal worden

een structurele post opgenomen voor loonkostenverhogingen die gebaseerd

toegepast. Voor de privaatrechtelijke inkomsten geldt dat die met het voor

was op het toen bekende onderhandelingsbod van de VNG voor de jaren 2020

Roosendaal vastgestelde inflatiepercentage van 1,3% per jaar worden verhoogd

en 2021. De meerkosten van het onlangs bekend geworden uiteindelijke CAO

(koppeling met het belastingdomein). Bij afgesloten overeenkomsten waarvoor

akkoord worden verwerkt via de meerjarenbegrotingswijziging behorende bij

afwijkende meerjarige afspraken gelden worden uiteraard die afspraken

de aanbiedingsnota van deze begroting.

gehanteerd voor de inkomstenramingen.

Basis voor de berekeningen vormen de toegestane formatie per 1 maart 2019

Belastinginkomsten

en de op dat moment geldende salarisschalen en aanwezige vacature ruimte.
Wijzigingen en verschuivingen op de formatie tot 1 april 2019 zijn meegenomen.

Conform Spoorboekje zijn de tarieven voor de leges en gemeentelijke

In de jaren 2021 tot en met 2023 wordt voor elk jaar 1% verhoging (indexatie)

belastingen verhoogd met 1,3%. Uitzonderingen op de verhoging van de tarieven

toegepast. Voor bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor

vormen de reclamebelasting en de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd.

de totale verhoging uitkomt zoals eerder vermeld op 1,4%. Ook met de gevolgen

De gesloten financieringen hebben een eigen regime.

van de IKB regeling ter hoogte van 17,05% van het bruto jaarsalaris is rekening
gehouden.

Analyse uitkomsten meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023

Doorverdeling loonkosten

In de aanbiedingsnota staan de begrotingsresultaten van de meerjarenbeheersbegroting 2020 tot en met 2023 vermeld. Onderstaand worden

De loonkosten van de primaire teams/groepen worden toegerekend aan

de grootste verschillen benoemd en waar nodig toegelicht. De analyse is

de producten binnen de beleidsvelden en taakvelden op basis van procentuele

een vergelijking met de oude meerjarenschijven 2020 tot en met 2023 uit

verdeelsleutels per team/groep. De overige loonkosten van directie,

de laatst vastgestelde begroting 2019 inclusief de goedgekeurde wijzigingen

ondersteunende teams/groepen en teamleiders worden verantwoord op

daarop (waaronder de Kadernota 2020).

producten binnen het beleidsvelden taakveld ondersteuning organisatie binnen
programma 1. In de procentuele verdeelsleutels van enkele primaire teams

Omschrijving

2020

2021

zit ook een percentage van de loonsom gebaseerd op de ambtelijke inzet

Oude meerjarenbegroting

28.000 N

30.000 N

1.111.000 N

957.000 V

wat toegerekend kan worden aan investeringskredieten en grondexploitaties.

Nieuwe meerjarenbegroting

594.000 V

856.000 V

758.000 N

1.319.000 V

Verhoudingsgewijs is ook een evenredig gedeelte van de totale overheadkosten

Te analyseren verschillen

622.000 V

886.000 V

353.000 V

362.000 V

2022

2023

(taakveld ondersteuning organisatie) toegerekend aan deze investeringskredieten
en grondexploitaties.

Kapitaallasten
In deze begroting is conform het spoorboekje rekening gehouden met
een rentepercentage van 1,50% voor de financieringsrente, rente op lopende
en nieuwe investeringen.
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inclusief overheadkosten aan kapitaalwerken en grondexploitaties. In deze

Analyse van de belangrijkste mutaties:

meerjarenbegroting is in de diverse jaarschijven rekening gehouden met 1,4%
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

oplopende salariskosten conform het spoorboekje. De financiële effecten van

1

Afschrijvingskosten

289.000 V

198.000 V

188.000 V

284.000 V

het onlangs bekend geworden CAO-akkoord worden meegenomen bij de 1e

2

Rentekosten

158.000 N

71.000 V

195.000 V

262.000 V

begrotingswijziging behorende bij de aanbiedingsnota van deze begroting.

3

Onttrekking BR gerelateerd aan
kapitaal lst

26.000 V

33.000 N

175.000 N

167.000 N

4

a. Loonkosten

39.000 V

13.000 V

58.000 V

55.000 V

239.000 V

239..000 V

239.000 V

82.000 V

83.000 V

84.000 V

85.000 V

d. Detacheringsvergoedingen

344.000 N

349.000 N

353.000 N

358.000 N

e. D
 oorrek .kapitaalwerken/
grond expl.

294.000 V

303.000 V

369.000 V

367.000 V

b. Inhuur personeel wegwijs
c. O
 nttrekking flankerend
personeelsbeleid

Ad. 5 Verbonden partijen
Betreft een aanpassing van het budget van de gemeenschappelijke regeling
OMWB en een apart budget voor de bijdrage aan de waarderingskamer BWB.

Ad. 6 Huisvuilinzameling en kwijtschelding

5

Verbonden partijen

18.000 N

47.000 N

77.000 N

109.000 N

6

Huisvuilinzameling /
kwijtschelding

236.000 V

261.000 V

278.000 V

290.000 V

en overige baten huisvuilinzameling. Tegenover deze hogere baten staan

7

Riolering

83.000 N

22.000 V

386.000 N

360.000 N

de respectievelijk hogere lasten met betrekking tot uitbestedingsbudgetten

8

Indexeringen lasten / baten

193.000 V

17.000 N

94.000 N

251.000 N

SAVER door hogere indexeringen en aanmerkelijk hogere stortrechten en een

9

Diverse aanpassingen
en verschuivingen

66.000 V

142.000 V

27.000 V

25.000 V

stijging van de opruimkosten clandestiene stortplaatsen. Tevens is het budget

622.000 V

886.000 V

353.000 V

362.000 V

Totaal

Vanaf 2020 zijn hogere baten geraamd met betrekking tot reinigingsrechten

kwijtschelding opgehoogd. Het daarna nog resterende saldo is een gevolg van
een BTW effect.

Ad. 1 Staat van activa/Investeringsplan

Ad. 7 Riolering

Betreft met name lagere afschrijvingslasten blijkend uit de nieuwe staat van

De financiële verschillen in het meerjarenbeeld bij riolering zijn met name in de

activa en het nieuwe investeringsplan. Deze meevaller ten opzichte van de oude

latere jaren vanaf 2022 ontstaan door de oplopende stortingen in de voorziening

meerjarenschijven wordt met name veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten

rioleringsinvesteringen. Een en ander is aangepast conform het laatst vastgestelde

bij civieltechnische kunstwerken.

GRP wat nog niet verwerkt was in de oude meerjarenramingen.

Ad. 2 Rente kosten lang- en kort geld

Ad. 8 Indexering lasten / baten

Bij deze begroting is evenals bij de vorige begroting vanaf 2020 rekening

In deze meerjarenbegroting heeft een indexatie plaatsgevonden op basis van

gehouden met de behoefte aan zowel kort als lang geld tegen een laag rente

het 3-jaars gemiddelde CPI per peildatum 1 mei 2019 conform de werkwijze

percentage dat in het meerjarenperspectief structureel licht op loopt. Bij het

zoals aangegeven in het laatst vastgestelde spoorboekje. Dit heeft geresulteerd

lang geld is o.a. rekening gehouden met de herfinanciering van de aflopende

in een stijging van het percentage van 0,8% naar 1,3%. Middels een stelpost was

leningen en de rente kosten voortvloeiende uit de financiering van het nieuwe

hiermee reeds grotendeels rekening gehouden in de eerste jaarschijven van

stadskantoor.

de oude meerjarenbegroting. In de schijf 2020 was de totale stelpost te ruim
ingeschat, hierdoor is een voordeel ontstaan. Tevens is in de latere jaarschijven

Ad. 3 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves gerelateerd
aan kapitaallasten

van deze meerjarenbegroting rekening gehouden met een licht oplopend

Betreft afwijkende onttrekkingen aan deze bestemmingsreserves ter afdekking

Ad. 9 Diverse aanpassingen en verschuivingen

inflatiepercentage in de verdere toekomst.

van de hogere of lagere kapitaallasten behorende bij de geplande investeringen
inzake het stadskantoor, de beheerkalender en huisvesting onderwijs.

Dit betreft diverse aanpassingen van geoormerkte budgetten binnen programma
3 Werken & Ondernemen op basis van de nieuwe meicirculaire 2019.

Ad. 4 Personeelskosten

De ontvangsten reclame belasting zijn verhoogd en de daaraan gerelateerde
doorbetaling aan de ondernemersvereniging is aangepast. Tevens is het apart

Betreft per saldo lagere ramingen salariskosten enerzijds veroorzaakt door minder

uitvoeringsbudget voor de WVS vervallen en zijn de lasten / baten budgetten voor

loonkosten op het onderdeel detacheringen en anderzijds de hogere loonkosten

de invorderingskosten belastingen geïntegreerd in de BWB begroting. Tot slot zijn

Wegwijs. Hieraan gerelateerd is de post inhuur derden bij Wegwijs, die vanaf

bij de grondexploitaties nog enkele kleinere effecten van invloed op de diverse

2021 verlaagd. Tevens is van belang de daling van de detacheringsopbrengsten

begrotingskolommen.

vanaf 2020. Tot slot zijn er positieve effecten van hogere onttrekkingen uit
de BR flankerend personeelsbeleid en hogere doorbelastingen van loonkosten
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Geprognosticeerde balans gebaseerd op kasstelsel
(Volgens primaire begroting. Bedragen x € 1.000)

Geprognosticeerde balans gebaseerd op kasstelsel
(Volgens primaire begroting. Bedragen x € 1.000)

Jaarverslag
2018

Raming
2019

2020

2021

Jaarverslag
2022

2023

2018

Onderdelen relevant voor
EMU saldo

Onderdelen relevant voor
EMU saldo

Activa

Passiva

Vaste activa
Immateriële vaste activa

Raming
2019

2020

2021

2022

2023

Eigen vermogen
913

912

539

263

113

24

Algemene reserves

19.319

17.864

14.284

13.814

13.739

13.739

Materiele vaste activa

130.446

173.338

194.370

203.750

200.769

199.818

Bestemmingsreserves

52.906

44.384

49.108

51.546

54.806

59.312

Financiele vaste activa

23.802

13.152

13.036

12.920

12.804

12.688

Gerealiseerd resultaat/
(cumulatief) begroot
resultaat

17

606

1.462

704

2.023

18.660

22.985

21.561

25.100

28.219

29.841

0

0

0

0

0

0

79.381

100.641

115.500

95.750

98.100

99.950

0

0

0

0

0

0

25.000

30.014

33.333

49.138

34.924

21.902

592

1.955

1.955

1.955

1.955

1.955

Overige kortlopende
schulden

16.293

12.406

12.406

12.406

12.406

12.406

Overlopende passiva

8.544

11.946

11.946

11.946

11.946

11.946

220.695

242.212

260.699

263.117

256.799

253.074

Vlottende activa
Voorraden
- Grond en hulpstoffen
- Bouwgronden in
exploitatie

0

0

0

0

0

0

38.527

25.593

23.537

16.967

13.896

11.327

Voorzieningen

Langlopende schulden
Obligatie leningen

Vorderingen

Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal activa

9.047

9.583

9.583

9.583

9.583

9.583

21

717

717

717

717

717

17.939

18.917

18.917

18.917

18.917

18.917

220.695

242.212

260.699

263.117

256.799

253.074

Onderhandse geldleningen
binnenlandse banken
Overige langlopende
leningen

Kortlopende schulden

Kasgeldleningen
Rekening courant banken

Activa
De verwachte boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 1 januari 2020
€ 187,5 miljoen en per 31 december 2020 € 208 miljoen. De stijging van de
boekwaarden van € 20,5 miljoen wordt veroorzaakt door vermeerderingen

Totaal passiva

van reeds gevoteerde investeringen in 2020 tot een bedrag van € 28,6 miljoen.
Dit zijn voornamelijk geplande investeringen betreffende herhuisvesting

Opgenomen geldleningen

ambtenaren, beheerkalender (wegen), civieltechnische kunstwerken en verwerving
gronden Bulkenaar. Voorts verlagingen door afschrijvingen en aflossingen tot

Het geraamde saldo van de opgenomen geldleningen bedraagt per 1 januari 2020

een bedrag van € 8,1 miljoen. Verder zijn in het Investerings-plan 2020 tot en

€ 75,6 miljoen en daarnaast wordt het saldo van de kasgeldleningen geraamd op

met 2024 nog voor een bedrag van € 19,6 miljoen aan investeringen opgenomen

€ 25 miljoen. Ultimo 2020 bedraagt het geraamde saldo in totaal € 115,5 miljoen.

in de schijf 2020 voor met name investeringen op het gebied van werkplekken,

De daling van het saldo wordt veroorzaakt door geplande reguliere aflossingen

tractiemiddelen, damwanden, beheerkalender, rioleringsinvesteringen,

in 2020.

sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen. Tevens ook investeringen
uit de kadernota betreffende de tuin Van Hasselt, de snelfietsroute, software ten
behoeven van de Omgevingswet en starters-stimulerings- en verzilveringsleningen.
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Overzicht van stortingen in en bijdragen uit reserves en voorzieningen
die zijn opgenomen in de begroting 2020

Reserves en voorzieningen
De standen van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 (werkelijk)
en geraamd per 1 januari 2020 en 31 december 2020 worden hierna weergegeven.

Programma
1. Besturen & Samenwerken

Omschrijving
Algemene reserves
Bestemmingsreserves

01-01-2019
(werkelijk)

01-01-2020
(geraamd)

31-12-2020
(geraamd)

mutaties
2020

19.319.000

17.864.000

14.284.000

-3.580.000

52.906.000

44.384.000

49.108.000

4.724.000

Voorzieningen t.b.v. verplichtingen /
verliezen

8.595.000

8.917.000

7.826.000

-1.091.000

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

3.011.000

2.282.000

1.704.000

-578.000

Voorzieningen waarvoor een
heffing geheven

2.658.000

1.911.000

1.397.000

-514.000

Voorzieningen middelen derden
Totaal

10.347.000

9.874.000

10.633.000

759.000

96.836.000

85.232.000

84.952.000

-280.000

2. Leren & Ontwikkelen

3. W erken & Ondernemen

4. Wonen & Verblijven

5. Zorgen & Stimuleren

Storting vanuit beleidsveld in voorzieningen
Bestuur en organisatie

50.000

Ondersteuning organisatie

79.000

Onderwijs

Programma
1. Besturen & Samenwerken

2. Leren & Ontwikkelen

390.000

Cultuur

157.000

Werk en inkomen

93.000

Economische ontwikkeling

11.000

Openbare ruimte

4.935.000

Ruimte & Wonen

65.000

Zorg algemeen

Onttrekkingen in beleidsveld uit voorzieningen

Huisvuilinzameling

8.000
78.000

6.113.000

Bedrag

169.000

Ruimte & Wonen

1.262.000

Totaal

1.431.000

Stortingen in reserves via programma 6

Bedrag

BR Stadskantoor

763.000

BR Flankerend personeelsbeleid

350.000

BR Monumenten

101.000

BR Vastgoed
BR Onderwijshuisvesting

66.000
4.432.000

3. Werken & Ondernemen

BR Vastgoed

4. Wonen & Verblijven

BR Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte

3.428.000

BR Beheerkalender kapitaallasten

2.906.000

BR Grondexploitatie

19.000

2.935.000

BR Speelgelegenheden

388.000

BR Vastgoed

164.000

BR Mobiliteit

75.000

5. Zorgen & Stimuleren

BR Vastgoed

10.000

6. Betalen & Financieren

Algemene Saldi reserve
Algemene Reserve
BR 3e WW jaar personeel
BR Innovatie fonds

Totaal

80

37.000

Sport en recreatie

Totaal

4. Wonen & Verblijven

210.000

Integrale veiligheid

Vrij toegankelijke zorg

Programma

Bedrag

502.000
2.600.000
18.000
3.000.000

27.757.000
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5. Overzicht incidentele lasten en baten per programma
Programma
1. Besturen & Samenwerken

Bijdragen uit reserves via programma 6

25.000

BR Flankerend personeelsbeleid

82.000

BR Kapitaallasten
BR Decentralisatie uitkering

Algemene reserve

75.000

BR Onderwijshuisvesting

4. Wonen & Verblijven

73.000

BR Monumenten

101.000

Algemene reserve

50.000

180.000

BR Speelgelegenheden

387.000

BR Kapitaallasten

232.000

BR Innovatiefonds

675.000

BR Vastgoed
BR Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte

5. Zorgen & Stimuleren

305.000

340.000

BR Risico reserve Sociaal domein

315.000

Algemene reserve

150.000

BR voorliggend veld

377.000

1.000.000

BR Sociaal domein

4.600.000
288.000

400.000

Uitgaven veiligheid Spoorzone
MHR

606.000

Overige incidentele lasten
programma 1

207.000

Kapitaaloverdracht OMO
incentieve kwaliteitsimpuls
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20.614.000

Ref.

227.000

a

2.727.000

a

200.000

a
b

148.000

83.000

32.000

750.000

c

Overige incidentele lasten
programma 2

256.000

104.000

105.000

3

Overige incidentele lasten
programma 3

300.000

131.000

72.000

4

Uitgaven onderhoud
Beheerkalender

2.307.000

2.780.000

2.432.000

Wonen overige volkshuisv.
budgetverschuiving berap 2019
Lasten grondexploitaties
Overige incidentele lasten
programma 4
5

6

1.043.000

255.000

d
e

7.187.000

10.260.000

5.246.000

4.035.000

971.000

822.000

124.000

107.000

f

315.000

g

Transformatiemiddelen jeugd

663.000

h

Uitgaven voorliggend veld
stimuleringsfonds

377.000

40.000

Overige incidentele lasten
programma 5

297.000

147.000

Personeelskosten
detacheringen

781.000

791.000

803.000

814.000

Overige incidentele lasten
programma 6

658.000

450.000

378.000

353.000

17.657.000

18.827.000

9.243.000

6.490.000

Totaal incidentele lasten
voor resultaat
6

106.000

Opvang en beschermd wonen

Storting in de algemene reserve

i

j

2.600.000

k

502.000

l

Storting in BR Onderwijs
huisvesting

1.300.000

c

Storting in BR Innovatiefonds

3.000.000

Storting in BR Grondexploitaties

2.935.000

1.350.000

1.273.000

1.402.000

Totaal incidentele lasten
mutaties reserves

10.337.000

1.350.000

1.273.000

1.402.000

Totaal incidentele lasten incl.
stortingen na resultaat

27.994.000

20.177.000

10.516.000

7.892.000

Storting in de saldi reserve
Totaal

2023

c

38.000

Algemene reserve

Kosten krediet tijdelijke
huisvesting Mariadal

2022

1.100.000

2.315.000

Algemene reserve

227.000

2021

Bijdrage OMO sloop/bouwrijp
maken /tijdelijke huisvesting

75.000

233.000

BR Flankerend personeelsbeleid

2

2.329.000

BR Beheerkalender kapitaallasten

BR kapitaallasten
6. Betalen & Financieren

11.000

BR Innovatiefonds

2020

Tijdelijke huisvesting extra
afschrijving Mariadal

240.000
80.000

BR Mobiliteit

1

570.000

Risico reserve sociaal domein

BR Grondexploitatie

Omschrijving
Tijdelijke huisvesting afschrijving
Mariadal

4.748.000

Algemene reserve

BR Kapitaallasten

Lasten
Prog.

606.000
12.000

BR Vastgoed

3. Werken & Ondernemen

102.000

BR Vastgoed

BR Nieuwbouw Stadskantoor
2. Leren & Ontwikkelen

Bedrag

BR Courage

m
f
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Toelichting op de staat incidentele lasten en baten posten > € 250.000

Baten
Prog.

Omschrijving

1

Verkoop gebouwen tijdelijke
huisvesting Mariadal

2

Verkoopopbrengst Azaliastraat 1

250.000

c

Verkoopopbrengst Bovendonk
115

650.000

c

een toelichting op de belangrijkste incidentele uitgaven en inkomsten uit

Verkoopopbrengst Norbartlaan
38

400.000

c

de begroting 2020. Waarbij de norm uit de financiële verordening is gehanteerd

f

van > € 250.000

4

Baten grondexploitaties

6

2020

2021

2022

2023

3.409.000

a

7.644.000

9.862.000

Overige incidentele baten
programma 4

16.000

16.000

Incidenteel hogere
gemeentefondsuitkering (
Transf.jeugd )

663.000

Vergoedingen detacheringen

621.000

630.000

639.000

648.000

Overige incidentele baten
programma 6

223.000

103.000

86.000

59.000

10.467.000

14.020.000

5.573.000

4.157.000

Totaal incidentele baten voor
resultaat

Ref.

4.848.000

3.450.000

In het bovenstaande overzicht zijn alle incidentele lasten en baten opgenomen
per programma. Tevens zijn hier ook vermeld incidentele stortingen
en onttrekkingen uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Onderstaand

a) Kosten krediet tijdelijke huisvesting Mariadal
h
j

In verband met de aanstaande grootschalige verbouwing van het huidige
stadskantoor is gekozen voor tijdelijke huisvesting in Mariadal om het grootste
gedeelte van de gemeentelijke organisatie onder te brengen. Hiervoor zijn
incidentele bedragen geraamd voor de jaren 2019 t/m 2021 teneinde de
noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen, om het gebouw tijdelijk geschikt te
maken voor dit doel. Voor het jaar 2020 is een bedrag van € 400.000 beschikbaar

6

Bijdrage uit de algemene
reserve

365.000

Bijdrage uit de algemene
reserve

255.000

e

Bijdrage uit de algemene
reserve

1.000.000

k

Bijdrage uit de algemene
reserve

75.000

Bijdrage uit Saldireserve
Onttrekking uit de BR
flankerend personeelsbeleid
Bijdrage uit BR Sociaal domein
Onttrekking uit de BR
Decentralisatie uitkering
Onttrekkingen uit BR Courage

10.000

75.000

239.000

243.000

l
246.000

gesteld vanuit de bestemmingsreserve nieuw- en verbouw stadskantoor voor de
noodzakelijke aanpassingen betreffende de tijdelijke huisvesting Mariadal.

b) Uitgaven veiligheid Spoorzone MHR
Betreft een incidenteel geoormerkt budget van € 606.000 voor 2020

75.000

385.000
248.000

gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve decentralisatie uitkering voor
activiteiten in het kader van verbetering van de veiligheid in het gebied spoorzone
Moerdijk, Halderbergen en Roosendaal.

4.987.000

n

606.000

b

c) Huisvesting onderwijs
Aan de vereniging OMO is een stimuleringsbudget van € 1.100.000 voor 2020

25.000

Onttrekkingen uit BR
Beheerkalender onderhoud

2.307.000

2.780.000

Onttrekkingen uit BR huisv.
stadskantoor

400.000

200.000

Onttrekkingen uit BR Onderwijs
Huisvesting

k

2.432.000

1.043.000

d
a

1.850.000

c

Onttrekkingen uit de BR
voorliggend veld

377.000

40.000

Onttrekkingen uit de BR
Innovatiefonds

855.000

750.000

70.000

Onttrekkingen uit de BR
grondexploitaties

2.329.000

1.350.000

1.273.000

1.402.000

Totaal incidentele baten
mutaties reserves

15.670.000

5.833.000

4.096.000

2.693.000

Totaal inc. baten inclusief
onttrekkingen na resultaat

26.137.000

19.853.000

9.669.000

6.850.000

incidenteel verstrekt. De verstrekking zal plaatsvinden op grond van de eerdere
besluitvorming omtrent de overdracht van de scholen van het Openbaar
Voortgezet Onderwijs. Deze lasten worden gedekt vanuit de BR Onderwijs
Huisvesting.

i

Aan OMO wordt tevens in het kader van overdracht van de scholen van het
m

Openbaar Voortgezet Onderwijs een incidenteel afgebakend budget voor

f

2020 van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de kosten van reeds geplande
verhuisbewegingen en tijdelijke huisvesting. Ook hiertegenover staat een
onttrekking uit de BR Onderwijs Huisvesting.
Op programma 2 Leren en ontwikkelen zijn verkoopopbrengsten geraamd
voor 2020 tot een bedrag van tezamen € 900.000. Het betreft de te verkopen

Saldo incidentele lasten /
baten voor resultaat

7.190.000

4.807.000

3.670.000

2.333.000

gebouwen Azaliastraat 1 en Bovendonk 115. De opbrengsten worden als extra
voeding gestort naar de bestemmingsreserve Onderwijs Huisvesting.

Saldo incidentele lasten / baten
reserves

-5.333.000

Per saldo incidentele lasten na
resultaat

1.857.000

-4.483.000

-2.823.000

-1.291.000

Op programma 4 is een verkoopopbrengst geraamd voor 2020 van € 400.000
betreffende de Norbartlaan 38. Deze opbrengst zal ook gestort worden in

324.000

847.000

1.042.000

de BR Onderwijs Huisvesting.

d) Budget onderhoud beheerkalender
Deze lasten tot een bedrag van € 2.307.000 voor 2020 zijn geraamd op
basis van onderhoudsplannen uit de eerder vastgestelde beheerkalenders.
Deze kosten worden gedekt vanuit de daarvoor destijds in het leven geroepen
bestemmingsreserve Beheerkalender Onderhoud.
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e) Wonen overige volkshuisvesting

j) Personeelskosten detacheringen

Bij de Voorjaarsbrief 2019 is besloten om € 255.000 zijnde het verwachte

Dit zijn kosten van personeel tot een bedrag van € 781.000 die buiten

restantbudget tijdelijk goedkope huurwoningen door te schuiven naar 2020.

de gemeente voor andere organisaties werkzaam zijn. Deze kosten hebben een

Deze incidentele middelen worden afgedekt door een onttrekking aan

incidenteel karakter omdat de contracten voor een bepaalde tijd zijn afgesloten.

de algemene reserve.

Hiertegenover staan ook detacheringsvergoedingen die van deze organisaties
ontvangen worden tot een bedrag van € 621.000.

f) Grondexploitaties
Aan de lastenkant betreft dit lasten die gerelateerd zijn aan de diverse

k) Algemene reserve

grondexploitaties. De doorberekende overheadkosten alsmede de kapitaallasten

Een incidentele voeding van € 2.600.000 aan de algemene reserve is zichtbaar.

zijn hierin niet begrepen vanwege het structurele karakter. Deze post omvat

Dit is op basis van de besluitvorming bij de Kadernota 2020 inzake de opheffing

de volgende resterende kostencomponenten met een incidenteel karakter

van de Risico-reserve sociaal domein en de daaruit voortvloeiende vrijval

zoals aankoopkosten gronden, kosten bouwrijp maken, aanneemsommen,

van middelen.

advieskosten externen, stortingen in verliesvoorzieningen en tot slot de aan
de diverse projecten gerelateerde personeels- en kosten inhuur derden voor

De belangrijkste incidentele onttrekkingen uit de algemene reserve zijn:

de duur van het grondexploitatieproject.

De dekking voor de extra voeding van de uitvoering van het innovatiefonds
tot een bedrag van € 1.000.000. Voor de financiering van de diverse incidentele

Aan de batenkant bevat deze incidentele post de aan grondexploitaties

voorstellen uit de kadernota voor de thema’s aantrekkelijk € 130.000, duurzaam

gerelateerde baten zoals verkoopopbrengsten gronden, bijdragen van de

€ 85.000 en sterk & gezond € 150.000 bedragen tezamen € 365.000.

provincie en onttrekkingen uit gevormde verliesvoorzieningen bij de afwikkeling
of noodzakelijke aanpassingen van een grondexploitatiecomplex.

l) Saldi-reserve
De Kadernota 2020 geeft een positief saldo te zien van € 502.000. Dit bedrag

Alle afwikkelingen van de grondexploitaties zowel in positieve-als negatieve zin

is in 2020 incidenteel gestort in de saldi-reserve om het geraamde tekort in

lopen via deze daarvoor in het leven geroepen bestemmingsreserve. In 2020 is

de volgende jaarschijf 2021 in deze kadernota te kunnen egaliseren middels

een bedrag gestort van € 2.935.000 waartegenover aan de incidentele batenkant

een onttrekking uit deze reserve.

een onttrekking staat van € 2.329.000. Het verschil betreft met name de
doorstorting van de geraamde tussentijdse winstneming van de grondexploitatie

m) BR Innovatiefonds

bij ’t Zand.

Deze nieuw in het leven geroepen bestemmingsreserve is gevoed met
€ 2.000.000 vanuit de besluitvorming bij de Kadernota 2020 omtrent de

g) Opvang beschermd wonen

opheffing van de Risico Reserve sociaal domein. Tevens is in de begroting

Betreft een incidenteel in 2020 opgenomen bijdrage van € 315.000 in het tekort

uitvoering gegeven aan de bij de behandeling van de kadernota aangenomen

beschermd wonen aan de gemeente Bergen op Zoom. Voor 2021 worden

motie 9 om deze nieuwe bestemmingsreserve een extra impuls te geven tot

geen verdere tekorten verwacht. Dit budget wordt afgedekt door een gelijke

een bedrag van € 1.000.000. Tevens is besloten diverse activiteiten vanuit deze

onttrekking aan de BR sociaal domein.

nieuwe bestemmingsreserve te financieren tot een bedrag van € 855.000.
De belangrijkste incidentele activiteiten > € 100.000 zijn de invoering van

h) Transformatiemiddelen jeugd

de omgevingswet, duurzaam Roosendaal Future-proof, DER onderzoek

Betreft een incidenteel budget van € 663.000 voor 2020 in het kader van

warmtenet en het opstellen van een warmteplan.

de jeugdregio West-Brabant om de transformatie-agenda voor de jeugd vorm
te geven. Via het gemeentefonds worden hiervoor incidentele middelen

n) Onttrekkingen uit de BR Sociaal domein

ontvangen in 2020.

Er is op basis van de besluitvorming bij de kadernota uitvoering gegeven aan
de opheffing van deze bestemmingsreserve. Er is een bedrag van in totaliteit

i) Voorliggend veld

€ 4.987.000 aan onttrekkingen geraamd waarvan € 2.600.000 naar de algemene

Een incidenteel budget voor 2020 van € 377.000 is geraamd voor het

reserve gaat en € 2.000.000 naar het nieuw opgerichte innovatiefonds.

ontplooien van activiteiten en het doen van investeringen in het voorliggend

Voor de dekking van de resp. incidentele budgetten voor Beschermd wonen

veld. Deze lasten worden afgedekt uit de hiervoor in het leven geroepen

€ 315.000 en voor Peuteropvang € 73.000.

bestemmingsreserve.
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6. Investeringsplan

Progr.

Vanaf 2018: 1,5%
Omschrijving

Afschr.
%

2020
Invest.

Kap.
lasten

2021
1,50%
rente

Afschr.

Invest.

Kap.
lasten

2022
1,50%
rente

Afschr.

Invest.

Kap.
lasten

2023
1,50%
rente

Afschr.

Invest.

Kap.
lasten

2024
1,50%
rente

Afschr.

Invest.

Kap.
lasten

1,50%
rente

Afschr.

VERVANGINGSINVESTERINGEN
2020
1

Werkplek (2020)

ann.25%

157.500

39.681

1.181

38.500

40.863

1.785

39.078

40.863

1.199

39.664

40.863

604

40.259

-

0

0

4

Kleine tractor (2020)

ann.10%

50.000

5.047

375

4.672

5.422

680

4.742

5.422

609

4.813

5.422

537

4.885

5.422

463

4.958

4

Hekkenwagen/dieplader (2020) ann. 12,5%

25.000

3.152

188

2.964

3.339

331

3.009

3.339

285

3.054

3.339

240

3.100

3.339

193

3.146

4

Verv. damwanden
Watermolenbk (B.Freijtersl/B.
Antverpia)

line 25 jr

1.250.000

59.375

9.375

50.000

68.000

18.000

50.000

67.250

17.250

50.000

66.500

16.500

50.000

65.750

15.750

50.000

4

Verv. pollers binnenstad

line 10 jr

280.000

30.100

2.100

28.000

31.780

3.780

28.000

31.360

3.360

28.000

30.940

2.940

28.000

30.520

2.520

28.000

2021
1

Werkplek (2021)

ann.25%

165.000

41.571

1.238

40.333

42.808

1.870

40.938

42.808

1.256

41.552

42.808

633

42.176

4

Tractor (2021)

ann.10%

85.000

8.579

638

7.942

9.217

1.156

8.061

9.217

1.035

8.182

9.217

912

8.305

4

Stobben frees (2021)

ann. 20%

20.000

4.032

150

3.882

4.182

242

3.940

4.182

183

3.999

4.182

123

4.059

4

Grote kneuzer (2021)

ann. 20%

90.000

18.143

675

17.468

18.818

1.088

17.730

18.818

822

17.996

18.818

552

18.266

4

Actiewagen (2021)

ann. 12,5%

20.000

2.522

150

2.372

2.672

264

2.407

2.672

228

2.443

2.672

192

2.480
41.552

2022
1

Werkplek (2022)

ann.25%

165.000

41.571

1.238

40.333

42.808

1.870

40.938

42.808

1.256

1

iPad nieuwe raadsleden (2022)

ann.25%

24.000

6.047

180

5.867

6.227

272

5.955

6.227

183

6.044

4

Armmaaier (2022)

ann. 20%

60.000

12.095

450

11.645

12.545

725

11.820

12.545

548

11.997

4

Spuitkar (2022)

ann. 12,5%

35.000

4.413

263

4.150

4.675

463

4.213

4.675

400

4.276

2023
1

Werkplek (2023)

4

Kleine kneuzer (2023)

4

Zuigwagen (2023)

ann.25%

165.000

41.571

1.238

40.333

42.808

1.870

40.938

ann. 20%

30.000

6.047

225

5.822

6.272

363

5.910

ann. 12,5%

40.000

5.043

300

4.743

5.343

529

4.814

2024
1

Werkplek (2024)

1

Vervangen cameratoezicht
(2024)

ann.25%

165.000

41.571

1.238

40.333

line 5 jr

175.000

36.313

1.313

35.000

4

Waterwagen (2024)

ann. 12,5%

17.500

2.206

131

2.075

4

Aanhangwagens (2024)

ann. 12,5%

60.000

7.565

450

7.115

Kadernota 2020
Ster van Rsd Tuin van Hasselt
(2020)

line 15 jr

4

VRI Roselaargarage (2022)

line 25 jr

4

Snelfietsroute F58 (2022
gereed)

line 40 jr

4

Bushalte AD academy (2021)

line 25 jr

4

Kruispunt Freijterslaan-Laan
van Brabant (2022)

line 25 jr

4

Software Omgevingswet
(2020)

4

Starters-StimuleringVerzilveringsleningen (2020)

3

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN

800.000

59.333

6.000

53.333

64.533

11.200

53.333
600.000

1.650.000

12.375

12.375

0 2.500.000

43.500

43.500

0

150.000

7.125

1.125

6.000

1.600.000

500.000

ann 16,67%

75.000

12.602

563

12.039

13.164

944

12.220

geen

2.750.000

20.625

20.625

0

41.250

41.250

0

7.037.500

242.290

52.781

393.823

125.445

268.378

189.509 3.030.000

2.750.000
2.984.000

63.733

10.400

53.333

62.933

9.600

53.333

62.133

8.800

53.333

28.500

4.500

24.000

32.640

8.640

24.000

32.280

8.280

24.000

218.000

74.250

143.750

227.844

84.094

143.750

225.688

81.938

143.750

8.160

2.160

6.000

8.070

2.070

6.000

7.980

1.980

6.000

23.750

3.750

20.000

27.200

7.200

20.000

26.900

6.900

20.000

13.164

761

12.403

13.164

575

12.589

13.164

386

12.778

41.250

41.250

0

41.250

41.250

0

41.250

41.250

0

686.613

166.524

520.089

756.778

182.865

573.913

800.457

179.150

621.306

13.959.138

-

-

-

14.376.638

800.457

235.000

417.500

Investeringen t.l.v. reserves en
voorzieningen
Groot onderhoud sportaccommodaties tlv voorziening

767.754

377.412

164.612

146.724

140.013

Vz onderhoud gemeentelijke
gebouwen

623.608

462.379

792.011

513.098

392.125

Rioleringsinvesteringen
Beheerkalender 2020-2024

4.514.747

1.404.175

2.317.250

4.261.800

1.101.000

OOR 17-18/Beheerkalender
20-24 onderhoud

2.315.189

2.787.775

2.440.193

1.051.400

4.225.000

Beheerkalender 2020-2024
reconstructie (*)

4.322.180

373.602

3.906.770

3.173.800

6.837.250

319.307

TOTAAL INVESTERINGEN TLV.
BR en VZ

12.543.478

-

- 12.810.272

-

TOTAAL IP 2020-2024

19.580.978

242.290

13.045.272

756.778

Rioleringsinvesteringen OOR
2017-2018

88

-

-

8.938.511

-

11.968.511

393.823

-

-

8.887.866
11.871.866

-

686.613

-

8.101.000
-

-
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Bijlage 4
Overzicht BBV wetgeving
BBV Indicatoren

Overzicht indicatoren BBV onderdeel bedrijfsvoering

Indicator

P

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1

Jaar
2018

Roosendaal
2,7

NL
2,2

Geweldsmisdrijven- en seksuele misdrijven
per 1.000 inwoners

1

2018

5,9

4,8

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

1

2018

3,5

2,5

Effectindicator bedrijfsvoering

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
per 1.000 inwoners

1

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12-17 jaar)

1

2018

149

119

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

3

2013

113

100

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

3

2018

52,30%

52,80%

2018

5,3

5,4

Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

3

2018

129,7

145,9

2

2016

2,10%

1,90%

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2

2017

4,43

1,82

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2

2017

23,79

26,58

Niet-sporters

2

2016

52,90%

48,70%

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

3

2018

782,6

774

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame
beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

3

2018

65,50%

67,80%

Bijstandsuitkeringen
(per 1000 inwoners 18 jaar e.o.)

3

tweede
halfjaar
2018

37,9

39

Aantal re-integratievoorzieningen
(per 1000 inwoners 15-65 jaar)

3

eerste
halfjaar
2018

21,3

30,5

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
(per 1000 inwoners)

5

tweede
halfjaar
2018

73

60

% kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

3

2015

7,66%

6,58%

% werkloze jongeren (% jongeren tot 16 t/m 22 jaar)

3

2015

1,65%

1,52%

Jongeren met delict voor rechter
(% jongeren van 12-21 jaar)

5

2015

1,80%

1,45%

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

5

2018

11,80%

10,40%

Jongeren met jeugdreclassering
(% jongeren van 12-22 jaar)

5

tweede
half jaar
2018

0,50%

0,30%

Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar)

5

tweede
half jaar
2018

0,90%

1,10%

Omvang huishoudelijk restafval (kg. per inwoner)

4

2017

141

174

Hernieuwbare elektriciteit (%)

4

2017

38,20%

16,90%

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

4

2018

€ 207.000

€ 230.000

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

4

2016

4,1

7,2

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

4

2018

72,80%

69,60%

Woonlasten éénpersoonshuishouden

4

2019

€ 759

€ 669

Woonlasten meerpersoonshuishouden

4

2019

€ 791

€ 739

Begroting 2019

Begroting
2020

Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners

5,08

5,15

5,43

Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners

4,95

4,90

5,27

€ 451,40

€ 507,30

€ 489,32

24,3%

10,8 %

17,1%

8,7%

10,1 %

9,1%

Apparaatskosten in kosten per inwoner
Externe inhuur, kosten als % van totale loonsom
Overhead, % van totale lasten

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Rekening
2018

In de kolom P staat het nummer van het betreffende Programma vermeld.
(bron: www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd op 21/08/2019)
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Overzicht wettelijke taakvelden
Lasten
Programmaindeling Roosendaal vs.Taakvelden
BBV

Som van
Jaarschijf
2020

Som van
Jaarschijf
2021

Baten

Som van
Jaarschijf
2022

Som van
Jaarschijf
2023

Som van
Jaarschijf
2020

Som van
Jaarschijf
2021

Totaal

Som van
Jaarschijf
2022

Som van
Jaarschijf
2023

Totaal
Som van
Jaarschijf
2020

Totaal
Som van
Jaarschijf
2021

Totaal
Som van
Jaarschijf
2022

Totaal
Som van
Jaarschijf
2023

PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN
TAAKV0-1 BESTUUR

4.596.421

4.568.156

4.599.181

4.657.726

-130.607

-131.161

-131.723

-132.293

4.465.814

4.436.995

4.467.458

TAAKV0-2 BURGERZAKEN

1.477.956

1.622.429

1.618.062

1.799.163

-991.735

-983.549

-904.905

-917.245

486.221

638.880

713.157

881.918

TAAKV0-4 OVERHEAD

18.947.168

23.378.139

20.481.231

20.693.640

-748.898

-4.167.561

-768.719

-778.826

18.198.270

19.210.578

19.712.512

19.914.814

TAAKV1-1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

4.948.670

5.026.172

5.301.395

5.392.105

4.948.670

5.026.172

5.301.395

5.392.105

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

4.049.015

3.476.707

3.529.965

3.509.939

-44.523

-45.102

-45.688

-46.282

4.004.492

3.431.605

3.484.277

3.463.657

34.019.230

38.071.603

35.529.834

36.052.573

-1.915.763

-5.327.373

-1.851.035

-1.874.646

32.103.467

32.744.230

33.678.799

34.177.927

Totaal PROG1 BESTUREN & SAMENWERKEN

4.525.433

PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN
126.790

128.207

129.642

131.096

126.790

128.207

129.642

131.096

TAAKV4-2 ONDERWIJSHUISVESTING

TAAKV4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS

6.447.656

4.588.380

4.593.291

4.586.692

-1.143.480

-246.683

-249.929

-253.217

5.304.176

4.341.697

4.343.362

4.333.475

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN

5.538.089

5.732.416

5.968.915

6.206.389

-2.785.585

-3.003.637

-3.221.719

-3.439.831

2.752.504

2.728.779

2.747.196

2.766.558

1.179.521

1.108.810

1.110.264

1.111.744

-193.939

-193.939

-193.939

-193.939

985.582

914.871

916.325

917.805

TAAKV5-2 SPORTACCOMMODATIES

2.929.603

2.932.762

2.921.371

2.929.768

-997.170

-1.010.697

-1.024.407

-1.038.306

1.932.433

1.922.065

1.896.964

1.891.462

TAAKV5-3 CULTUURPRESENTATIE,-PRODUCTIE,PARTICIPA

3.273.961

3.298.746

3.300.679

3.332.970

-94.750

-96.254

-97.764

3.180.708

3.203.996

3.204.425

3.235.206

TAAKV5-4 MUSEA

1.171.323

1.177.913

1.183.212

1.188.584

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

1.111.323

1.117.913

1.123.212

1.128.584

390.642

393.815

397.034

400.295

-18.004

-18.004

-18.004

-18.004

372.638

375.811

379.030

382.291

1.466.253

1.485.314

1.504.623

1.524.183

1.466.253

1.485.314

1.504.623

1.524.183

277.136

279.114

281.499

280.800

22.800.974

21.125.477

21.390.530

21.692.521

229.766

306.099

344.950

346.318

TAAKV5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING

TAAKV5-5 CULTUREEL ERFGOED
TAAKV5-6 MEDIA
TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)
RECREATIE
Totaal PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN

-93.253

-19.107
-5.310.538

-19.370

-19.637

-19.907

258.029

259.744

261.862

260.893

-4.647.080

-4.883.889

-5.120.968

17.490.436

16.478.397

16.506.641

16.571.553

229.766

306.099

344.950

346.318

2.103.184

2.111.710

2.072.348

PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN
TAAKV3-1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN
BEDRIJFSREGELINGEN

2.340.620

2.347.085

2.358.594

2.322.255

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE

964.520

934.561

935.993

948.244

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN

271.269

229.856

231.170

213.986

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)
RECREATIE
TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

260.232

262.721

265.867

269.392

-240.956

-243.901

-246.884

-249.907

2.099.664

-235.991

-238.408

-240.857

-243.338

728.529

696.153

695.136

704.906

0

0

0

0

271.269

229.856

231.170

213.986

-252.699

-255.983

-259.311

10.776

10.022

9.884

10.081

0

0

0

0

-30.716.977

-29.816.977

-29.816.977

-29.816.977

8.429.105

9.311.115

9.376.255

9.440.375

15.725.317

15.393.875

15.081.978

14.790.100

0

0

0

0

3.256.858

3.204.060

3.307.962

3.411.643

-249.456

0

0

0

0

TAAKV6-3 INKOMENSREGELINGEN

39.146.082

39.128.092

39.193.232

39.257.352

TAAKV6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE

15.725.317

15.393.875

15.081.978

14.790.100

TAAKV6-5 ARBEIDSPARTICIPATIE

3.256.858

3.204.060

3.307.962

3.411.643

510.272

516.369

472.548

478.809

510.272

516.369

472.548

478.809

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+

25.009

25.359

25.714

26.074

25.009

25.359

25.714

26.074

TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

12.252

12.411

12.572

12.735

0

12.252

12.411

12.572

12.735

62.742.197

62.360.488

62.230.580

62.076.908

-31.443.380 -30.551.985 -30.560.701 -30.569.533

31.298.817

31.808.503

31.669.879

31.507.375

-1.979.031

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

Totaal PROG3 WERKEN & ONDERNEMEN

0

0

0

PROG4 WONEN & VERBLIJVEN
TAAKV0-63 PARKEERBELASTING

0

0

0

0

-1.978.118

-1.978.419

-1.978.723

-1.979.031

-1.978.118

-1.978.419

-1.978.723

325.629

330.180

334.790

339.470

-28.406

-28.775

-29.148

-29.527

297.223

301.405

305.642

309.943

TAAKV2-1 VERKEER EN VERVOER

11.126.218

11.933.973

11.873.260

10.680.676

-372.097

-376.934

-381.835

-386.798

10.754.121

11.557.039

11.491.425

10.293.878

TAAKV2-2 PARKEREN

1.683.642

1.678.642

1.673.642

1.668.642

1.683.642

1.678.642

1.673.642

1.668.642

453.755

453.958

454.204

454.492

691.900

1.585.524

1.631.879

1.770.508

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

TAAKV2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN
WATERWEGEN
TAAKV3-2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN
BEDRIJFSREGELINGEN
TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE

453.958

454.204

454.492

11.447.665

6.480.080

5.230.213

9.925

10.062

10.203

10.344

9.925

10.062

10.203

10.344

57.050

56.294

57.083

57.882

57.050

56.294

57.083

57.882

5.921.358

5.993.437

6.043.030

-7.643.795

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)
RECREATIE

6.121.334

6.074.445

6.147.534

6.198.150

TAAKV7-2 RIOLERING

9.186.174

9.242.745

9.794.842

9.943.189

-12.125.861

TAAKV7-3 AFVAL

9.179.625

9.295.866

9.414.937

9.535.564

-11.961.870

748.230

816.921

321.341

325.854

57.843

58.617

59.402

1.077.159

991.810

873.533

TAAKV7-4 MILIEUBEHEER
TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
TAAKV8-1 RUIMTELIJKE ORDENING
TAAKV8-3 WONEN EN BOUWEN
Totaal PROG4 WONEN & VERBLIJVEN
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453.755
8.335.695

-152.090

-9.862.141

-3.459.705

-154.097

-155.120

5.969.244

-12.295.596

-12.467.707

-12.642.227

-2.939.687

-3.052.851

-2.672.865

-2.699.038

-12.114.754

-12.264.768

-12.410.765

-2.782.245

-2.818.888

-2.849.831

-2.875.201

-3.326

-3.369

-3.413

-3.457

744.904

813.552

317.928

322.397

60.199

-62.320

-63.130

-63.950

-64.781

-4.477

-4.513

-4.548

-4.582

885.418

-8.385

-8.494

-8.604

-8.716

1.068.774

983.316

864.929

876.702

-2.184.509

-1.805.907

-1.811.015

-1.832.135

1.041.536

1.217.020

1.216.650

1.230.390

-34.011.461 -32.972.262

15.067.547

16.723.499

16.511.055

15.480.356

3.226.045

3.022.927

3.027.665

3.062.525

51.588.324

55.414.105

50.522.516

48.452.618

-153.087

-4.848.201

-36.520.777 -38.690.606
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Lasten
Programmaindeling Roosendaal vs.Taakvelden
BBV

Som van
Jaarschijf
2020

Som van
Jaarschijf
2021

Baten

Som van
Jaarschijf
2022

Som van
Jaarschijf
2023

Som van
Jaarschijf
2020

Som van
Jaarschijf
2021

Totaal

Som van
Jaarschijf
2022

Som van
Jaarschijf
2023

Totaal
Som van
Jaarschijf
2020

Totaal
Som van
Jaarschijf
2021

Totaal
Som van
Jaarschijf
2022

Totaal
Som van
Jaarschijf
2023

PROG5 ZORGEN & STIMULEREN
10.554.515

10.442.465

10.432.508

10.539.808

-58.115

-58.515

-58.921

-59.332

10.496.400

10.383.950

10.373.587

TAAKV6-2 WIJKTEAMS

TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE

4.037.368

3.899.075

3.922.725

3.946.682

-855.276

-866.395

-877.658

-889.068

3.182.092

3.032.680

3.045.067

3.057.614

TAAKV6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)

1.221.000

1.221.780

1.222.570

1.223.370

0

0

0

0

1.221.000

1.221.780

1.222.570

1.223.370

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

15.002.400

15.100.093

15.262.398

15.444.165

-845.000

-847.000

-849.000

-852.000

14.157.400

14.253.093

14.413.398

14.592.165

TAAKV6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

16.459.706

15.798.240

15.804.859

15.811.564

-2.844.841

-2.847.891

-2.850.981

-2.854.111

13.614.865

12.950.349

12.953.878

12.957.453

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+

314.500

0

0

0

314.500

0

0

0

TAAKV6-82 GEESCALEERDE ZORG 18-

1.878.396

1.879.318

1.880.252

1.881.198

1.823.653

1.823.863

1.824.076

1.824.292

TAAKV7-1 VOLKSGEZONDHEID
Totaal PROG5 ZORGEN & STIMULEREN

-54.743

-55.455

-56.176

-56.906

10.480.476

2.906.311

2.958.679

3.012.331

3.067.175

-38.769

-39.013

-39.260

-39.510

2.867.542

2.919.666

2.973.071

3.027.665

52.374.196

51.299.650

51.537.643

51.913.962

-4.696.744

-4.714.269

-4.731.996

-4.750.927

47.677.452

46.585.381

46.805.647

47.163.035

21.756.866

13.908.330

13.373.899

13.297.972

-20.613.177

-11.939.876

-10.189.152

-8.791.785

1.143.689

1.968.454

3.184.747

4.506.187

0

0

0

0

PROG6 BETALEN & FINANCIEREN
TAAKV0-10 MUTATIES RESERVES
TAAKV0-11 RESULTAAT REKENING VAN BATEN
EN LASTEN
TAAKV0-5 TREASURY
TAAKV0-61 OZB WONINGEN

0

0

0

0

-878.901

-1.129.509

-567.269

-251.791

-582.500

-582.500

-574.000

-574.000

-1.461.401

-1.712.009

-1.141.269

-825.791

970.499

866.610

815.963

816.139

-7.953.761

-8.038.750

-8.134.319

-8.240.065

-6.983.262

-7.172.140

-7.318.356

-7.423.926

-5.300.347

-5.369.251

-5.439.051

-5.509.758

-5.300.347

-5.369.251

-5.439.051

-5.509.758

213.887

213.887

213.887

213.887

-727.914

-729.343

-730.790

-732.256

-514.027

-515.456

-516.903

-518.369

-133.685.825

-134.586.277

-138.002.373 -132.437.477

-133.685.825

-134.586.277

-138.002.373

-723.660

-724.968

1.492.880

1.464.210

1.578.923

1.733.191

10.000

10.000

10.000

10.000

-181.274

-183.631

-186.018

-188.436

-144.231.219 -145.195.648 -144.414.204

-146.219.275

TAAKV0-62 OZB NIET-WONINGEN
TAAKV0-64 BELASTINGEN OVERIG
TAAKV0-7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKER.
GEMEENTEFONDS
TAAKV0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN
TAAKV0-9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)

-132.437.477
2.220.164

2.187.870

2.303.891

2.440.403

10.000

10.000

10.000

10.000

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE
Totaal PROG2 LEREN & ONTWIKKELEN
Eindtotaal
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-727.284
-181.274

24.292.515

16.057.188

16.150.371

-183.631

-186.018

-707.212
-188.436

16.526.610

-168.523.734 -161.252.836 -160.564.575 -162.745.885

247.817.436 244.328.511 237.361.474 236.715.192

-248.410.936 -245.184.149 -236.603.657 -238.034.221

-593.500

-855.638

757.817

-1.319.029
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Overzicht IV3 taakvelden
Overzicht IV3

Lasten

Baten

Overzicht IV3

Eindtotaal

TAAKV0-1 BESTUUR
TAAKV0-10 MUTATIES RESERVES
TAAKV0-11 RESULTAAT REKENING VAN BATEN
EN LASTEN
TAAKV0-2 BURGERZAKEN
TAAKV0-4 OVERHEAD
TAAKV0-5 TREASURY
TAAKV0-61 OZB WONINGEN

TAAKV0-64 BELASTINGEN OVERIG

TAAKV0-9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)
Totaal TAAKV0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-130.607

4.465.814

TAAKV5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING

1.179.521

-193.939

985.582

-20.613.177

1.143.689

TAAKV5-2 SPORTACCOMMODATIES

2.929.603

-997.170

1.932.433

TAAKV5-3 CULTUURPRESENTATIE,-PRODUCTIE,PARTICIPA

3.273.961

-93.253

3.180.708

TAAKV5-4 MUSEA

1.171.323

-60.000

1.111.323

390.642

-18.004

0

0

1.477.956

-991.735

486.221

18.947.168

-748.898

18.198.270

TAAKV5-5 CULTUREEL ERFGOED

-878.901

-582.500

-1.461.401

TAAKV5-6 MEDIA

1.466.253

TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)
RECREATIE

6.658.702

-420.653

6.238.049

17.070.005

-1.783.019

15.286.986

10.554.515

-58.115

10.496.400
3.182.092

970.499

-7.953.761

-6.983.262

-5.300.347

-5.300.347

0

-1.978.118

-1.978.118

213.887

-727.914

-514.027

-132.437.477

-132.437.477

TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN

-727.284

1.492.880

TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN
BURGERPARTICIPATIE

2.220.164
10.000
49.314.060

10.000
-172.191.818

-122.877.758

TAAKV1 VEILIGHEID
TAAKV1-1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

4.948.670

TAAKV1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

4.374.644

-72.929

4.301.715

9.323.314

-72.929

9.250.385

Totaal TAAKV1 VEILIGHEID

4.948.670

TAAKV2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
TAAKV2-1 VERKEER EN VERVOER

11.126.218

TAAKV2-2 PARKEREN

1.683.642

1.683.642

453.755

453.755

TAAKV2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN
WATERWEGEN

Totaal TAAKV2 VERKEER, VERVOER EN
WATERSTAAT

13.263.615

-372.097

-372.097

10.754.121

12.891.518

TAAKV3 ECONOMIE

Totaal TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN
RECREATIE

TAAKV6-2 WIJKTEAMS

4.037.368

-855.276

39.146.082

-30.716.977

TAAKV6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE

15.725.317

TAAKV6-5 ARBEIDSPARTICIPATIE

3.256.858
1.221.000

0

1.221.000

-845.000

14.667.672

TAAKV6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

16.459.706

-2.844.841

13.614.865

TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+

339.509

TAAKV6-82 GEESCALEERDE ZORG 18-

1.878.396

-54.743

1.823.653

108.131.423

-35.374.952

72.756.471

Totaal TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN

TAAKV7-1 VOLKSGEZONDHEID

2.906.311

-38.769

2.867.542

TAAKV7-2 RIOLERING

9.186.174

-12.125.861

-2.939.687

TAAKV7-3 AFVAL

9.179.625

-11.961.870

-2.782.245

748.230

-3.326

744.904

70.095

-62.320

7.775

22.090.435

-24.192.146

-2.101.711

229.766

TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN
BEDRIJFSREGELINGEN

Totaal TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN
MILIEU

2.350.545

-240.956

2.109.589

1.021.570

-417.265

604.305

-8.302.016

3.635.560

TAAKV8 VOLKSHUISVEST,RO,STEDELIJKE VERNIEUWING
TAAKV8-1 RUIMTELIJKE ORDENING
TAAKV8-3 WONEN EN BOUWEN

TAAKV4 ONDERWIJS
TAAKV4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS

126.790

TAAKV4-2 ONDERWIJSHUISVESTING

6.447.656

-1.143.480

5.304.176

TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN
LEERLINGZAKEN

5.809.358

-2.785.585

3.023.773

12.383.804

-3.929.065

8.454.739

Totaal TAAKV4 ONDERWIJS

96

126.790

339.509

TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

691.900

11.937.576

3.256.858

15.512.672

-7.643.795

TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE

0

TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

8.335.695

Totaal TAAKV3 ECONOMIE

8.429.105
15.725.317

TAAKV6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)

TAAKV7-4 MILIEUBEHEER
229.766

372.638
1.466.253

TAAKV6-3 INKOMENSREGELINGEN

TAAKV3-2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

TAAKV3-1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Eindtotaal

4.596.421

TAAKV0-7 ALGEMENE EN OVERIGE UITKER.
GEMEENTEFONDS
TAAKV0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN

Baten

21.756.866

TAAKV0-62 OZB NIET-WONINGEN
TAAKV0-63 PARKEERBELASTING

Lasten

TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

TAAKV0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Totaal TAAKV8 VOLKSHUISVEST, RO,
STEDELIJKE VERNIEUWING

Eindtotaal

1.077.159

-8.385

1.068.774

3.226.045

-2.184.509

1.041.536

4.303.204

-2.192.894

2.110.310

247.817.436

-248.410.936

-593.500
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Bijlage 5
Paragrafen
Paragraaf 1. Vastgoed
Inleiding

Terug te leveren schoolgebouwen door schoolbesturen
Voor 2020 wordt geen teruglevering van schoolgebouwen verwacht.

Het gemeentelijk vastgoed is op basis van de vastgestelde Vastgoedvisie

Indien wel schoolgebouwen worden terug geleverd zal in een vroegtijdig stadium

ingedeeld in een drietal portefeuilles, Kern, Ontwikkel en Verkoop. In de

een herbestemmingsplan voor deze schoolgebouwen worden opgesteld.

Kernportefeuille bevinden zich alle panden die de gemeente nodig heeft

Indien besloten wordt om ze definitief niet aan de kernportefeuille toe te voegen

voor haar bedrijfsvoering en de realisatie van maatschappelijke doelstellingen.

zal een verkoopplan opgesteld worden en worden eventuele baten in

In de ontwikkelportefeuille bevinden zich de panden die de gemeente nodig

de bestemmingsreserve vastgoed gestort.

heeft voor haar ruimtelijke ontwikkelplannen. Alle overige panden bevinden
zich in de verkoopportefeuille.
Voor de uitvoering van de vastgoedvisie is er een Bestemmingsreserve Vastgoed
gevormd. Deze bestemmingsreserve is ingericht met een tweeërlei doel:
>> Als egalisatiefonds: de positieve en negatieve verkoopresultaten worden
hierdoor met elkaar vereffend en hoeft er geen beroep gedaan te worden
op de Algemene Reserve.
>> Als (tijdelijke) bekostiging van de kosten voor het onderhoud en het beheer
van de panden in de verkoop- en ontwikkelportefeuille.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten
Kernportefeuille
In de kernportefeuille bevinden zich 26 panden. In 2020 zal onderzocht worden
in welke mate deze panden verduurzaamd kunnen worden tegen welke prijs.
Op basis van dit onderzoek zal een plan van aanpak opgesteld worden.
Voor een aantal sporthallen en gymzalen in deze portefeuille zijn wij voornemens
in dit jaar een aanbesteding voor het uitbesteden van de exploitatie van deze
gebouwen uit te schrijven.

Ontwikkelportefeuille
In de ontwikkelportefeuille bevinden zich de panden die bestemd zijn voor
de ontwikkeling van Stadsoevers. De kosten voor deze panden zijn ondergebracht
in de grondexploitatie van Stadsoevers.

Verkoopportefeuille
In de verkoopportefeuille bevinden zich nog een zevental panden te weten
Nieuwe Markt 49, Jan Sluijtersstraat 2-4, Vughtstraat 13, Hoogstraat 124,
Norbartlaan 38, Voorstraat 157 en Philipslaan 63 (gemeenschappelijk bezit met
Alwel). De Hoogstraat 124, Norbartlaan 38, Vughtstraat 13 en Voorstraat 157
zijn in principe verkocht. Verwacht wordt dat deze panden in 2020 geleverd
zullen worden. Hierna is deze portefeuille leeg.
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Paragraaf 2. Lokale heffingen

Kwijtscheldingen
Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen

Uitgangspunten tarieven opgenomen in begroting 2020

geraamd. Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de afvalstoffenheffing.
Gelet op de stijging van het vaste tarief in 2020 wordt een sterke stijging verwacht

Met betrekking tot de belasting- en legesinkomsten is in de begroting 2020

van de kwijtscheldingen, er wordt een bedrag geraamd van € 850.000 (in 2019

conform de uitgangspunten in het Spoorboekje 2019 rekening gehouden

€ 700.000).

met een aanpassing van de tarieven met een inflatiecorrectie van 1,3%
(op basis van de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar).

Compensabele BTW

Uitzonderingen op de verhoging van de tarieven vormen de reclamebelasting

Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW

en de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd.

op de kosten van de reiniging worden betrokken in het tarief van

De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse

de afvalstoffenheffing. Op basis van de kostenramingen in de

aanpassingen, namelijk:

conceptbegroting 2020 wordt een bedrag van € 1.711.000 ingeschat.

>> Riolering: Op basis van het huidige vGRP en de financiële tussenevaluatie bij
de Kadernota 2017 is de voorziene extra stijging, boven de inflatiecorrectie,

Overhead

verlaagd naar 0,6%. Rekening houdend met het inflatiepercentage van 1,3%

Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan

betekent dit dus een stijging van het tarief in 2020 met 1,9%.

de kosten van de reiniging. Onder de indirecte kosten vallen de kosten

>> Reiniging is 100% kostendekkend.

van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart beleidsveld
Ondersteuning organisatie in programma 1. In de berekening van het tarief van de

Bij de belastingvoorstellen die in december worden behandeld worden

afvalstoffenheffing wordt een bedrag aan overhead van € 220.252 meegenomen.

de definitieve tarieven en verordeningen voor 2020 vastgesteld.

Onroerende zaakbelastingen

Reiniging
(bedragen x € 1.000)
Huisvuilinzameling en -verwijdering

Lasten
begroting
2019

Lasten
begroting
2020

7.448

8.775

Baten
begroting
2019

Baten
begroting
2020

Bij de tariefbepaling voor 2020 is uitgegaan van een totaalopbrengst gebaseerd

Opruimen klandestiene stortplaatsen

126

241

op de OZB opbrengsten over 2019 vermeerderd met de gevolgen van

Heffing en invordering

157

163

areaaluitbreidingen en een trendmatige verhoging van 1,3%. Daarnaast wordt

Kwijtscheldingen

700

850

de waardeontwikkeling (stijging of daling) van de onroerende zaken als gevolg

BTW

1.417

1.711

van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor 2020.

Overhead

235

220

Vanaf 2020 is in de gemeente Roosendaal de grondslag voor de waardering

Opbrengst afvalstoffenheffing

8.192

10.190

de gebruiksoppervlakte. Bij de belastingvoorstellen 2020 zal nader op de

Opbrengst monostromen

1.403

1.518

te verwachten waardeontwikkeling worden ingegaan.

Leges

16

16

Dividenduitkering Saver

23

68

Afvalstoffenheffing

Onttrekking egalisatie voorziening

449

Correctie onttrekking voorziening

De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van
huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen

Totaal

171
-/- 3

10.083

11.960

Kostendekkendheid reiniging

10.083

11.960

100%

100%

waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft.
Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het

In bovenstaand overzicht zijn de kosten opgenomen zoals die in

principe van ‘de vervuiler betaalt’.

de conceptbegroting 2020 zijn verwerkt. Bij de belastingvoorstellen 2020 wordt
in de kostenonderbouwing nader ingegaan op de samenstelling van de kosten.

Toelichting

Voor een toelichting op de verschillen ten opzichte van 2019 wordt verwezen

De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens.

naar de analyse op het product reiniging in het bijlagenboek behorende

In totaal verwacht de gemeente het komende jaar ca. € 12 miljoen aan kosten

bij de begroting 2020.

te maken. Om deze kosten transparant te maken is hierna een specificatie van

100

de kosten (direct en indirect) en opbrengsten opgenomen.

Onttrekking egalisatievoorziening

Naast de directe lasten op het beleidsveld Reiniging wordt een aantal directe

Als gevolg van de aangenomen motie “Extra verlaging afvalstoffenheffing

lasten, die worden verantwoord op andere beleidsvelden (gedeeltelijk) in

2017-2021”, waarbij is besloten om de afvalstoffenheffing t/m 2021 jaarlijks

de afvalstoffenheffing betrokken. Het betreft hier een aandeel in de kosten

met € 5 minder te verhogen, wordt een bedrag van € 171.630

van overhead, kwijtscheldingen en compensabele BTW.

(= 34.326 aansluitingen x € 5) onttrokken.
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Afvalstoffenheffing:

Overhead

De opbrengsten bestaan uit:

Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend

>> aanbiedingen restafvalcontainers en aanbiedingen ondergrondse

aan de kosten van de riolering. Onder de indirecte kosten vallen de kosten

restafvalcontainers € 1.911.000

van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart beleidsveld

>> aanbieding restafval milieustraat € 384.000

Ondersteuning organisatie in programma 1. In de berekening van het tarief van

>> vast tarief: 34.326 aansluitingen x € 230 = € 7.895.000

de rioolheffing wordt een bedrag aan overhead van € 323.111 meegenomen.

Rekening houdend met bovenstaande komt het vaste tarief in 2020
uit op € 230. Ten opzichte van het vaste tarief in 2019 ad € 181 betekent
dit een stijging van € 49. De variabele tarieven (kosten per lediging) stijgen
gemiddeld met 8,2%.
Van de dividenduitkering van Saver NV wordt € 68.000 aangewend ter dekking
van de kosten.

Riolering
(bedragen x € 1.000)

Lasten
begroting 2020

Riolering algemeen
Basisrioleringsplan
Rioleringsbeheer
Pompgemalen en persleidingen

Baten
begroting 2020

5.624
406
1.542
845

Heffing en invordering

150

Kolken en lijngoten

491

Grondwaterbeheerplan

100

Bij de berekening van de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met een

Kosten straatreiniging

460

stijging van de verbrandingsbelasting naar € 50 per ton. Bij de tariefberekening

Kosten waterkering en afwatering

bij de belastingvoorstellen later dit jaar is hierover meer bekend. Mocht het

BTW

genoemde tarief afwijken dan wordt hiermee rekening gehouden.

Kwijtscheldingen

800

Overhead

323

34
1.323

Rioolheffing
Opbrengst rioolheffingen

12.098

Rioolheffing wordt geheven aan gebruikers van percelen van waaruit water
direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

Totaal

Met betrekking tot de rioolheffing is het huidige Verbreed Gemeentelijk

Kostendekkendheid riolering

12.098

12.098
100%

RioleringsPlan (VGRP) kader stellend. Hierin is vastgelegd dat de financiële
systematiek voldoet aan de eisen van solide financiën. Gestreefd wordt

Precariobelasting

naar een ideaal complex, waarbij de investeringen volledig worden gedekt uit
vde gespaarde bedragen. In het vGRP is een extra stijging - boven de

Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder,

inflatiecorrectie - van 0,6% voorzien in 2020. Rekening houdend met het

op of boven gemeentegrond. In de begroting 2020 is rekening gehouden

inflatiepercentage van 1,3% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2020

met een tariefsverhoging van 1,3%.

met 1,9%. Hierdoor komt het vaste tarief in 2020 uit op € 322,90.
De ramingen in de conceptbegroting 2020 zijn gebaseerd op het

Reclamebelasting - binnenstad

tot en met 2019 geldende VGRP. Eind 2019 wordt een nieuw VGRP 2020-2023
ter vaststelling aangeboden. Door middel van een begrotingswijziging worden

De reclamebelasting wordt geheven aan degene van wie, dan wel ten behoeve

de in de conceptbegroting 2020 opgenomen bedragen aangepast.

van wie reclameobjecten worden aangetroffen. De reclamebelasting wordt

De aangepaste bedragen vormen de basis voor de onderbouwingen

geheven naar een vast bedrag per vestiging. Het bedrag van de belasting is

van de rioolheffing bij de belastingvoorstellen.

afhankelijk van de locatie: € 400 in tariefgebied A en € 250 in tariefgebied B.
Na aftrek van de kosten van heffing en invordering is de opbrengst bestemd voor

Kwijtscheldingen

de Binnenstadorganisatie.

Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen
geraamd. Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de rioolheffing.

Reclamebelasting – bedrijventerreinen

In de conceptbegroting 2020 is een bedrag van € 800.000 geraamd.
De reclamebelasting voor de bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld

Compensabele BTW

wordt geheven met ingang van het belastingjaar 2016. De reclamebelasting

Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW op

wordt geheven naar een vast bedrag van € 275 per vestiging, vermeerderd

de kosten van de riolering worden betrokken in het tarief van de rioolheffing.

met € 3 per € 1.000 WOZ-waarde boven een WOZ-waarde van € 115.000,

In 2020 wordt een bedrag van € 1.323.000 ingeschat.

met een maximum per vestiging van € 1.500. Na aftrek van de kosten van heffing
en invordering is de opbrengst bestemd voor de Stichting Ondernemersfonds
Roosendaal voor de uitvoering van het activiteitenplan.
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Toeristenbelasting

Leges

Toeristenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die binnen

Leges zijn rechten die de gemeente kan heffen in verband met verstrekte

de gemeente of openbaar lichaam verblijf houden, maar niet als ingezetene

(administratieve) diensten. In een aantal gevallen gaat het om tarieven met

in de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn ingeschreven.

wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld paspoorten), maar als rode draad loopt

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 1,3%.

de voorwaarde van maximaal kostendekkende tarieven door de tarieventabel.

Tarief per overnachting bedraagt in 2020 € 1,18.

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 1,3%.

Parkeerbelastingen
Lasten
begroting
2020

Lasten
2020 incl.
voorstel
Aanbiedings
nota

Verhaalbare
lasten

Kosten basisregistratie personen

235

235

118

Overhead

147

147

73

Leges
(bedragen x € 1.000)

In de Kadernota 2017 is besloten om de tarieven niet verder te verhogen.
Het tarief voor de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is voor 2020 door
het Ministerie vastgesteld op € 64,50.

Titel 1 - Algemene dienstverlening

Marktgelden
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een tariefsverhoging van 1,3%.

Markten
(bedragen x € 1.000)
Kosten markten -/- terugontvangen energiekosten
BTW
Overhead
Afschrijving voorzieningen tbv markten
Totale kosten
Opbrengst marktgelden*

Baten
begroting
2020

Baten
2020 incl.
voorstel
Aanbiedings
nota

Lasten
begroting
2020

Baten
begroting
2020

Baten 2020
incl. voorstel
Aanbiedingsnota

Kosten externe dienstverlening

816

816

816

Overhead

494

494

494

Burgerlijke stand

28

28

28

67

67

Paspoorten

51

51

51

96

96

Identiteitskaarten

98

98

98

174

174

Rijbewijzen

87

87

87

353

353

40

40

Eigen verklaringen

81

Naturalisaties

9

59

59

59

Uittreksels persoonsregister

26

Overige leges burgerzaken

6

55

55

55

Leegstandswet

122
112

92

Overige
BTW

Kostendekkingspercentage

19

19

91

91

92

92

79

79

3

3

59

206

19

75,4%
Totaal

1.898

1.201

Kostendekkendheid

63,3%

* 	 In de aanbiedingsnota wordt de opbrengst van de marktgelden naar beneden bijgesteld
met € 21.000 via de structurele gevolgen uit de Voorjaarsbrief Financiën.

Titel 2 - Dienstverlening fysieke
leefomgeving
Omgevingsvergunningen
BTW
Overhead

917

917

917

22

22

22

549

549

549

Totaal

1.463

1.488

1.447

1.447

Kostendekkendheid

97,2%

Titel 3 - Dienstverlening vallend onder
Europese dienstenrichtlijn
Horeca

124

124

124

13

Evenementen

168

168

168

0

0

Standplaatsen e.d.

29

29

29

12

12

Overige

14

16

16

3

11

2

1

1

209

209

209

BTW
Overhead
Totaal
Kostendekkendheid

547

42

65
11,9%

Totaal leges (titel 1 t/m 3)
Kostendekkendheid leges totaal

104

69%

105

Overzicht geraamde opbrengsten in begroting 2020
Belastingsoort
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2018

Ontwikkeling woonlasten

Begroting 2019
(na wijziging)

Concept
Begroting 2020

1.472

1.048

1.053

Marktgelden

92

91

91

Rioolheffing

11.854

11.932

12.098

1.418

1.405

1.305

Parkeervergunningen burgers

171

140

140

Parkeervergunningen werkers

73

105

105

Naheffingsaanslagen parkeren

401

405

405

Afvalstoffenheffing

7.669

8.192

10.190

Leges omgevingsvergunningen

1.797

1.544

1.463

Leges publiekszaken (incl. rijksleges)

Parkeerbelasting

Leges openbare orde veiligheid

89

75

28

OZB woningen

7.821

7.925

7.927

OZB niet woningen eigendom

3.050

3.426

3.390

OZB niet woningen gebruik

1.804

1.966

1.910

Toeristenbelasting

227

179

181

Reclamebelasting - binnenstad

168

168

168

Reclamebelasting - bedrijventerreinen

468

450

450

Precariobelasting

126

109

110

38.700

39.160

41.014

Totaal belastingdomein

Kwijtscheldingsbeleid

In het Bestuursakkoord 2018-2022 “Roosendaal Duurzaam, sterk en aantrekkelijk”
is opgenomen dat de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd.
Indien dit toch noodzakelijk is dan niet hoger dan het inflatiecijfer (exclusief
rioolheffing en afvalstoffenheffing in verband met gesloten financiering).
In de begroting 2020 is een verhoging van de gemeentelijke belastingen
opgenomen van 1,3% conform Kadernota 2020. In onderstaande tabellen
is de ontwikkeling van de woonlasten in de afgelopen jaren weergegeven.
De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker
van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit het perspectief van
de eigenaar van dat pand.
Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden

Jaar

Afvalstoffenheffing**

Rioolheffing*

Wijziging t.o.v.
voorgaand jaar

Totaal

2014

€ 283,20

€ 280,50

€ 563,70

-

2015

€ 295,10

€ 281,80

€ 576,90

+ 2,35%

2016

€ 304,55

€ 278,10

€ 582,65

+ 1,00%

2017

€ 308,80

€ 238,40

€ 547,20

- 6,10%

2018

€ 312,50

€ 238,70

€ 551,20

+ 0,73%

2019

€ 316,90

€ 262,00

€ 578,90

+ 5,02%

2020

€ 322,90

€ 315,80

€ 638,70

+ 10,15%

De gemeente Roosendaal heeft een kwijtscheldingsnorm vastgesteld van 100%.

*

Kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen 240 l. container restafval

tarief t/m 500 m3 waterverbruik

Kwijtscheldingsaanvragen worden door de Belastingsamenwerking West-Brabant
Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt

in behandeling genomen en verder afgewerkt.

deze ook Onroerendezaakbelasting (OZB).
De kwijtscheldingslasten worden verantwoord onder het product minimabeleid,
waarvan zij onderdeel uitmaken (zie Programma 3 Werken & Ondernemen). In de

Tabel: Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden

berekening van de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is met de
kwijtscheldingen rekening gehouden.

Jaar

In de begroting 2020 zijn de volgende kwijtscheldingslasten opgenomen:
Belastingsoort

Kwijtscheldingslasten
Werkelijk
2017

Rioolheffing

996.750

Afvalstoffenheffing
Totale kwijtscheldingslasten

Werkelijk
2018
978.700

Begroting
2019
800.000

Begroting
20120

OZB*

Rioolheffing**

Afvalstoffenheffing***

Totaal

Wijziging t.o.v.
voorgaand jaar

2014

€ 226

€ 283,20

€ 280,50

€ 789,70

-

2015

€ 228

€ 295,10

€ 281,80

€ 804,90

+ 1,93%
+ 0,59%

2016

€ 227

€ 304,55

€ 278,10

€ 809,65

2017

€ 228

€ 308,80

€ 238,40

€ 775,20

- 4,26%

2018

€ 229

€ 312,50

€ 238,70

€ 780,20

+ 0,65%

800.000

2019

€ 231

€ 316,90

€ 262,00

€ 809,90

+ 3,80%

2020

€ 234

€ 322,90

€ 315,80

€ 872,70

+ 7,75%

723.900

686.724

700.000

850.000

1.720.650

1.665.424

1.500.000

1.650.000

*

op basis van de gemiddelde woningwaarde

** tarief t/m 500 m3 waterverbruik
Toelichting:

*** vastrecht + gemiddeld 13 ledigingen 240 l. container restafval

In de werkelijke kwijtscheldingsbedragen (jaarrekeningen) zijn kwijtscheldingen
over voorgaande jaren opgenomen. In 2018 is dit € 46.701 bij de rioolheffing
en bij de afvalstoffenheffing € 167.047.
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Vergelijking woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde.

Voorgestelde tarieven 2020

(bron Atlas van de lokale lasten 2019 Coelo)

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

Roosendaal

Noord-Brabant

Landelijk

Eigenaar/bewoner

€ 791

€ 714

€ 740

Belastingsoort

Huurder

€ 562

€ 365

€ 368

Onroerende zaakbelastingen

2018

2019

2020

Verschil

- tarief eigenaren woningen

0,10962%

0,10666%

n.n.b.*

Overige ontwikkelingen

- tarief eigenaren niet-woningen

0,17088%

0,17481%

n.n.b.*

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt dat de uitvoering van

- tarief gebruikers niet-woningen

0,12068%

0,12346%

n.n.b.*

€ 175

€ 181

€ 230

- 240-liter restafvalcontainer

€ 4,90

€ 6,14

€ 6,60

+ 7,5%

- 140-liter restafvalcontainer

€ 2,86

€ 3,51

€ 3,85

+ 9,7%

Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten.

- per inworp ondergrondse container van 60 l.

€ 0,82

€ 1,02

€ 1,10

+ 7,8%

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte

- per inworp ondergrondse container van 30 l.

€ 0,41

€ 0,51

€ 0,55

+ 7,8%

€ 312,50

€ 316,90

€ 322,90

+ 1,9%

deze wet door de gemeenten gecontroleerd wordt door de Waarderingskamer.
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 Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Nu gebruiken gemeenten (waaronder Roosendaal) nog vaak de bruto inhoud
van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf
om een woning op te meten.

Afvalstoffenheffing
Vast bedrag per perceel

+ 27,1%

Variabel tarief
Per lediging van

voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen.
De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen,

Rioolheffing

wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt.

- basistarief per jaar

Het meetvoorschrift dat bij Funda gehanteerd moet worden, is immers exact
hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt

Parkeerbelasting

het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden

- parkeren in gebied A, per uur

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

n.v.t.

om de activiteiten gericht op actueel houden en kwaliteitsverbetering voor

- parkeren in gebied B, per uur

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

n.v.t.

de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.
De uitvoering van de WOZ is uitbesteed aan de Belastingsamenwerking

*	Tariefsverhoging is nog niet bekend, omdat de WOZ waarden per 1 januari 2019
nog niet bekend zijn.

West-Brabant (BWB). De BWB heeft in hun projectplan besloten om de
gebruiksoppervlakte voor hun deelnemers te gaan hanteren vanaf belastingjaar
2021. Omdat de bestanden van de gemeente Roosendaal begin 2019 al geschikt
waren om de gebruiksoppervlakte te hanteren als grondslag voor de WOZwaarde is in overleg besloten om deze al voor het belastingjaar 2020 te
gaan gebruiken.
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Paragraaf 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen

2. Jeugdzorg (structureel risico)
	
Sinds 1 januari 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg een

In deze paragraaf worden de gemeentelijke risico’s financieel vertaald en afgezet

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit ging gepaard met een strikte

tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om risico’s af te kunnen dekken.

efficiencykorting voor de gemeente.

De weerstandscapaciteit wordt afgestemd op het risicoprofiel van de gemeente,
waarbij de ratio voor het weerstandsvermogen minimaal 1,0 moet zijn.

Maatregelen/ontwikkelingen

Dit beleid is vastgelegd in de nota ‘risicomanagement en weerstandsvermogen’.

	
>D
 e Jeugdwet is een open-einde-regeling

Deze nota is in 2019 geactualiseerd.

	
>E
 r is een sterke afname van het gebruik van specialistische (dure) zorg
doordat de toewijzings-systematiek beter wordt toegepast en we meer

Top 10 risico’s

sturen op resultaten in plaats van uurtje-factuurtje.
	
>W
 e zetten de doorontwikkeling van de wijze van bekostiging

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

gespecialiseerde Jeugdzorg in de vorm van arrangementsbekostiging voort;
	
>W
 e investeren in de verwijsroute via huisarts, jeugdarts en kinderarts;
	
>E
 r is gestart met het verbinden van de jeugdzorg met passend onderwijs

1. WMO (structureel risico)
	
In 2014 heeft het Kabinet de verantwoordelijkheid voor de taken op
het gebied van AWBZ begeleiding en Hulp bij de Huishouding (HBH) bij

om te komen tot een integrale benadering voor de jongeren;
	
>D
 e gecontroleerde afbouw van JUZT gaat geld kosten, maar de verwachting
is dat de geleverde zorg door andere instanties opgevangen kan worden.

de gemeente neergelegd per 1 januari 2015. Dit ging gepaard met een strikte
efficiencykorting voor de gemeente. De WMO is een open-einde-regeling
waardoor overschrijding tot de risico’s behoort.

3. Stijging aantal bijstandsklanten (structureel risico)
Als het aantal bijstandsklanten stijgt, nemen zowel de uitkeringslasten als
de uitvoeringskosten bij het Werkplein toe. Economisch gezien gaat het goed

Maatregelen/ontwikkelingen
	
>	Er ontstaat een toenemende druk op budgetten WMO als gevolg van

in Nederland (en Roosendaal). Door bijvoorbeeld faillissementen, instroom
statushouders enz kan het aantal bijstandsklanten onverwachts snel toenemen.

de bezuinigingen op beschermd wonen. De verdergaande vergrijzing
vergroot daarbij het aantal zelfstandig wonende inwoners met een
ondersteuningsvraagstuk.
>	Populatiegebonden resultaatsbekostiging staat onder druk bij HBH+,
de rechter heeft de huidige vorm afgekeurd.
	
>	Effecten van maatregelen om HBH en begeleiding terug te dringen zijn

Maatregelen/ontwikkelingen
	Het Werkplein rekent met een verwachte daling van bijstandsklanten, tegen
de verwachting in zijn het aantal bijstandsklanten in 2019 toch gestegen.
Het risico dat het aantal bijstandsklanten stijgt is groter dan gedacht,
dus het risico is verhoogd.

steeds meer zichtbaar: ‘betere scholing medewerkers WMO’, ‘project
herindicaties dagbesteding/begeleiding’, ‘versterken poortwachtersfunctie’
en ‘terugdringen instroom pgb’.
	
>	Vanaf 2022 zal een nieuwe aanbesteding voor begeleiding en dagbesteding
plaatsvinden, hierin zullen risicobeperkende maatregelen worden
meegenomen.
	
>	De eigen bijdrage (max. € 17,50 per persoon per maand) is door landelijke
wetgeving opnieuw ingevoerd, mogelijk heeft dit nog invloed op het aantal

4. M
 arktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld)
(incidenteel risico)
	
Het marktrisico betreft het negatieve effect op het grondexploitatieresultaat
als gevolg van de volatiliteit van de grondmarkt. Marktrisico’s bij de projecten
met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling zijn:
	
>D
 e concurrentie op de markt van bedrijventerreinen en woningen is groot
en een vergelijking op prijs is snel gemaakt.

Wmo-voorzieningen.
	Maatregelen/ontwikkelingen
> D
 e vraag naar gronden neemt toe, ook voor grote kavels. Indien de verkopen
echt aantrekken zal dit het risico nog verder verlagen.
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5. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot
(structureel risico)
	
De gemeentebegroting houdt gelijke tred met de gemeentefondsuitkering.

8. Overschrijding budget Beschermd Wonen (structureel risico)
	Eén van de taken in de WMO is dat de gemeenten verantwoordelijk zijn
voor het beschermd wonen van mensen met psychische of psychosociale

De ontwikkeling van de om-vang van de Algemene Uitkering is afhankelijk

problemen. We richten ons op het bevorderen van zelfredzaamheid

van de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Ontwikkelingen van de rijksuitgaven

en participatie. Er is een sterke stijging te zien van het aantal aanvragen,

bevatten hierdoor voor ons onzekere factoren. Denk hierbij aan veranderende

het betreft een open-eind-regeling. Uitvoering van deze regeling gebeurt

economische omstandigheden, wijziging in herverdelingsmaatstaven en/

regionaal met Bergen op Zoom als centrumgemeente.

of bezuinigingen van het Rijk (samen trap op, samen trap af) en onvoorziene
aanpassing van de accresontwikkeling/uitkeringsfactor.

Maatregelen/ontwikkelingen
	De volgende beheersmaatregelen zijn of worden ingevoerd:

Maatregelen/ontwikkelingen
	De gemeente heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de algemene
uitkering. Circulaires worden op gevolgen bezien en we monitoren de
ontwikkelingen om snel structureel bij te kunnen sturen. Bijsturing vindt
met name plaats via onze P&C-cyclus (in dit geval via de kadernota,
programmabegroting en/of bestuursrapportage).

6. Onderwijshuisvesting (structureel risico)
	
Uit landelijke benchmarks blijkt dat de kosten voor de bouw van nieuwe

	
> Beperken instroom van buiten de regio
	
> De indicatiestelling wordt verscherpt
	
>S
 amen met de woningcorporaties wordt een businesscase uitgewerkt
om uitstroom te faciliteren.
	
>H
 et lobbytraject voor compensatie van het Rijk is succesvol geweest.
Roosendaal ontvangt extra compensatie.

9. Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen (structureel risico)
	Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt jaarlijks

scholen stijgen. Niet precies helder is hoe hoog die normkosten dan

het budget vastgesteld op landelijk niveau. Vervolgens vindt een verdeling

zouden moeten zijn. Het risico bestaat dat de huidige middelen voor

naar de gemeenten plaats op basis van een groot aantal kenmerken,

onderwijshuisvesting niet voldoende zijn. Dit geldt met name voor het primair

die niet beïnvloedbaar zijn door de gemeente. Dit zijn onder andere het

onderwijs (PO), ook omdat nog geen afspraken zijn gemaakt met betrekking

landelijke aantal bijstandsgerechtigden en de instroom van statushouders.

tot de doordecentralisatie. Deze verwachte ophoging van het budget staat los
van de keuze om wel of niet te doordecentraliseren.

Maatregelen/ontwikkelingen
	De gemeente ontvangt een voorschotbedrag. Bij eindafrekening kan dit kan

Maatregelen/ontwikkelingen
	Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd. De ontwikkelingen zullen

dit substantieel van invloed zijn op de begroting, waardoor bijsturing plaats
dient te vinden.

meegenomen worden in de discussie over doordecentralisatie. Mogelijk
zal er ook op landelijk niveau worden nagedacht over de financiering van

10. Inkomsten bouwleges blijven achter (structureel risico)

scholen, wat invloed kan hebben op het gemeentefonds. Gesprekken met

	De inkomsten van leges zijn in grote mate afhankelijk van ontwikkelingen

schoolbesturen PO vinden plaats, in 2019 zal meer duidelijkheid komen over

op de markt. In principe zijn de bouwleges 100% kostendekkend, maar indien

de verdere doordecentralisatie PO.

gedurende het jaar meer/minder aanvragen bouwvergunningen binnenkomen
kan de reële opbrengst bouwleges afwijken van de begrootte.

7. Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen
(incidenteel risico)
	
De gemeente staat garant voor lokale verenigingen, instellingen en

Maatregelen/ontwikkelingen
	De inkomsten lijken de laatste jaren stabieler te worden. Echter op 29 mei 2019

onderwijsbesturen. Bij een eventueel faillissement van een van de partijen

heeft de Raad van State vergunningen het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

bestaat het risico dat de instelling de afgesloten geldleningen (hypotheken)

ongeldig verklaard. De bouw van nieuwe huizen, wegen, industrie

niet kan terugbetalen en dat de gemeente als garantsteller het restantbedrag

en boerderijen dreigt stil te komen liggen.

moet betalen.
Maatregelen/ontwikkelingen
	De doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs (VO) is
in 2018 geëffectueerd, één van de afspraken met de schoolbesturen is dat
de gemeente garant staat voor de leningen die hiervoor zijn afgesloten.
In 2019 zal mogelijk eenzelfde garantstelling gaan gelden bij het Primair
Onderwijs (PO). Organisatorisch is het proces van garantstellingen,
inclusief de inschatting van de risico’s, centraal verankerd. De gebruikelijke
risicobeperkende maatregelen, zoals: het eerste recht van hypotheek,
borgstellingen ed. worden toegepast.
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Toelichting op het weerstandsvermogen
Risicoprofiel

De beschikbare weerstandscapaciteit

Het risicoprofiel voor de begroting 2020 is tot stand gekomen door voor alle

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen waarover de gemeente

organisatieonderdelen de risico’s in het desbetreffende werkveld te bepalen.

beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn,

Aan elke risicovolle gebeurtenis is een kans en een financiële waarde toegekend.

te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Omdat niet alle risico’s zich maximaal en/of gelijktijdig zullen voordoen, is een

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

zogeheten statistische Monte Carlo risico-simulatie uitgevoerd. Daarmee is
berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die minimaal benodigd is om
met een waarschijnlijkheid van 90% de gevolgen van zich eventueel voordoende

A. De vrij aanwendbare algemene reserves (incidenteel karakter)
Deze bestaan uit:
			Stand 31-12-2020

risico’s af te kunnen dekken.

Algemene reserve

€

13.709.567

In totaal zijn er voor de organisatie 83 risico’s in beeld gebracht, waarvan

Algemene saldireserve

€

502.102

72 met een geldgevolg. In onderstaande tabel is per vakje het aantal risico’s

Specifieke risico reserve sociaal domein

€

71.882

geclassificeerd naar risicobedrag en de kans dat een risico zich zal voordoen.

Totaal

€

14.283.551

Het risicoprofiel is een momentopname.

B. De vrij aanwendbare bestemmingsreserves (incidenteel karakter)
Geld
x > € 1.000.000

	Bestemmingsreserves zijn vrij aanwendbaar voor zover deze niet zijn belast

Netto
12

5

1

€ 500.000 < x < € 1.000.000

7

€ 200.000 < x < € 500.000

6

7

€ 50.000 < x < € 200.000

3

5

x < € 50.000

13

4

1

Geen geldgevolgen

5

2

3

1

10%

30%

50%

70%

Kans

1

2

met verplichtingen aan derden, respectievelijk wanneer zij niet de functie

1

hebben van een egalisatiereserve. Indien een risicogebeurtenis zich
voordoet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om de bestemming van

1

de reserve te wijzigen ter dekking van het risico. De volgende (delen van)
3

bestemmingsreserves worden als vrij aanwendbaar aangeduid:
				

90%

De benodigde weerstandscapaciteit

			Stand 31-12-2020
Bestemmingsreserve rijks- & gemeente monumenten

€

599.233

Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen

€

591.868

Bestemmingsreserve mobiliteit

€

373.310

Indien alle geïdentificeerde gemeentelijke risico’s zich gelijktijdig en in

Bestemmingsreserve vastgoed

€

3.203.656

maximale omvang voor zouden doen is een bedrag van € 63,7 miljoen benodigd.

Bestemmingsreserve grondexploitatie

€

1.888.500

Dit zal in de praktijk echter niet het geval zijn, zodat het reserveren van

Bestemmingsreserve investeringsimpulsen economie

€

268.714

dit maximale bedrag niet noodzakelijk is. De risicosimulatie toont aan dat

Bestemmingsreserve Groenfonds

€

266.890

met een waarschijnlijkheid van 90% een bedrag van € 12,2 miljoen voldoende

Bestemmingsreserve Investeren in voorliggend veld

€

40.122

is om de geïdentificeerde risico’s in financiële zin te kunnen afdekken

Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds

€

4.619

(= benodigde weerstandscapaciteit).

sportaccommodaties
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg

€

794.350

Bestemmingsreserve risicopremies garantiestellingen

€

1.229.144

Bestemmingsreserve duurzaamheid

€

170.000

Bestemmingsreserve innovatiefonds

€

2.145.000

Totaal

€

11.575.406

C. De onbenutte belastingcapaciteit (structureel karakter)
	De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde
en de maximaal te heffen Onroerend Zaak Belasting (OZB). De raad heeft
de mogelijkheid om in geval van een calamiteit de financiële gevolgen
te dekken met een verhoging van de OZB. Conform de beleidsnota
‘risicomanagement en weerstandsvermogen’ is dit 2% van de in 2018
opgelegde aanslagen = 2% x € 13.227.000 = € 264.540.
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D. De post onvoorzien in de programmabegroting (structureel karakter)

De belangrijkste wijzigingen in de Top 10 risico’s ten opzichte van de begroting

	De post onvoorzien staat structureel in de begroting, is € 150.000 en wordt

2019 zijn:

ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een structureel opgenomen
begrotingspost, waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan

>> Het risico met betrekking tot de marktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling
(met name Majoppeveld) is kleiner geworden, omdat de belangstelling voor

en die ingezet wordt voor onvoorziene, incidentele tegenvallers.

de gronden op Majoppeveld toeneemt.
>> Het risico op een afwaardering van voormalig NIEGG-gronden in Stadsoevers

Kapitalisatiefactor

Oost is lager geworden, doordat de kans groot is dat deze gronden in

Gezien de structurele beschikbaarheid en de mogelijkheid om de onbenutte

de grondexploitatie Stadsoevers Oost kunnen worden ingebracht.

belastingcapaciteit en de post onvoorzien structureel in te zetten ter dekking

>> Het risico voor Jeugdzorg is groter geworden door de ontwikkelingen

van risico’s wordt conform de beleidsnota ‘risicomanagement

omtrent JUZT.

en weerstandvermogen’ een kapitalisatiefactor toegepast van 2,5.

>> De evaluatie van het solidariteitsprincipe jeugdzorg heeft ertoe geleid
dat regionaal besloten is hiermee te stoppen, het risico is hierdoor weg.

De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er voor de gemeente Roosendaal

>> Ondanks een verwachte daling van het aantal bijstandsklanten is er afgelopen

per 31-12-2020 als volgt uit:

jaar toch een stijging geweest. Gezien de onvoorspelbaarheid is dit risico
hoger ingeschat.
Begroting 2019
(per 31-12-2019)

Begroting 2020
(per 31-12-2020)

Structureel karakter
- Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)

261.000

264.500

- Post Onvoorzien

150.000

150.000

411.000

414.500

2,5

2,5

1.027.500

1.036.250

Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid
Subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie

>> Het risico dat de inkomsten bouwleges achterblijven is, doordat een aantal
hiervoor genoemde risico’s zijn verdwenen, weer in de Top 10 gekomen.
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 deze reserves voor het afdekken van
risico’s die zich voordoen, heeft consequenties voor de huidige onderliggende
plannen.

Incidenteel karakter
Vrij aanwendbare algemene reserves:

14.112.000

14.283.500

Vrij aanwendbare bestemmingsreserves:

16.394.000

11.575.500

Subtotaal weerstandscapaciteit vermogen

30.506.000

25.859.000

Totale weerstandscapaciteit

31.533.500

26.895.250

Kengetallen
Het besluit tot wijziging van het BBV is in mei 2015 aangepast vastgesteld.
Er dienen kengetallen opgenomen te worden in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing (Artikel 11 BBV). Het betreft:
>> netto schuldquote & netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen;

De beoordeling van het weerstandsvermogen

>> solvabiliteitsratio;
>> grondexploitatie;

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio en bedraagt per

>> structurele exploitatieruimte;

31 december 2020:

>> belastingcapaciteit.

Ratio weestandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 26,9 mln
€ 12,2 mln

= 2,2

Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de kengetallen heeft
geen functie als normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht
door de provincies. De invoering van de set van vijf kengetallen is voornamelijk

In de nota ’beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ is het streefgetal

bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken.

voor het weerstandsvermogen vastgesteld op een minimale waarde van 1,0.

De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die

De ratio van het weerstandsvermogen per 31 december 2020 voldoet met

de raad in de beoordeling van de financiële positie kan betrekken. De kengetallen

de waarde 2,2 ruimschoots aan deze norm. Ten opzichte van de begroting

zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk

2019 is de weerstandsratio 0,1 hoger. Zowel de beschikbare als de benodigde

en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële

weerstandscapaciteit zijn lager geworden. De beschikbare weerstandscapaciteit

positie van de gemeente. Hoe de kengetallen berekend moeten worden,

is bijna € 5 mln lager, onder andere doordat de Bestemmingsreserve nieuw

is vastgelegd in een ministeriële regeling (9 juli 2015, nr. 2015-0000387198).

en verbouwing stadskantoor niet meer meegeteld is bij de vrij aanwendbare
bestemmingsreserves. Met de lopende aanbesteding is deze reserve min of
meer verplicht. Daarnaast is de benodigde weerstandscapaciteit ook afgenomen,
zie hieronder voor de belangrijkste wijzigingen in de Top 10 risico’s.

116

117

Begroting 2020

Verloop van de kengetallen
Jaarverslag
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Netto schuldquote

46%

48%

62%

Netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

38%

43%

57%

Solvabiliteitsratio

33%

29%

25%

Structurele
exploitatieruimte

2%

1%

1%

Kengetallen:

Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

59%

56%

50%

54%

50%

45%

25%

27%

30%

1%

0%

1%

17%

10%

10%

10%

10%

10%

109%

111%

118%

119%

121%

123%

Beoordeling kengetallen
Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft de hoogte van de schulden
aan in relatie tot de jaarlijkse inkomsten en geeft hierdoor een indicatie van
de flexibiliteit van de begroting. Indien dit kengetal hoger is dan 130% wordt dit
als onvoldoende (cf VNG, Wet Houdbare OverheidsFinancien (HOF)) beoordeeld.
Solvabiliteitsratio: De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen
en vreemd vermogen aan. Bij een solvabiliteitsratio lager dan 20% heeft een
gemeente haar bezit zeer zwaar belast met schuld. Bij een solvabiliteit van
onder de 20% (cf VNG, Wet HOF) staat het licht op rood. Op dit moment geeft
het kengetal geen directe aanleiding tot actie.
Structurele exploitatieruimte: Dit kengetal geeft aan in hoeverre structurele
lasten ook gedekt worden met structurele baten. Een kengetal van 0%
of hoger geeft aan dat er sprake is van een structureel sluitende begroting.
Dit is in Roosendaal het geval.
Grondexploitatie: Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde
van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten. Het is lastig om
een norm te bepalen voor dit kengetal. Wel geeft het aan of een gemeente
veel geld heeft gestopt in haar grondexploitatie, dit geld dient namelijk nog
wel terugverdiend te worden. De laatste jaren ligt met name de focus op
het ontwikkelen van beschikbare gronden, daarnaast zijn de gronden
afgewaardeerd naar actuele boekwaarden.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
De woonlasten zijn voor de gemeente de belangrijkste eigen belastinginkomst.
De hoogte van deze woonlasten geeft aan in hoeverre de gemeente relatief
hoog zit met de woonlasten ten opzichte van de WOZ-waarden, in vergelijking
met andere gemeenten.
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Paragraaf 4. Financiering

Rente ontwikkeling

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente

De rente op de geldmarkt is op dit moment extreem laag. De Europese Centrale

Roosendaal haar activiteiten voor het komende jaar gaat financieren.

Bank (ECB) voert vooralsnog een behoedzaam monetair beleid. Dit heeft tot
gevolg dat de rente ontwikkeling op het huidige niveau wordt gehandhaafd

Wij staan voor een transparante en duurzame wijze van financiering van

en er op korte termijn geen omvangrijke rente stijgingen te verwachten zijn.

onze activiteiten.

Uitgaande van een gemiddeld bedrag aan vlottende schuld van circa € 19 miljoen

Als doelen zijn geformuleerd:

(in 2018) betekent een stijging van de geldmarktrente met 1,00% een toename

>> Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen

van de rentekosten met € 190.000. Deze mogelijke extra kosten geven een goede

acceptabele condities.

indruk van welk renterisico de gemeente Roosendaal komend jaar kan lopen.

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

Ook nu geldt dat andere rentescenario’s mogelijk zijn. Welk scenario het meest
waarschijnlijke is, wordt situationeel bepaald.

>> Het minimaliseren van de interne en externe kosten bij het beheren

Renteschema

van geldstromen en financiële posities.
>> Het optimaliseren van de banksaldi en renteresultaten.

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording is onderstaand

Deze doelen worden binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale

renteschema opgenomen.

Overheden (Fido), Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) en verder
Wet verplicht Schatkistbankieren (vSB) respectievelijk de limieten en richtlijnen

Renteschema 2020 (Bedragen x € 1.000)

van het Treasury statuut uitgevoerd.

a.

De externe rentelasten over korte en lange financiering

Kasgeldlimiet

b.

De externe rentebaten

2.156

Rentelasten verwacht financieringstekort

279
-/-

Saldo rentelasten en rentebaten

191
2.244

Renterisico vlottende schuld
Het financieren van de gemeentelijke activa en exploitatie door middel van
kortlopende geldleningen heeft twee voordelen: er kan snel worden ingespeeld

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

372

c2.

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

-/-

13

op mutaties in de financieringsbehoefte en bij een normale rentestructuur

-/-

- waarin het aantrekken van lange geldleningen duurder is dan korte

Aan taakvelden toe te rekenen rente

385
1.859

geldleningen - is het een relatief goedkope financieringsvorm. Tegenover
deze voordelen staat echter het nadeel van de korte rentevastheid, waardoor

d1.

Rente over eigen vermogen

-

de gemeentelijke huishouding gevoelig wordt voor schommelingen in de

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

0

rentestand. Teneinde deze rentegevoeligheid te beperken heeft de wetgever
de kasgeldlimiet ingesteld. Deze limiet stelt een maximum aan de omvang
van de netto vlottende schuld die de gemeente mag hebben. Er is sprake van

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

2.780

een overschrijding van de kasgeldlimiet wanneer het kwartaalgemiddelde van

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury (-/- = voordeel)

-/-

921

de netto vlottende schuld gedurende twee opeenvolgende kwartalen hoger is
dan de berekende limiet. Het percentage voor de limiet is bepaald op 8,5% van
de begrotingsomvang met een minimum van € 300.000.
In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet berekend.
Kasgeldlimiet
(Bedragen x € 1.000 )
Omvang lasten programmabegroting (*)
Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

2019
Primair

2019 Primair
+ 1e wijziging

2020
Primair*

227.790

232.609

247.822

19.362

19.772

21.065

* Stand in de begroting voor het jaar 2020 op 22 augustus 2019
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(Bedragen x € 1.000)

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

Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000)
Investeringen:
Grondexploitatie
Overige investeringen
Totaal investeringen (A)
Financiering:
Interne financieringsmiddelen (reserves en
voorzieningen)
Externe financieringsmiddelen (langlopende
geldleningen en waarborgsommen)
Totaal financieringsmiddelen (B)
Financieringssaldo (B-A)

Begroting
Begroting
Rekening
Rekening
prognose
prognose
balansstand balansstand
balansstand balansstand
31-12-2017 31-12-2018
31-12-2019 31-12-2020
48.216
140.857
189.073

42.417
154.076
196.493

25.593
187.402
212.995

23.537
207.945
231.482

94.148

93.656

85.233

84.952

107.324

75.182

75.641

69.500

201.472

168.838

160.874

154.452

12.399

-/- 27.655

-/- 52.121

-/- 77.030

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

247.822
49.564

244.329
48.866

237.361
47.472

236.715
47.343

0
6.141
6.141

0
27.650
27.650

0
5.050
5.050

0
5.050
5.050

43.423

21.216

42.422

42.293

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal lasten*
Renterisiconorm (20 %)
Berekening renterisico
Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico
Ruimte onder de rente risiconorm

* Stand in de begroting voor het jaar 2019 op 22 augustus 2018.

Vaste uitzettingen
Mutaties vaste uitzettingen
Vaste uitzettingen zijn door de gemeente verstrekte geldleningen met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer. Dergelijke leningen worden
enerzijds verstrekt in het kader van de publieke taakuitoefening, anderzijds

(zie bovenstaande tabel).

in perioden waarin er sprake is van een liquiditeitenoverschot. Dit laatste komt

Per 31 december 2019 wordt een financieringstekort verwacht van: € 52 miljoen

echter - zeker de laatste jaren - niet of nauwelijks voor. In onderstaand overzicht

Per 31 december 2020 wordt een financieringstekort verwacht van: € 77 miljoen

staan de partijen vermeld aan wie door de gemeente Roosendaal in het verleden

Per saldo ramen wij een toename van het financieringstekort, in 2020, van:

geldleningen zijn verstrekt, alsmede de restantschuld en de ontstaansgrond

€ 25 miljoen

van de leningen.

Bovenstaande berekening is een momentopname. De feitelijke omvang van het
financieringssaldo is onder andere afhankelijk van het daadwerkelijke verloop
van de geplande investeringen en de dagelijkse ontvangsten en betalingen
gedurende het jaar. In de loop van het begrotingsjaar zal blijken wat de werkelijke
financieringsbehoefte is om eventueel tot het aantrekken van vaste geldleningen
over te gaan. In deze ramingen is nog geen rekening gehouden met de
geldstromen wegens de mogelijke verkoop van de onderwijshuisvesting primair
onderwijs.

Bedragen x € 1.000
Geldnemer

Begroting
01-01-2020

291

252

Uitvoering Participatie Wet

Leningen PW
Krediethypotheken PW

123

99

Uitvoering Participatie Wet

Leningen BBZ

595

419

Uitvoering Participatie Wet

10.185

10.185

Volkshuisvesting

Startersleningen
Startersleningen Alwel
Duurzaamheidsleningen Roosendaal
Stimuleringsregelingen

Vaste schuld

Monumentenfonds NV
Borchwerf II CV

Mutaties vaste schuld

Ontstaansgrond

Rekening
31-12-2018

Totaal

162

158

Volkshuisvesting

1.186

1.073

Volkshuisvesting

365

366

Volkshuisvesting
Deelneming in NV

600

600

4.000

0

17.507

13.152

Deelneming in BV / CV

Vaste schuld ontstaat wanneer geldleningen worden aangegaan met een
rente typische looptijd van één jaar of langer. Daartoe wordt overgegaan

Debiteurenrisico op verstrekte leningen

wanneer de liquiditeitsplanning aangeeft dat er sprake is van een structurele

Aan het voor langere tijd verstrekken van middelen aan derden kleeft het

financieringsbehoefte.

gevaar dat deze derden op een onvoorzien moment niet meer aan hun
aflossingsverplichting kunnen voldoen.

Renterisico vaste schuld

Ten aanzien van geldleningen die verstrekt zijn in het kader van de publieke taak

In de Wet Fido is onder andere de renterisico norm met betrekking tot de vaste

speelt het debiteurenrisico een ondergeschikte rol. Bij de besluitvorming is aan

schuld opgenomen. Deze norm dient decentrale overheden aan te zetten tot

het maatschappelijk belang van het verstrekken van dergelijke leningen een

het spreiden van hun lange termijn renterisico door bij het samenstellen van de

hogere prioriteit toegekend dan aan het daarmee samenhangende financiële

leningenportefeuille door middel van de verschillende rente typische looptijden

risico. Dit geldt overigens ook ten aanzien van gegarandeerde geldleningen.

rekening te houden met deze normstelling. De renterisico norm is bij ministeriële
regeling vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het renterisico voor de komende
jaren aan. De gevolgen van toekomstige geldopnamen zijn daarin nog niet
verwerkt. Uit deze tabel blijkt dat we de komende jaren ruimschoots onder de
renterisico norm blijven.
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Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
De in de wet HOF vastgestelde macronorm wordt door vertaald naar individuele
gemeenten in de vorm van een individuele referentiewaarde, die een indicatie
geeft van het maximale aandeel in het EMU-saldo.
In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de gemeente
Roosendaal.
Berekening EMU-saldo*
(Bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Exploitatiesaldo vóór verrekening met reserves

2021

2022

2023

1.737

2.824

2.427

5.825

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

8.138

11.781

8.504

8.442

bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

4.575

5.868

6.539

6.680

28.656

20.615

4.853

6.828

5.999

2.329

3.420

5.058

-/- 20.205

-/- 2.471

9.197

9.061

Bij:

Af:
geactiveerde investeringen in (im)materiële activa
lasten voorzieningen (transacties met derden)
Berekend EMU-saldo

*Stand in de begroting voor het jaar 2020 op 22 augustus 2019

Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)
De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door
hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide
middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën.
Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide
middelen (het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden).
Als het gemiddelde kwartaal bedrag van de positieve tegoeden minder is
dan 0,75% van het begrotingstotaal, mag dit op de eigen bankrekeningen
blijven staan. De (voorlopige) vrijstellingsgrens voor 2020 is, afgerond
€ 1,86 miljoen. (0,75% van € 248 miljoen).
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Paragraaf 5. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding

De nota “Aanpak Verbindend blauw” (raadsmededeling van 11 juli 2017)
heeft als primaire doel om te werken aan het waterbewustzijn.

Een groot deel van het gemeentelijke vermogen is geïnvesteerd in
kapitaalgoederen als riolering, wegen, openbare verlichting, water,

Bij het aanleggen van nieuwe infrastructuur zorgen wij voor een solide financiële

civieltechnische kunstwerken, groen en gebouwen. Onderhoud en tijdige

dekking, waarbij de beheerskosten worden meegenomen. Jaarlijks wordt indien

vervanging van deze kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente.

noodzakelijk bij de Kadernota de areaaluitbreiding meegenomen.

Zorgvuldig beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen en om

De aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer West Brabant met

de veiligheid van onze infrastructuur te waarborgen.

betrekking tot het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Roosendaal

Het totale bestand aan kapitaalgoederen waarvoor de gemeente verantwoordelijk

uit november 2017 worden uitgevoerd.

is duiden we aan met de term “areaal”. Wij beheren bijna 1.000 hectare openbaar
gebied. Dit areaal is opgebouwd uit verhardingen, groen, riolering, speelplekken,

Wegen

verkeersvoorzieningen, straatmeubilair, waterpartijen, civieltechnische
kunstwerken enzovoorts. Het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen
voeren we uit aan de hand van de door de raad gemaakte keuzes over
de onderhouds- en kwaliteitsniveaus. De feitelijke planning ligt vast in

a. Verhardingen
	Betreft het beheer en onderhoud van de verhardingen die bestaan
uit elementen, asfalt, half-verhard en onverhard.

de beheerkalender. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de
kaders, kwaliteitsniveaus, ontwikkelingen, onderhoudstoestand en kosten

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

van onze kapitaalgoederen. Voor de groep “gebouwen” en “binnen-

In het OOR 2017/2018 en de Beheerkalender 2019-2023 zijn de noodzakelijke

en buitensportaccommodaties” verwijzen we naar paragraaf 1: Vastgoed.

projecten opgenomen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
Eind 2019 wordt de beheerkalender uitgebreid met het uitvoeringsjaar 2024,

Beleidskaders en kwaliteitsniveaus

waarbij de jaren 2020-2022 als harde planning worden gezien en de laatste
twee jaren als meer flexibel.

Op 25 september 2013 is door de gemeenteraad de buitenruimtenota
“Verbindend Beheer” vastgesteld. Daarin is voor verhardingen,

De laatst beschikbare Bestuursrapportage Wegbeheer (raadsmededeling

verkeersvoorzieningen, straatverlichting, groen, straatreiniging,

50/2015) constateerde achterstallig onderhoud met een omvang van € 5,1 mln.

speelvoorzieningen, oppervlaktewater en civieltechnische kunstwerken een

Aangegeven is toen dat de verruiming van het beschikbare budget (Kadernota

gestandaardiseerd onderhoudsniveau vastgesteld, volgens de zogenoemde

2017 incl. groeimodel) een belangrijke impuls gaf voor het wegwerken van die

CROW-systematiek. Dat is een landelijke standaard. De raad heeft destijds

achterstand, maar dat dit geleidelijk zou gebeuren in verband met de impact

gekozen voor CROW kwaliteitsniveau C in het algemeen en voor binnenstad

op de bereikbaarheid en afstemming met derden. De weginspectie is begin

(binnen de cityring) en invalswegen van Roosendaal voor niveau B.

2019 uitgevoerd. Deze inspectie laat zien dat de achterstand nog steeds

“Verbindend beheer” gaat ook over een nieuwe manier van werken, waarbij

aanwezig is, maar wel afneemt. Zo is het achterstallig onderhoud afgenomen

vraaggericht werken en bewonersparticipatie een wezenlijk onderdeel vormen.

naar € 3,4 miljoen. Dit is een afname van € 1,7 miljoen.

De uitgangspunten van Verbindend Beheer zijn de basis voor het uitvoeren
van het onderhoud aan de openbare ruimte. Bij motie van 20 april 2017 heeft
de gemeenteraad CROW kwaliteitsniveau B vastgelegd voor onkruidbestrijding
op verharding. Verder dient het op 18 december 2013 vastgestelde verbreed

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

Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2019) als beleidskader voor
de zorgplicht voor het afval-, hemel- en grondwater. In 2019 wordt een nieuw

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

vGRP opgesteld voor de periode vanaf 2020.

Alle straatverlichting die vervangen moet worden, wordt vervangen door SMART
LED-verlichting. Deze oplossing is duurzamer en heeft bovendien als voordeel

De nota “Verbindend groen” die is vastgesteld in de raad van 14 juli 2016,

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

behelst onder andere het beter op orde brengen van het areaal. De wijk-

In 2030 zijn alle objecten omgebouwd.

en dorpsonderhoudsplannen krijgen inhoud en we creëren duidelijkheid

In de beheerkalender 2020-2024 zijn de noodzakelijke projecten voor deze

over het onderhoud van bomen. Daarnaast is een onderdeel van de notitie

periode hiervoor opgenomen.

‘Verbindend Groen’ het verlagen van de grondprijs voor plantsoengrond.
Het aankopen van snippergroen wordt voor onze inwoners nog aantrekkelijker
met als doelstelling het illegaal gebruik van plantsoengronden terug te dringen
en tevens een besparing in het beheer en onderhoud van deze gronden
te realiseren.
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De Nieuwe Markt is het Living Lab voor Internet of Things (IoT). Binnen de regels

Riolering/Drainage

van de privacywetgeving, stellen wij het plein open voor bedrijven, scholen,
ondernemers en particulieren en bieden hen de mogelijkheid om

Hieronder valt het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor

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

het afvalwater, hemelwater en de grondwaterstand.

de uitkomsten van de experimenten worden gedeeld. Waar nuttig kan worden
bekeken of uitrol over de verdere stad nuttig is.

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen
De focus van het rioleringsbeheer is in de planperiode vooral gericht op:

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

>> het in stand houden van het huidig areaal;
>> het voorkomen van wateroverlast en bevorderen van klimaatadaptatie;
>> het beperken van de stijging van de rioolheffing;
>> de samenwerking in de waterkring West.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen
Bij vervanging van en bij plaatsen van nieuwe VRI’s worden deze (waar dat nog

Het rioleringsstelsel in Roosendaal is in redelijke tot goede staat. De geplande

niet het geval is) aangesloten op de beheercentrale. Hierdoor is het mogelijk

maatregelen worden genomen naar aanleiding van inspecties. Waar nodig

storingen e.d. snel te registreren en op te (laten) lossen. Bij nieuwe VRI’s worden

wordt de riolering vervangen of gerepareerd. Gelet op de impact van deze

LED-armaturen toegepast. De lampen hiervan gaan veel langer mee en hoeven

werkzaamheden op de openbare ruimte is de discipline riolering leidend bij

dus niet elk jaar vervangen te worden. In het kader van deze duurzaamheid

de afstemming met de overige beheerdisciplines (met name wegonderhoud/-

en kostenbesparing worden armaturen van de bestaande VRI’s ook vervangen

reconstructies).

door LED-armaturen. Het betreft dan met name de armaturen boven de weg

In de Beheerkalender zijn de noodzakelijke projecten opgenomen. De kosten

omdat vervanging van deze lampen juist meer kost dan de lampen van

van het vGRP worden iedere twee jaar geëvalueerd om de ontwikkeling van

de armaturen naast de weg. Alle installaties voldoen aan de landelijke geldende

de rioolheffing te monitoren en waar nodig bij te stellen.

technische eisen. De functionaliteit is op het niveau ‘basis’ volgens de landelijke
richtlijnen. Het beheer en onderhoud wordt opnieuw aanbesteed ten behoeve

Oppervlaktewater/Havens

van de periode 2020-2024.
Onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen:

d. Straatreiniging
	
Straatreiniging omvat onder andere onkruidbestrijding op verhardingen,

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

verwijderen van zwerfafval, vegen van straten, verwijderen van graffiti

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

en plaatsen en ledigen van afvalbakken.

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

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen.

>> vaarwegbeheerder voor de haven (vaardiepte op orde);

Voor onkruidbestrijding zijn bij de Programmabegroting 2017 extra middelen

>> beheer van (berm-)sloten;

beschikbaar gesteld zodat het kwaliteitsniveau B wordt bereikt. Verder kan
een oplossing voor onkruidbestrijding op verhardingen zijn om verhardingen

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

waar weinig gebruik van gemaakt wordt te vervangen door groen. Hiertoe is al

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van het oppervlaktewater,

een aanzet gedaan; zo wordt door eenmalige investeringen (Bestuursrapportage

zowel de waterkwaliteit als de –kwantiteit. Voor het onderhoud is onderscheid

2017 en Kadernota 2018) het onderhoudsniveau van verkeersdruppels

gemaakt in afvoerende functie binnen het regionale watersysteem.

en midden-geleiders verhoogd door deze af te werken met betonprint
(streetprint) dan wel deze om te vormen van grijs naar groen. In 2020 gaan

De watergangen worden jaarlijks gemaaid en periodiek gebaggerd. Voor de

we hiermee verder.

ontvangstplicht van baggerspecie van het waterschap en stedelijke waterpartijen
zijn reeds middelen beschikbaar gesteld en werkzaamheden zijn in uitvoering.
Toekomstige noodzakelijke middelen voor het baggeren van de overige
watergangen en haven zullen te zijner tijd worden opgenomen in de
Kadernota. De baggerwerkzaamheden worden tussen gemeente en waterschap
afgestemd. Door het beperkt gebruik van de haven is de inzet van personeel
en middelen minimaal.
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Groen

Areaalgegevens (bron: GBI –per feb 2019)

Hieronder valt het beheer en onderhoud van openbaar groen,

WEGEN

bossen en natuurterreinen.

Wegvakonderdeel

m2

5.204.541

- waarvan: elementen

m2

2.795.932

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

- waarvan: asfaltverharding

m2

2.132.664

Er was een achterstand geconstateerd ten opzichte van het vastgestelde

- waarvan: halfverhard/onverhard

m2

275.945

stuks

16.675

eenheid

kwaliteitsniveau van het groen. Op basis van het raadsbesluit van 20 april 2017
(afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs) zijn bij
de Bestuursrapportage 2017 en Kadernota 2018 incidentele en structurele
middelen beschikbaar gesteld voor de (periodieke) vervanging van versleten
groenvakken en voor intensivering van het dagelijks onderhoud (schoffelen,
zwerfafval verwijderen, extra maaien gazons e.d.) Daarbij gaan wij ook inzetten
op het effect gestuurd beheren.

Civieltechnische kunstwerken

Openbare verlichting
Mast/armaturen

Riolering
Stuks

12.375

- vrijvervalleiding

- rioolput

m1

511.274

- drainage

m1

201.890

- goot

m1

3.222

- persleiding/drukriolering

m1

147.140

stuks

26

- waterloop

m1

958.011

- watervlakte

m2

932.731

65

- rioolvoorziening

Hieronder valt het beheer van bruggen, tunnels, viaducten, keerwanden,
damwanden, geluidschermen, steigers, vlonders, muurtjes enzovoorts.

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

Water

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het op orde brengen van bruggen
en tunnels. Daarbij is door middel van de afgesloten contracten

Gemalen

de onderhoudssituatie verzekerd; voor de houten bruggen tot 2022 en voor

- DWA gemalen

stuks

de overige bruggen en tunnels tot 2026 met een contractueel vastgelegde

- tunnelgemalen

stuks

9

verplichting voor een totale periode van 20 jaar (tot 2036) waarbinnen de (te)

- randvoorziening

stuks

12

vervangen onderdelen constructief minstens 10 jaar mee moeten kunnen gaan.

- RWA gemalen

stuks

12

Ook is en wordt geïnvesteerd in de vervanging van damwanden. Dit is ook in
het investeringsplan 2018-2022 opgenomen.
Verder is op dit moment de aanname dat binnen de beschikbaar gestelde
kredieten voor civieltechnische kunstwerken de overige kunstwerken (viaducten,
keerwanden, keermuren, geluidschermen, steigers) op het vastgestelde
kwaliteitsniveau kunnen worden gehouden.
Voor alle genoemde onderdelen is wel sprake van een zekere mate van
onzekerheid, veroorzaakt door de niet volledige voorspelbaarheid van resultaten

- drainage gemalen

stuks

12

- drukriolering buitengebied

stuks

566

- schuiven met actuator

stuks

2

- vrijvervalgemalen en kunstwerken

stuks

14

- meetopstellingen

stuks

2

- boom

stuks

48.776

- plantenbak

Groen

stuks

84

van de inspecties én de onvoorspelbaarheid van aanbestedingsresultaten in

- haag

m2

39.365

de huidige, krappe markt.

- natuurlijke beplanting

m2

1.503.891

- gras

m2

4.094.110

Speelvoorzieningen

- cultuurlijke beplanting

m2

626.020

Betreft het beheer van uiteenlopende speelvoorzieningen. Dit varieert

Civieltechnische kunstwerken

stuks

294

1.070

van afgebakende plekken met speeltoestellen tot trapvelden en
jongerenontmoetingsplaatsen.

Speelvoorzieningen
- speeltoestellen

stuks

Actuele stand van onderhoud/ontwikkelingen

- speellocatie

stuks

231

Doelstelling is om alle locaties veilig in stand te houden. De verplichte jaarlijkse

- speelondergrond

m2

29.232

veiligheidskeuringen worden door een gecontracteerde marktpartij uitgevoerd
en de reparaties van de speeltoestellen en het onderhoud van de locaties worden
door marktpartijen conform een vijfjarig contract uitgevoerd. Waar mogelijk
worden in overleg en met inzet van bewoners nieuwe speellocaties aangelegd.
Het beschikbare budget is toereikend om het hierboven geschrevenen
te realiseren.
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Financiële gegevens (volgens meerjarenbegroting 2020-2023
en Investeringsplan 2020-2024)
KAPITAALGOED

P.

2020

2021

2022

2023

Exploitatie:
Wegen

4

9.227.735

9.695.647

9.460.091

8.275.143

riolering/drainage

4

9.186.174

9.242.745

9.794.842

9.943.189

oppervlaktewater/
havens

4

822.823

825.675

828.622

815.212

groen

4

5.366.887

5.318.283

5.390.913

5.457.758

civieltechnische kunstwerken

4

996.068

1.294.207

1.283.821

1.273.464

speelvoorzieningen

4

397.362

400.247

403.182

406.167

Div. tractiemiddelen
OW (IP 2018-2021)

IP

75.000

215.000

95.000

70.000

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

6

6.721.658

6.683.550

6.676.868

6.469.128

32.793.707

33.675.354

33.933.339

32.710.061

Totaal
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Paragraaf 6. Verbonden partijen

Richtlijnen begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige

Volgens spelregel 4 uit de hierboven genoemde nota geven de deelnemers

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

van een verbonden partij richtlijnen mee aan een verbonden partij. Hierdoor

met externe rechtspersonen, waarin de gemeente zowel financieel deelneemt

kunnen de deelnemers sturen op de beleidsmatige en financiële kaders van

als zeggenschap heeft. De gemeente Roosendaal neemt zowel deel

een verbonden partij. Het opstellen van de richtlijnen gebeurt in overleg met

in rechtspersonen, tot stand gekomen op grond van de publiekrechtelijke

de andere deelnemers van een verbonden partij, zodat het draagvlak voor de

Wet Gemeenschappelijke Regelingen als in rechtspersonen, gestoeld op

richtlijnen groot is. Bij voldoende draagvlak moet een verbonden partij

privaatrechtelijke samenwerkingsvormen.

de richtlijnen verwerken in de Kaderbrief, die als opmaat dient voor de begroting.
De richtlijnen die wij als gemeente meegeven aan onze verbonden

Visie en doelstellingen

partijen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Separaat aan onze
gemeentebegroting worden deze richtlijnen aan de raad aangeboden,

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve

zodat de raad deze in november kan behandelen.

en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling

Ontwikkelingen

van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente
en de verbonden partij. Dit wordt onder andere bereikt door het opstellen

In 2019 is door het Algemeen Bestuur van de Regionale Milieudienst (RMD)

van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

besloten de RMD te liquideren.

Nota Verbonden Partijen

Lijst verbonden partijen van de gemeente Roosendaal

Op 3 december 2015 heeft de Roosendaalse gemeenteraad ingestemd met de

De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het nieuwe BBV,

nota “Verbonden Partijen; zes kaderstellende spelregels”. Deze nota is in regionaal

gesplitst in:

verband opgesteld en is aan de gemeenteraden van de 19 RWB (Regio West-

1. Gemeenschappelijke regelingen;

Brabant)-gemeenten voorgelegd.

2. Vennootschappen en coöperaties;

In deze nota worden zes spelregels benoemd voor verbonden partijen:

3. Stichtingen en verenigingen;

1. Bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk

4. Overige verbonden partijen.

vast hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te
verlopen en welke evaluatiemomenten er zijn.
2. Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang
te worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en

Op de volgende pagina’s is een uitgebreide lijst opgenomen van alle verbonden
partijen die onze gemeente heeft. Hieronder zijn de verbonden partijen alvast
gegroepeerd volgens bovenstaande indeling.

die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel
het college, de verbonden partij als de gemeenteraad zelf dienen hierin hun
verantwoordelijkheid te nemen.
3. Gemeenten bundelen de krachten en dragen samen zorg voor integrale
aansturing. Zowel ambtelijke als bestuurlijke voorbereiding gebeurt (deels)
gezamenlijk met ruimte voor lokale aanvullingen, waarbij één bepaalde
gemeente per verbonden partij de leiding neemt.
4. Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan
de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd
dienen te worden. In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op
hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan.
Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen uit het Burgerlijk

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

1. Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
2. Regio West-Brabant
3. ICT West-Brabant West
4. Regionaal Bureau Leerplicht
5. West-Brabants Archief
6. WVS-Groep
7. Werkplein Hart van West-Brabant
8. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
9. O
 penbare Gezondheidszorg West-Brabant
(GR OGZ) / GGD West-Brabant
10. Regionale Ambulancevoorziening Brabant
Midden-West-Noord
11. Belastingsamenwerking West-Brabant

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

Stichtingen en verenigingen

Overige verbonden partijen

1. Stichting Beheer Borchwerf II

N.v.t.

Wetboek (BW).
5. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april door de gemeenschappelijke
regeling naar de deelnemers gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers
dienen uiterlijk 1 juli door de gemeenschappelijke regeling te zijn ontvangen.
6. Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een
meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang
van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de jaarrekening
de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen over een
periode van vier jaar te evalueren.
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Uitgebreide lijst van verbonden partijen van de gemeente Roosendaal
1. Gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Roosendaal
1.

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant (Tilburg)

Programma:
1. Besturen & Samenwerken

Portefeuillehouder:
Burgemeester van Midden
(AB-lid en DB-lid)

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

Deelnemers:
26 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 41.118.000
> Per 31-12-2020: € 47.171.000

Verwachte financieel
resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 4.585.823
€ 120.117 (FLO)

Portefeuillehouder:
Burgemeester van Midden (AB-lid)

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

Deelnemers:
19 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 4.640.000
> Per 31-12-2020: € 4.640.000

Verwachte financieel
resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
Bijdrage in apparaatskosten:
€ 291.033
Bijdrage in programmakosten: € 1.394.477

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok (Lid Bestuur)

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

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

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 2.386.486
> Per 31-12-2020: € 3.470.312

Verwachte financieel
resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente
Roosendaal 2020:
€ 1.369.296

Aantal fte’s:
566
Aantal vrijwilligers:
1.322

Opgericht per:
1 januari 2010
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 15.653.000
> Per 31-12-2020: € 12.994.000
Grootste risico’s in 2020: Het belangrijkste risico betreft de mogelijke aansprakelijkheidsstelling door omliggende bedrijven van
Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Door de advocaat is in een brief
aan de Gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente
en kosten). De Veiligheidsregio heeft geen algemene reserve die kan dienen om de risico’s op te vangen.

2.

Regio West-Brabant (Etten-Leur)

Programma:
1. Besturen & Samenwerken

Aantal fte’s:
23,89 (RWB)
8,73 (Mobiliteitscentrum)
6,67 (PUMA)

Opgericht per:
1 januari 2011
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 432.000
> Per 31-12-2020: € 432.000
Grootste risico’s in 2020: In de begroting 2020 noemt de RWB een aantal risico’s. Het grootste risico is het risico dat de
subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie, waardoor een onvoorzien tekort kan ontstaan. De
RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen voor het opvangen van risico’s.

3.

ICT West-Brabant West (Moerdijk)

Programma:
Besturen & Samenwerken

Aantal fte’s:
37,19

Opgericht per:
1 augustus 2015
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0
Grootste risico’s in 2020: In 2018 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. De inventarisatie is gericht op het beheersen
van risico’s door inzichtelijk te maken welke risico’s ICT WBW loopt en welke beheersmaatregelen uitgevoerd worden of moeten
worden ter vermindering/vermijding daarvan. In de begroting van ICT WBW zijn de risico’s opgenomen en welke maatregelen
zijn/worden getroffen.
ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor geen mogelijkheden om zelf eventuele tegenvallers op te vangen.
Dit betekent dat de deelnemende gemeenten volledig garant staan voor de kosten van (financiële) tegenvallers.
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4.

Regionaal Bureau Leerplicht (Breda)

Programma:
2. Leren & Ontwikkelen

Portefeuillehouder:
Wethouder van Ginderen (lid bestuur)

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

Deelnemers:
18 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 1.400.000
> Per 31-12-2020: € 1.400.000

Verwachte financieel
resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente
Roosendaal 2020:
€ 41.253

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok

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

Deelnemers:
9 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 1.375.413
> Per 31-12-2020: € 1.314.099

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 610.384

Portefeuillehouder:
Wethouder van Ginderen

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

Deelnemers:
9 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 20.908.000
> Per 31-12-2020: € 20.860.000

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 2.523.747

Aantal fte’s:
16,2

Opgericht per:
1 augustus 2012
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0
Grootste risico’s in 2020: Er zijn momenteel geen specifieke risico’s in beeld.

5.

West-Brabants Archief (Bergen op Zoom)

Programma:
Leren & Ontwikkelen

Aantal fte’s:
19,54

Opgericht per:
1 juli 2016
Verwachte omvang Eigen Vermogen:

> Per 01-01-2020: € 232.810
> Per 31-12-2020: € 202.810
Grootste risico’s in 2020: geen.

6.

WVS-Groep (Roosendaal)

Programma:
3. Werken & Ondernemen

Aantal fte’s:
63,3

Opgericht per:
1974
Verwachte omvang Eigen Vermogen:

> Per 01-01-2020: € 4.522.000
> Per 31-12-2020: € 5.072.000
Grootste risico’s in 2020:

>D
 e rijksbijdrage voor de Wsw laat zich moeilijk voorspellen. Hierdoor kunnen grote fluctuaties ontstaan in het resultaat
van de WVS.

>D
 e uitstroom van SW-ers wordt niet meer gecompenseerd door nieuwe instroom. Hierdoor komt de uitvoering van opdrachten
en daarmee ook de toegevoegde waarde onder druk te staan.

>B
 ij ontslag van een medewerker, die minimaal 2 jaar in dienst is, moet de WVS een transitievergoeding betalen. Er wordt door
de WVS wel gestuurd op risicominimalisatie, maar bij vaste contracten is dit nauwelijks mogelijk. Er is een wet, waarbij bij
uitstroom na 2 jaar ziekte, een compensatie vanuit het Rijk zal plaatsvinden. Verwacht wordt dat er een extra landelijke
premieheffing ter dekking zal worden geheven. De hoogte hiervan is nog niet bekend.
>H
 et achterblijven van het aantal afgenomen leerwerktrajecten door het Werkplein en de ISD Brabantse Wal, waardoor WVS
een deel van de opbrengsten niet kan realiseren. In de keten is dit effect echter neutraal, omdat bij het Werkplein
en de ISD dan ook geen kosten gemaakt worden.
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7.

Werkplein Hart van West-Brabant (Etten-Leur)

Programma:
3. Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder van Ginderen

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

Deelnemers:
6 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 7.000.000
> Per 31-12-2020: € 7.449.070

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
Bijdrage in de uitvoeringskosten:
€ 5.679.645

Portefeuillehouder:
Wethouder Koenraad

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

Deelnemers:
27 gemeenten +
provincie NoordBrabant

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 4.058.000
> Per 31-12-2020: € 4.057.000

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 1.010.795

Portefeuillehouder:
Wethouder Koenraad (AB-lid)

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

Deelnemers:
18 gemeenten

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 1.542.098

Aantal fte’s:
127,56

Opgericht per:
1 januari 2015
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0
Grootste risico’s in 2020: De ontwikkeling van het klantenbestand van het Werkplein wordt als grootste risico beschouwd.
Indien het klantenbestand toeneemt, neemt ook de bijdrage aan het Werkplein toe, waardoor het overschot op
de BUIG-gelden afneemt.

8.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg)

Programma:
4. Wonen & Ruimte

Aantal fte’s:
283

Opgericht per:
1 januari 2013
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 1.838.000
> Per 31-12-2020: € 1.815.000
Grootste risico’s in 2020: De begroting is opgesteld op basis van de MWB-norm. Enerzijds betekent dit dat een
aantal gemeenten dient toe te groeien naar een aanvaardbaar minimum niveau voor de inrichting gebonden taken op basis
van het gevalideerde IB-bestand 2.0, anderzijds is er een aantal gemeenten dat op dit moment een hogere ambitie heeft dan
het aanvaardbaar minimumniveau. Deze gemeenten hebben het recht om de deze ambitie met jaarlijks maximaal 25% af
te schalen. De OMWB loopt hier een risico. De kans wordt ingeschat op maximaal 50%.

9.

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant (Breda)

Programma:
5. Zorgen & Stimuleren

(Wethouder Theunis: DB-lid)

Aantal fte’s:
(per 31-12-2018)
241,47

Opgericht per:
1 januari 2000
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 4.131.000
> Per 31-12-2020: € 4.125.000

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 10.553.000
> Per 31-12-2020: € 10.553.000

Risico’s in 2020:
Het maximale totale risico bedraagt € 10.419.000. Uit de kansberekening komt een benodigde weerstandscapaciteit
van € 1.676.000. Gezien de huidige stand van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt de dekkingsratio 83%.
Om het gewenste minimum van 100% weerstandsvermogen te realiseren is € 120.000 meer reserve nodig.
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10.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Programma:
5. Zorgen & Stimuleren

Portefeuillehouder:
Wethouder Koenraad (AB-lid)

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

Deelnemers:
46 gemeenten

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 30.687.000
> Per 31-12-2020: € 29.087.000

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
Van de deelnemers wordt geen bijdrage
gevraagd.

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis (AB-lid)

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

Deelnemers:
11 gemeenten
+ waterschap
Brabantse Delta

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 2.818.000
> Per 31-12-2020: € 2.533.000

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 1.338.000 (incl. BTW).

Aantal fte’s:
560,7

Opgericht per:
1 januari 2005
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 14.009.000
> Per 31-12-2020: € 13.970.000
Grootste risico’s in 2020: Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen.
Ratio weerstandsvermogen bedraagt 2,9%.

11.

Belastingsamenwerking West-Brabant

Programma:
5. Zorgen & Stimuleren

Aantal fte’s:
128

Opgericht per:
1 januari 2012
Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0
Grootste risico’s in 2020: Er zijn momenteel geen specifieke risico’s in beeld.
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2. Vennootschappen en coöperaties
1.

NV Monumentenbeheer Brabant

Programma:
2. Leren & Ontwikkelen

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis
(Aandeelhouder)

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

Aandeelhouders:
> CZ Verzekeringen
> Gemeente Roosendaal
> Gemeente Veghel
> Gemeente Tilburg
> Stichting Monumenten Fonds Brabant

Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 667.635
> Per 31-12-2018: € 177.994
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018; dit is de meest actuele beschikbare informatie.

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 8.744.115
> Per 31-12-2018: € 9.273.843
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018; dit is de meest
actuele beschikbare informatie.

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok

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

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

Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 1.189.657
> Per 31-12-2018: € 1.139.588
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018; dit is de meest actuele beschikbare informatie.

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 1.239.355
> Per 31-12-2018: € 1.071.185
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018; dit is de meest
actuele beschikbare informatie.

Verwachte financieel resultaat 2020:
€0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 220.448

Programma:
Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouder:
Gemeente Roosendaal (100% van de
aandelen)

Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 2.158.399
> Per 31-12-2018: € 2.200.702
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Verwachte omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 0
> Per 31-12-2018: € 0
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Grootste risico’s in 2020: Exploitatie is afhankelijk van grote huurders.

2.

NV REWIN

Grootste risico’s in 2020: Voor de grootste projectrisico’s heeft NV Rewin een voorziening opgebouwd.
De stand van deze voorziening bedraagt per ultimo 2018 € 22.247.

3.

Roosendaal Borchwerf II BV

Grootste risico’s in 2020: Zie Borchwerf II CV.

144

145

4.

Borchwerf II BV

Programma:
Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok

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

Aandeelhouders:
> Gemeente Roosendaal (25%)
> Gemeente Halderberge (25%)
>H
 eijmans Infrastructuur
Ontwikkeling BV (50%)

Verwachte omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 728.649
> Per 31-12-2018: € 793.524
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 203.187
> Per 31-12-2018: € 215.554
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwacht resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouders:
> Roosendaal Borchwerf II BV (24%)
> Halderberge Borchwerf II BV (24%)
> Heijmans Infrastructuur BV (48%)
> Borchwerf II BV (4%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 4.895.000
> Per 31-12-2018: € 6.534.000
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 27.136.651
> Per 31-12-2018: € 17.748.571
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouders:
Gemeente Roosendaal (100%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 1.607.931
> Per 31-12-2018: € 1.670.381
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de voorlopige jaarrekening 2018

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 1.301.000
> Per 31-12-2018: € 1.373.121
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de voorlopige jaarrekening 2018

Verwachte financieel resultaat 2020:
0

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok

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

Aandeelhouder:
> Gemeente Roosendaal (100%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 615.803
> Per 31-12-2018: € 685.491
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 17,3 miljoen
> Per 31-12-2018: € 16,6 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwachte financieel resultaat 2020:
Nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 1,7 miljoen

Grootste risico’s in 2020: Zie Borchwerf II CV.

5.

Borchwerf II CV

Grootste risico’s in 2020: Lagere grondopbrengsten en latere verkoop van kavels dan opgenomen in de grondexploitatie.
Dit kan de liquiditeit van Borchwerf II CV sterk onder druk zetten.

6.

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV

Grootste risico’s in 2020: De gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verstrekt van € 750.000 ten behoeve
van een lening van DER BV bij de BNG. Om het risico voor de gemeente te beperken moet DER BV jaarlijks een risicopremie
betalen voor de garantstelling van 2% van de uitstaande lening. Daarnaast is de exploitatie in de toekomst sterk afhankelijk
van het bouwtempo in Stadsoevers.

7.

Parkeer Beheer Roosendaal BV

Grootste risico’s in 2020: Het belangrijkste financiële risico bestaat uit de doorwerking van de inflatie op de kosten
als deze niet kan worden gecompenseerd door een tariefsverhoging.
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8.

NV SAVER

Programma:
4. Wonen & Verblijven

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouders:
> Gemeente Roosendaal (40%)
> Gemeente Bergen op Zoom (34%)
> Gemeente Halderberge (15%)
> Gemeente Woensdrecht (11%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 25,9 miljoen
> Per 31-12-2018: € 27,6 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 8,2 miljoen
> Per 31-12-2018: €11,2 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 6,8 miljoen

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Raaijmakers

Doelstelling:
Drinkwatervoorziening in
Noord-Brabant.

Aandeelhouders:
> Provincie Noord-Brabant (31,6%)
> 60 gemeenten (68,4%),
waaronder Roosendaal (4,06%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018 € 636 miljoen
> Per 31-12-2018: € 609 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 457 miljoen
> Per 31-12-2018: € 439 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
n.v.t.

Programma:
Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouders:
> Staat der Nederlanden (50%)
> Provincies, gemeenten
en een hoogheemraadschap (50%),
waaronder de gemeente
Roosendaal (1%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 4.687 miljoen
> Per 31-12-2018: € 4.991 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018.

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 135.041 miljoen
> Per 31-12-2018: € 133.518 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018.

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend.

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
n.v.t.

Grootste risico’s in 2020: De belangrijkste risico’s voor Saver hebben betrekking op technologische ontwikkelingen - in het
bijzonder de automatisering van de bedrijfsprocessen - en de mate waarin de onderneming in staat is om hier tijdig op in
te spelen.

9.

NV Brabant Water

Grootste risico’s in 2020: Brabant Water heeft een aantal strategische risico’s (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron),
operationele risico’s (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico’s en compliance risico’s
benoemd. Voor alle risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant NV is ruim voldoende.

10.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Grootste risico’s in 2020: De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico’s goed in beeld zijn
en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.
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11.

Verkoop Vennootschap BV

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

Doelstelling:
Het uitoefenen van alle rechten
en verplichtingen van haar
aandeelhouders t.o.v. Essent NV
en RWE AG of hun rechtsopvolgers
onder algemene of bijzondere
titel voortvloeiende uit de
verkoopovereenkomst voor de
verkoop van Essent NV welke rechten
en verplichtingen de vennootschap
via contractoverneming heeft
verkregen van de aandeelhouders.
Het beheren of doen beheren
van fondsen ter dekking van
eventuele aansprakelijkheid van
de aandeelhouders n.a.v. de
verkoopovereenkomst voor de
verkoop van Essent NV.

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

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 5.000
> Per 31-12-2020: € 0

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

Aandeelhouders:
Alle gemeenten en provincies
die hun aandelen in het productieen leveringsbedrijf van Essent hebben
verkocht aan energiebedrijf RWE.
De gemeente Roosendaal heeft
een belang van 0,0157% in Publiek Belang
Elektriciteitsproductie BV.

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 1.595.000
> Per 31-12-2020: € 0

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

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

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 530.000
> Per 31-12-2020: € 0

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Grootste risico’s in 2020: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).

12.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Grootste risico’s in 2020: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 1.496.822).

13.

CSV Amsterdam BV

Grootste risico’s in 2020: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).
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14.

Vordering op Enexis BV

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

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

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

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

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 90.000
> Per 31-12-2020: € 0

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2020: € 0
> Per 31-12-2020: € 0

Verwachte financieel resultaat 2020:
nihil

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
6. Betalen & Financieren

Portefeuillehouder:
Wethouder Theunis

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

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

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 3.808 miljoen
> Per 31-12-2018: € 4.024 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 3.860 miljoen
> Per 31-12-2018: € 3.691 miljoen
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Programma:
3. Werk & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Lok (commissaris)
Wethouder Theunis (aandeelhouder)

Doelstelling:

Aandeelhouders:
Gemeente Roosendaal

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 18-05-2018: € 807.601
> Per 31-12-2018: € 597.961
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de jaarrekening 2018

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 18-05-2018: € 0
> Per 31-12-2018: € 117.848
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de jaarrekening 2018

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
N.v.t.

Grootste risico’s in 2020: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).

15.

CBL Vennootschap BV

Grootste risico’s in 2020: Het risico en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000).

16.

Enexis Holding NV (vh Essent NV)

Grootste risico’s in 2020: Omdat de gemeente Roosendaal maar een klein belang heeft in Enexis,
zijn de financiële risico’s zeer gering.

17.

Smart City BV, Roosendaal

Grootste risico’s in 2020: N.v.t.
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3. Stichtingen en verenigingen
1.

Stichting Beheer Borchwerf II

Programma:
Werken & Ondernemen

Portefeuillehouder:
Wethouder Raaijmakers

Doelstelling:
Beheer Borchwerf II.

Deelnemers:
> Gemeente Roosendaal (25%)
> Gemeente Halderberge (25%)
> Ondernemers Borchwerf II (50%)

Omvang Eigen Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 584.135
> Per 31-12-2018: € 467.589
Bovenstaande bedragen betreffen de stand van de concept-jaarrekening 2018

Omvang Vreemd Vermogen:
> Per 01-01-2018: € 354.978
> Per 31-12-2018: € 299.257
Bovenstaande bedragen betreffen de stand
van de concept-jaarrekening 2018

Verwachte financieel resultaat 2020:
Niet bekend

Bijdrage gemeente Roosendaal 2020:
€ 100.000

Grootste risico’s in 2020: N.v.t.
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Paragraaf 7. Grondbeleid
Visie en beleid
Grondbeleid is gericht op het reguleren van de grondmarkt, op de handel,

De gedachte achter deze principes is dat de gemeente het aanbod van woningen

exploitatie en ontwikkeling van percelen of kavels grond, door gemeenten,

binnen onze woningmarktregio goed afstemt en dat overprogrammering wordt

projectontwikkelaars, en andere instellingen, bedrijven en particulieren.

voorkomen. Roosendaal houdt voldoende rekening met restcapaciteit in

De vorm van grondbeleid is in de tijd aan verandering onderhevig. De nota

de bestaande bestemmingsplannen en reserveert veel woningen voor

grondbeleid ‘investeren in ruimte’ van de gemeente Roosendaal dateert uit 2012.

transformatie van ander vastgoed. Er is meer dan voldoende flexibiliteit

In 2019 volgt een nieuwe nota grondbeleid. De inwerkingtreding van de nieuwe

om nieuwe ontwikkelingen in de woningmarkt op te vangen.

Omgevingswet wordt hierin betrokken.

Faciliterend grondbeleid
Actief grondbeleid
Een voorbeeld van “faciliterend grondbeleid, tenzij publieke doelen een actieve
De grootste ontwikkellocatie in de gemeente Roosendaal is het bedrijventerrein

rol rechtvaardigen” is de herontwikkelingslocatie Stadsoevers. Ook hier heeft

Majoppeveld. De gemeente heeft ongeveer 30 hectare verworven die nog moet

de gemeente de ontwikkeling overgenomen van projectontwikkelaars.

worden afgezet. Hier is ingezet op een actieve aanpak; de grondportefeuille

De locatie kent nog wel verschillende eigenaren. De ontwikkeling van Stadsoevers

van de gemeente Roosendaal is daardoor groot en maakt met een omvang van

kwam in 2017 op gang met de ontwikkeling van de Wipwei. Met name

circa € 20 miljoen een substantieel deel uit van het vermogen van de gemeente

de kredietvotering van de investering in de fysieke omgeving van circa

Roosendaal. Logistieke functies zijn momenteel erg in trek. Gemeenten mogen

€ 10 miljoen, waarbij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt verbeterd,

maximaal 5 hectare per kavel invullen. Dit betekent dat uitgifte in één keer van

draagt hiertoe bij. In 2019 zal de tender die is uitgeschreven voor de Beekblokken

de Meeten II zoals eerder aangegeven niet meer gewenst is. Er lopen momenteel

worden ingevuld met tussen de 125 en 135 woningen. In 2020 zal daarmee

diverse gesprekken, hierover ontstaat begin 2020 meer duidelijkheid.

duidelijkheid komen over de nadere invulling van dit gebied.
De verbinding tussen Kadeplein en ‘de Schuiven’ is hiervan het eerste onderdeel

Een ander voorbeeld van een actieve aanpak is de uitbreidingslocatie ‘t Zand.

dat tot stand is gekomen. De planning tussen infrastructurele werkzaamheden

Hiervoor is inmiddels het bestemmingsplan vastgesteld. Vooralsnog zijn er

en uitgifte van de volgende blokken zal in 2020 verder gestalte krijgen.

maximaal 50 kavels. In de eerste 4 velden zijn inmiddels 35 kavels verkocht.

De sanering van de gronden heeft voor het grootste deel inmiddels

Veld 5 is herverkaveld naar 11 kavels. Deze komen in de tweede helft van 2019

plaatsgevonden. In de loop van 2020 zal de reconstructie van de kademuren

in de verkoop.

en die van de Oostelijke en Westelijke Havendijk worden afgerond.

Het bestemmingsplan Bulkstraat Wouw is nagenoeg ongewijzigd definitief

Een voorbeeld van de exploitatie van gronden in samenwerking met

vastgesteld. In Wouw worden momenteel 21 woningen gebouwd,

private partijen is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf.

van de maximaal aantal 40 stuks die gebouwd mogen worden volgens

De samenwerkende gemeenten Halderberge en Roosendaal en bouwbedrijf

het geldende plan. Er zijn uitsluitend nog woon werk kavels beschikbaar.

Heijmans hebben uiteindelijk nagenoeg al het grondgebied kunnen verkopen.

Het voormalige perceel van Verbiest is bouwrijp gemaakt en hiervan zijn
inmiddels ook nagenoeg alle 26 kavels en /of woningen via de ontwikkelaar

Een laatste voorbeeld waarbij we als faciliterende gemeente optreden is

verkocht. De locaties Gebrande Hoef in Moerstraten en De Bamere in

de herontwikkeling van het Philips terrein van circa 21 hectare op Majoppeveld

Heerle zijn nagenoeg afgerond. In Heerle zijn nog 3 kavels beschikbaar en een

Noord. Belegger Logistics Capital Partners (LCP) gaat hier een distributiecentrum

plaatselijk ontwikkelaar gaat in het centrumgebied van de Gebrande Hoef nog

ontwikkelen. De gemeente Roosendaal heeft geen nieuwe uitbreidingslocaties

woningen bouwen en verkopen. De overeenkomst hiervoor is inmiddels een feit.

voor bedrijventerreinen aangewezen.

In de gemeentelijke woningbouwprogrammering hanteert de gemeente

De voorbeelden illustreren dat in de keuze voor een strategie in grondbeleid

een vijftal principes die in regionaal verband zijn afgesproken.

de vorm niet bepalend is, maar het maatschappelijk doel voorop staat.

>> Denken en handelen als belegger
>> Marktspanning is nodig
>> Maak kwalitatief goede plannen
>> Koppel woonbeleid aan programmering en geld
>> Denk groot, doe klein
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Begroting 2020
De cijfers voor deze begroting zijn gebaseerd op de herijking van

De belangrijkste wijzigingen zijn ontstaan door:

de grondexploitaties ten behoeve van de jaarstukken van 2018. Op dit moment

>> Vertraging bij de afsluiting van de grondexploitaties van Gebrande Hoef,

is er geen aanleiding voor een herziening van de eindwaarden ten opzichte

De Bamere en lagere rentekosten in alle plannen;

van de cijfers zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2018.

>> Het verschil in netto contante waarde tussen begroting 2019 en 2020 wordt
mede veroorzaakt door de mutatie van de verliesvoorziening voor Stadsoevers

Actuele prognose van de verwachte resultaten en winstneming

bij de jaarrekening 2018. Verder is ingaande 2017 en 2018 winst genomen.
Deze winst is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve en deze zal pas vrijvallen

Op basis van jaarlijks geactualiseerde begrotingscijfers wordt berekend welk

bij de afsluiting van de betrefffende grondexploitatie. Dit speelt voor

toekomstig resultaat nog gerealiseerd zal worden. Voor de actualisatie wordt

de bedrijventerreinen Majoppeveld en ’t Zand. De winstneming is ook van

gebruik gemaakt van het meest realistische scenario. In de begroting 2020

invloed op de hierboven gepresenteerde cijfers. Met dien verstande dat

en verder zijn de cijfers en resultaten verwerkt van de grondexploitaties die voor

zowel de contante waarden als de eindwaarden van de bedrijventerreinen

de jaarrekeng 2018 zijn geactualiseerd. Het financiële plaatje van de Meerjaren

Majoppeveld en t Zand hierdoor dalen.

Prognose Grondexploitaties ziet er nu als volgt uit:
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten VPB-plichtig voor

Project

Netto
contante
waarde

Eindwaarde

Netto
contante
waarde

Eindwaarde

Netto
contante
waarde

Eindwaarde

prognose
Verlies
stand be- prognose
verliesstemming winstvoorvoorreserve neming
ziening
ziening

JaarJaarJaarBegroting Begroting Begroting Begroting
Grondex- 2019
rekening rekening rekening Eind 2019
ploitatie t.m. 2023
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
Majoppeveld

770

938

1.597

1.826

770

938

Bedrijventerreinen

770

938

1.597

1.826

770

938

0

0

Van
Dregtplein

-337

-351

-411

-423

-337

-351

337

337

-2.557

-2.880

-2.467

-2.821

-2.557

-2.880

2.557

2.557

582

606

1.589

1.687

582

606

-375

-390

-419

-439

-375

-390

3

3

61

65

3

3

-2.684

-3.012

-1.647

-1.931

-2.684

-329

-342

100

108

-329

-329

-342

100

108

-329

-342

329

329

-2.243

-2.416

50

3

-2.243

-2.416

3.598

3.598

Stadsoevers
‘t Zand
Gebrande
Hoef
De Bamere,
Heerle
Wonen
De Hoogt,
Wouw
Diverse
Totaal
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461

515

461

515

ondernemersactiviteiten. Daarvoor is de “Wet modernisering
vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen” in werking
getreden. De focus ligt op de grondexploitaties. Rekening houdende met
de grote investeringen ter verwezenlijking van het plan Stadsoevers is er voor
het geheel geen sprake van een onderneming voor de vennootschapsbelasting.
Er is dan ook geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting in
de grondexploitaties. Dit is ook bevestigd door nader onderzoek voor

375

375

-3.012

3.269

3.269

-342

329

329

het jaarverslag 2018. Ieder jaar zal worden getoetst of er wel of geen
324
497

1.051

821

1.051

1.282

1.566

vennootschapsbelasting verschuldigd is.

0
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Paragraaf 8. Bedrijfsvoering
Kernwaarden
Onze kernwaarden resultaatgericht, samen en de ander centraal blijven in 2020
ongewijzigd. Deze kernwaarden zijn met input vanuit de gehele organisatie
geformuleerd. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden
sluiten we ook in 2020 optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en onze
inwoners.

WNRA
Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
van kracht. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk
in overeenstemming is met die van medewerkers in het bedrijfsleven.
In 2019 is achter de schermen alles op alles gezet om deze systeemwijziging
van publiek naar privaatrecht soepel te laten verlopen. Het jaar 2020 staat in
het teken van het met elkaar ervaren wat deze wet in de praktijk betekent voor
onze medewerkers en voor ons als werkgever. Op voorhand verwachten we geen
grote problemen.

Huis van Roosendaal
In 2020 start de transformatie van het stadskantoor naar het Huis van Roosendaal.
Tijdens de renovatie van het gebouw worden onze medewerkers gehuisvest
in Mariadal en aan de Kloosterstraat. Vooruitlopend hierop heeft iedere
medewerker in 2019 de middelen gekregen die nodig zijn om flexibel en digitaal
te kunnen werken. Met het Huis van Roosendaal beschikken we straks niet alleen
over de middelen, maar ook over een gebouw waarmee we onze kernwaarden
maximaal kunnen uitdragen.

ICT
Met vier andere gemeenten neemt Roosendaal deel aan de gemeenschappelijke
regeling (GR) ICT West-Brabant West. Deze GR is opgericht met als doel
het realiseren van een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur. De komende
jaren wordt hierin extra geïnvesteerd, zodat de deelnemende gemeenten zich
kunnen blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en veiligere digitale overheid.
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Paragraaf 9. Subsidieverstrekkingen

Subsidieaanvragen 2020

In 2020 subsidiëren we activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren

Met het nieuwe subsidiebeleid is ook de website van de gemeente Roosendaal

aan het realiseren van gewenste gemeentelijke beleidsdoelen

aangepast voor het onderdeel subsidies. Het aanvragen van subsidies

en maatschappelijke effecten. We verstrekken subsidies op basis van

verloopt digitaal. Zo kan de gemeente makkelijker en sneller met organisaties

de Algemene subsidieverordening Roosendaal.

communiceren. Om rechtmatig te handelen wordt het subsidieproces 2020
en de daarbij behorende termijnen gevolgd. Dat betekent dat uiterlijk 31

De gemeente kan ervoor kiezen het beleid zelf uit te voeren, samen te werken in

december 2019 voor alle vastgestelde subsidieregelingen 2020 bekend moet

de regio, activiteiten te subsidiëren of de uitvoering in te kopen. Het is belangrijk

zijn wie subsidie krijgt.

een bewuste afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden.

In 2020 wordt de voortgang van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
gemonitord.

Subsidiebeleid en subsidieregelingen 2020
Voorbereidingen subsidieregelingen 2021
In 2019 is het nieuwe subsidiebeleid open en transparant subsidiëren vastgesteld.
In 2020 geven we uitvoering aan de algemene subsidieverordening en aan

In 2020 worden er opnieuw regels opgesteld voor het verstrekken van subsidies

het nieuwe subsidiebeleid open en transparant subsidiëren met vernieuwde

voor 2021. Het is niet noodzakelijk om voor alle lopende subsidieregelingen

subsidieregels.

een nieuwe regeling op te stellen. Een groot aantal subsidieregelingen loopt
van 2018 tot en met 2021 of van 2020 tot en met 2023. Hiervoor worden

Er is rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van wet-

pas nieuwe subsidieregelingen opgesteld als de oude regeling verlopen is.

en regelgeving en jurisprudentie. Waar voorheen de subsidie was weg gezet
voor 1 organisatie, is nu de weg vrij gemaakt voor andere organisaties.
Deze hebben nu de mogelijkheid om voor een bepaalde activiteit subsidie aan
te vragen. Het beoordelen van de aanvragen op basis van de tenderprocedure
is een onderdeel van de nieuwe systematiek. Deze subsidies worden beoordeeld
door een vooraf ingestelde onafhankelijke adviescommissie.
In het nieuwe subsidiebeleid zijn enkele uitzonderingen, waar de subsidie is
weggezet voor 1 bepaalde organisatie. Dit zijn:
Activiteit

Organisatie

Bibliotheekwerk

St. Bibliotheek VanNu

€ 1.403.674,-

Erfgoedcentrum

St. Erfgoedcentrum
Tongerlohuys

€284.824
(excl. €100.000 huisvestingslasten)

St. Schouwburg De Kring

€ 998.382,(excl. € 515.000 kapitaallasten)

St. Cultuur Verbindt
Roosendaal

€ 445.000,-

Connaction

€ 300.000,-

St. VVV Roosendaal

€ 82.590,-

Openluchttheater
Vrouwenhof
en openluchttheater Nispen

€ 30.500,-

Podiumkunsten
Cultuurfonds en
Cultuuractiviteiten
Methodisch groepswerk
jongeren
VVV-werk
Openluchttheater
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Bijlage 6
Totaaloverzicht beleidskaders
Omschrijving

WWB, Bbz, loaw en loaz /
Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente
Roosendaal.

2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente
Roosendaal.

2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet.

2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
gemeente Roosendaal.

2015

Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Roosendaal

2015

Verordening Cliëntparticipatie Gemeenschappelijke
Regeling Werkplein Hart van West-Brabant.

2016

Nadere regel re-integratie Participatiewet gemeente
Roosendaal.

2015

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente
Roosendaal.

2015

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet
gemeente Roosendaal.

2015

2018

Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015
gemeente Roosendaal.

2015

2018

Beleidsregels terugvordering PW, Ioaw en Iaz 2015
gemeente Roosendaal.

2015

Beleidsregel bijzondere bijstand.

2018

Beleidsregel verhaal PW 2015 gemeente Roosendaal.

2015

Collectieve zorgverzekering voor minima gemeente
Roosendaal.

2019

Actieagenda
Arbeidsmarkt:
iedereen doet mee op de
arbeidsmarkt XL’

Acties mbt. verbetering aansluiting vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt.

2019

Economische koers
2019-2022: verbinden,
vernieuwen en uitdagen

Kaders mbt. economische koers.

2019

Transformatieagenda
sociaal domein
2019-2022

De veranderopgaven voor de komende jaren zijn hierin
opgenomen.

2019

Jeugdwet,
Wet Inburgering,
Wet op de lijkbezorging,
Leerlingenvervoer

Beleidsregels bestuurlijke geldschulden 2015 gemeente
Roosendaal.

2015

Verordening Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning

Lokale regelgeving op basis van de wet.

2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Roosendaal.

2015

Beleidsnota Integraal
Armoedebeleid

Integraal armoedebeleid.

2018

Jeugdwet

Regionaal beleidskader zorg voor jeugd 2018 - 2021:
Koersvast op weg naar verbinden. Bevat kader voor
de transformatie van het jeugddomein/sociaal domein.

2018

Roosendaal stad van de menselijke maat.

2014

Bestuursakkoord
2018-2022

Werken aan een evenwichtig Roosendaal.

Kadernota 2020

Inhoudelijk en financieel beleidskader.

2019

Programmabegroting
2019

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

2018

City Marketingplan

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

2018

Strategisch Huisvestingsplan Primair en Speciaal
onderwijs 2014-2020

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

2014

Verordening
leerlingenvervoer

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

2014

Onderwijsachterstanden
beleid 2019-2022

Beschrijving van de aanpak om kinderen een goede start
in het onderwijs te kunnen geven.

2019

Uitvoeringsplan Lokale
Educatieve Agenda

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

2016

Beleid Voor- en
Vroegschoolse educatie

Criteria VVE, indiceren en toeleiden, resultaatafspraken.

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030
‘Naar een gezond en
veerkrachtig Roosendaal’

Beschrijving van de speerpunten lokaal gezondheidsbeleid.

Preventie- en
handhavingsplan alcohol
2018-2021

Preventie- en handhavingsplan om het alcoholgebruik
onder met name jongeren onder de 18 jaar te voorkomen.

2018

Kermisbeleid

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

2013

Beleidsregels
evenementen in
Roosendaal: levendigheid
en leefbaarheid in balans

Uitgangspunten en doelstellingen betreffende
evenementen.

2017

Terrassennota

Gemeentelijk terrassenbeleid.

2018

Toeristisch-recreatief
Actieplan

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

2017

Ontwikkelingsperspectief
Wouwse Plantage

Ontwikkelingskader voor doorontwikkeling toerisme
en recreatie op landgoed Wouwse Plantage.

2004

Toekomstschets en
Meerjarenprogramma
Brabantse Wal

Ontwikkelingskader voor het Provinciaal Landschap
Brabantse Wal.

2010

Beleidskader Buurthuizen

Beleidskader voor de ontmoetingsfunctie van wijken buurthuizen.

2016

Uitvoering motie
buurthuizen

Faciliteren en ondersteunen van buurthuizen bij het
invullen van de ontmoetingsfunctie en het voeren van een
stabiele (financiële) bedrijfsvoering.

2018

Cultuurnota “Roosendaal,
een Brabantse gemeente
met een hart van Cultuur’

Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal.

2017

Herstructureringsplan
WVS en
ketensamenwerking
participatie

Jaar
actualisatie

Beleidskader

Omschrijving

Monumentennota
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Jaar
actualisatie

Beleidskader

2018

Beleidskader voor gemeentelijke monumenten,
archeologie en historisch groen.

2007

Het herstructureringsplan beschrijft de doelstelling om
te komen van een traditionele SW-organisatie naar een
leerwerk bedrijf waarin de mensontwikkeling en het
arbeidsfit maken van mensen met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt centraal staan. De ketensamenwerking
met het Werkplein Hart van West-Brabant is daarbij een
belangrijk onderdeel.

2017

Decentralisaties in lokale samenhang 2015-2017.

2014

Verordening Jeugdhulp Gemeente Roosendaal.

2019

Beleidsregel PGB jeugdhulp.

2019

Roosendaal Futureproof

Inzet op bewustwording & participatie, energie & klimaat
en circulaire economie.

2017

Structuurvisie

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

2013
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Jaar
actualisatie

Beleidskader

Omschrijving

Nota Grondbeleid

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

2012

Nota grondprijsbeleid

Beleid met betrekking tot grondprijzen.

2015

De Zoom van
West-Brabant

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

2004

Faunabeheerbeleid

Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal handelt
ten aanzien van fauna.

Parkeeruitvoeringsplan

Jaar
actualisatie

Beleidskader

Omschrijving

Arbobeleidsplan 20152020

De kapstok voor het veiligheids-, gezondheidsen welzijnsbeleid van de gemeente Roosendaal.
Geeft tevens de speerpunten voor de periode 2015-2020.

2015

Agressiebeleid

Beleid inzake het voorkomen van en omgaan
met agressie (ambtelijke organisatie).

2018

Integriteitsbeleid

Gedragsregels voor integriteit (ambtelijke organisatie).

2013

2004

Handleiding
verzuimmanagement

(Uitvoerings)beleid inzake ziekte/verzuim
(ambtelijke organisatie).

2018

Geeft kaders voor de regulering van het parkeren
middels betaald parkeren.

2011

Biedt kaders voor de invulling van parkeernormen.

2018

Bevat de visie, doelstellingen, prioriteiten op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(m.n. m.b.t. de zogenaamde Wabo-taken).

2018

Nota Parkeernormen

Vergunningen-, Toezichten Handhavingsbeleid
Roosendaal

Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan 20152025

Biedt kaders voor de invulling en prioritering
van verkeersprojecten.

2015

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

2017

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

2019

Beleidsplan ‘Digitale
Agenda 2020’

Visie op de ontwikkeling op het terrein van ICT
voor de komende jaren (gekoppeld aan ambities
op dienstverleningsniveau).

2017

Mobiliteitsagenda 20202024

Beleidskader lokaal milieubeleid.

2004

Kaders voor de bereikbaarheid, integriteit
en beschikbaarheid van informatie.

2017

Milieubeleidsplan

Informatiebeveiligingsbeleid 2017-2020

Gladheidsbestrijdingsplan
2018-2019

Plan voor preventie en bestrijding gladheid.

2018

Treasurystatuut

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

2019

Woonagenda

Koers op het gebied van wonen,
bouwen en (her)ontwikkeling van vastgoed.

2015

Nota risicomanagement
en weerstandsvermogen

Bevat het beleid omtrent risicomanagement
en weerstandsvermogen.

2019

Hoofdprincipes vastgoed

Kaders mbt. vastgoed.

2014

Financiële verordening

2017

Welstandsnota

Toetsingskader.

2013

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

Beoordelingskader
Initiatieven Buitengebied

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

2009

Beleidskader Reserves
en Voorzieningen

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

2017

Spoorboekje

Overzicht van reconstructies en onderhoud voor
een periode van 5 jaar (3 jaar vast en 2 jaar flexibel).

2018

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

2019

Beheerkalender 20192022

Beschrijft de zorgplichten voor afval-, hemelen grondwater, incl. de wijze waarop deze worden
ingevuld en gefinancierd.

2019

Normenkader
rechtmatigheid 20182019

Geeft richtlijnen voor zowel de interne
als externe rechtmatigheid.

2019

Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP)
2020-2023

Inkoopbeleid

Beleidsuitgangspunten die gelden bij inkooptrajecten.

2017

Nota Verbindend Groen

Biedt maatwerk voor inrichting en onderhoud
van de openbare ruimte.

2016

Inkoop- en
aanbestedingsreglement

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

2017

Buitenruimtenota
verbindend beheren

Beleid voor het beheer van de openbare ruimte.

2013

Inkoopvoorwaarden

2014

Beleidsvisie Zonne
energie

De beleidsvisie Zonne-energie bevat een
samenhangend afwegingskader, dat inzicht geeft in
de ruimtelijke haalbaarheid van ontwikkelingen op het vlak
van zonne-energie.

2018

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

Algemeen mandaat-,
volmacht- en
machtigingsbesluit

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

2018

Nota Arbeidsmigranten

Integrale aanpak om arbeidsmigratie in goede banen
te leiden.

2013

Delegatiebesluit

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

2010

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

Integrale plannen mbt. veiligheid.

2018

Regeling budgetbeheer
gemeente Roosendaal

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

2019

Actieplan Integrale
Veiligheid 2019
“Veiligheid, uw
en onze zorg!”

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

2018

Algemene
subsidieverordening

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

2014

Subsidieregelingen 2020

Specifieke regelgeving voor het aanvragen, verlenen
en vaststellen van budgetsubsidie.

2019

Legesverordening

Verordening tot heffing en invordering van leges.

2019

2019

Bevat het planmatig onderhoud van
gemeentelijke gebouwen.

2018

Subsidiebeleid “Open en
Transparant Subsidieren”

Omvat het actuele subsidiebeleid.

Onderhoudsprogramma
gemeentelijke gebouwen
2018-2027

Visie ten aanzien van de gemeentelijke dierhouderij op
kinderboerderij, hertenkampjes en andere dierenweiden.

2003

Beheerplan buitensportaccommodaties
2018-2027

Geeft uitvoering aan een gedeelte van het beleidskader
buitensport-accommodaties mbt. technisch beheer.

2018

Visie en beleid
dierhouderij in de
gemeente Roosendaal
Visie Visdonk

Visie op natuurontwikkeling en recreatieve zonering
van Landgoed Visdonk.

2007

Nota
Verbonden Partijen “Zes
kaderstellende spelregels”

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

2015

Waterplan Roosendaal

Beleidsuitgangspunten voor de waterhuishouding
in Roosendaal.

2005

Regelt de interne organisatie.

2012

RM Nota Verbindend
Water

Participatieve visie en programmering voor
de waterhuishouding in Roosendaal.

2017

Organisatieverordening
Missie en Visie
en kernwaarden
gemeente Roosendaal

Het kompas: Resultaatgericht, Samen, De ander centraal.

2016
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