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Lasten
2018 + + + + =

Besturen & 
Samenwerken

33
miljoen

Leren & 
Ontwikkelen

19
miljoen

Werken & 
Ondernemen

62
miljoen

Wonen & 
Verblijven

57
miljoen

Zorgen & 
Stimuleren

51
miljoen 223

miljoen

Resultaat

2,75
miljoen

Resultaatbestemming
Transformatie agenda Jeugd € 668.000

Gezond in de Stad € 144.000

Voorschoolse voorzieningen peuters € 36.000

Accres e�ect algemene uitkering € 427.000

Asbestdaken sanering € 170.000

Omgevingswet € 103.000

Tijdelijke goedkope huurwoningen en pilot Woonconnect € 70.000

Totaal   € 1.618.000

Besturen & Samenwerken
Bestuur en organisatie € 3.575.000 € 46

Integrale veiligheid € 7.329.000 € 95

Dienstverlening € 1.782.000 € 23

Ondersteuning organisatie € 20.254.000 € 263

totaal per inwoner

33
miljoen

Leren & Ontwikkelen
Onderwijs € 9.055.000 € 118

Sport en recreatie € 4.238.000 € 55

Cultuur € 5.780.00 € 75

19
miljoen

Werken & Ondernemen
Economie € 4.491.000 € 58

Werk en inkomen € 57.554.000 € 747

62
miljoen

Overige inkomsten
33

miljoen

Opbrengst vastgoed (huur en verkoop) € 5.569.000

Opbrengst grondexploitaties € 13.661.000

Overige opbrengsten € 13.398.000

Lokale he�ngen 
Leges € 3.361.000

Marktgelden € 97.000

Rioolhe�ng € 11.854.000

Parkeerbelastingen en -vergunningen € 2.085.000

Afvalsto�enhe�ng € 7.669.000

OZB € 12.675.000

Toeristenbelasting € 227.000

Hondenbelasting € 0

Reclamebelasting € 636.000

Precariobelasting € 126.000

39
miljoen

Zorgen & Stimuleren
Zorg algemeen en toegang zorg € 7.093.000 € 92

Vrij toegankelijke zorg € 8.803.000 € 114

Niet vrij toegankelijke zorg € 35.436.000 € 460

51
miljoen

Wonen & Verblijven
Openbare ruimte en reiniging € 27.199.0000 € 353

Bereikbaarheid en mobiliteit € 2.146.000 € 28

Ruimte en wonen € 19.107.000 € 248

Afvalinzameling en milieu € 8.493.000 € 110

Vergunningverlening € 376.000 € 5

57
miljoen

Aantal inwoners 2018:

77.000
Woonlasten meerpersoonshuishouden:

Roosendaal € 796

GEMEENTE ROOSENDAAL

Jaarrekening 2018 
in een oogopslag

van het college
Dit is de jaarrekening 2018 in één oogopslag. U leest 
hierin waar de gemeente haar geld aan heeft besteed en 
hoeveel geld er binnen is gekomen. Bijvoorbeeld aan 
belastingen en andere he�ngen. 

In 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
In maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en 
niet veel later ook het nieuwe College van burgemeester 
en wethouders (B&W). De jaarstukken gaan dus voor een 
deel over de vorige bestuursperiode (vorige college) en 
voor een deel over de nieuwe bestuursperiode (nieuwe 
college). 

In de bestuursperiode 2018-2022 wordt ingezet op drie 
hoofdthema’s: een duurzaam, sterk, en aantrekkelijk 
Roosendaal. Deze hoofdthema’s moeten vaak nog verder 
uitgewerkt worden. Daar is in 2018 mee gestart. 
De gemeenteraad heeft al diverse plannen aangeboden 
gekregen. Dat blijft de komende periode zo, zoals bij de 
kadernota 2020.

De gemeente Roosendaal heeft 2018 afgesloten met een 
positief resultaat van € 2,75 miljoen.

Voorwoord

Baten
2018 + +39

miljoen

Lokale 
he�ngen

Rijks uitkeringen Overige 
inkomsten

154
miljoen =33

miljoen 226
miljoen


