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1. Introductie
De Kadernota 2020 is de opmaat naar de Programmabegroting 2020 2023. Deze Kadernota heeft als doel om bekende en verwachte financiële
en beleidsmatige ontwikkelingen te schetsen en te verwerken. In deze
Kadernota worden uw raad voorstellen voorgelegd en het college ziet
deze Kadernota als startpunt voor het gesprek met uw raad. Een gesprek
om te bezien of de ontwikkelingen en voorgestelde keuzes aansluiten bij
de verwachtingen en wensen van uw raad.
In de programmabegroting 2019 is aangegeven dat in de Kadernota 2020 een set met
beoogde maatschappelijke effecten wordt opgenomen. Deze treft u dan ook in deze
Kadernota aan en wij hebben beschreven hoe de set tot stand is gekomen en hoe deze
actueel wordt gehouden (hoofdstuk 5).
Daarnaast staan in deze Kadernota voorstellen voor investeringen in onze aantrekkelijke,
duurzame en sterke & gezonde gemeente. Wij sluiten in onze voorstellen aan bij
hetgeen door uw raad is meegegeven tijdens de politieke beschouwingen. Ook geeft
de Kadernota invulling aan de wens van de raad om te innoveren. Het voorstel over het
innovatie- en ontwikkelfonds beschrijft hiervoor een werkwijze en er zijn concrete
voorstellen opgenomen om te investeren in de thema’s uit het Bestuursakkoord
(hoofdstukken 2 en 3). Deze voorstellen worden uiteraard gerelateerd aan het financieel
perspectief (hoofdstuk 4 en bijlage 1). De solide financiële situatie maken investeringen en
intensiveringen mogelijk. Het is ook dit jaar gelukt om invulling te geven aan het verlangen
van de raad om de meicirculaire te verwerken in de Kadernota.

Van politieke beschouwingen naar Kadernota…
Tijdens de politieke beschouwingen van 14 maart jl. hebben de raadsfracties hun visie
gegeven op de belangrijke thema’s voor het komende begrotingsjaar en daarmee
richting gegeven. Uw raad heeft daarbij de opbrengsten van de bijeenkomst ‘Samen
bepalen we de kaders’ (21 februari jl). betrokken en gewogen. Op hoofdlijnen kwamen
- in willekeurige volgorde - tijdens de politieke beschouwingen met name de volgende
thema’s aan de orde:
>> Economie & Arbeidsmarkt
>> Sport & Gezondheid
>> Jeugd & Onderwijs
>> Openbare ruimte & Klimaatadaptatie
>> Mobiliteit & Verkeer
>> Ruimte & Wonen
>> Evenementen & Festiviteiten
>> Cultuur & Recreatie
>> Binnenstad
>> Veiligheid
>> Sociaal domein
>> Duurzaamheid
>> Burgerparticipatie & Communicatie
De richting die op deze thema’s is aangegeven vindt u terug in de voorstellen in
deze Kadernota. Als een voorstel in deze Kadernota betrekking heeft op één van de
aangedragen thema’s dan wordt daarnaar verwezen.
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2. Roosendaal: aantrekkelijk,
duurzaam, sterk & gezond
2.1

Algemeen

In deze Kadernota zijn voorstellen opgenomen om, overeenkomstig het Bestuursakkoord
2018 - 2022, te investeren in een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal.
We versterken de thema’s uit het Bestuursakkoord op basis van drie samenhangende
intensiverings- en investeringspakketten. Hieronder worden de pakketten in hoofdlijnen
beschreven. De concrete voorstellen passeren later de revue in hoofdstuk 3.

Versterken van aantrekkelijk Roosendaal
In het Bestuursakkoord staat beschreven dat Roosendaal in een prettige en aantrekkelijke
regio ligt. Het is een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te leven. Bewoners
hebben veel woning voor hun geld. Wij bieden goede stedelijke voorzieningen, dorpse
ruimte, veel groen, bos en open landschap. Roosendaal is aantrekkelijk voor inwoners,
bezoekers en bedrijven. Volgens het Bestuursakkoord liggen er met betrekking tot de
aantrekkelijkheid van de gemeente opgaven op het terrein van transformatie van de
woningvoorraad, veiligheid, voorzieningen, bereikbaarheid, groen, schoon en heel.
In een aantrekkelijke stad is de bereikbaarheid goed geregeld. De gemeente Roosendaal
bevordert een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor sociaal
economische activiteiten waarbij alle vormen van verkeershinder worden beperkt. Deze
overkoepelende doelstelling uit het gemeentelijke verkeer en vervoersplan (GVVP)
2015 -2025 vormt de leidraad voor de bereikbaarheidsvraagstukken van de gemeente.
In deze Kadernota doen we concrete voorstellen om de bereikbaarheid binnen de stad
te verbeteren. Die bereikbaarheid bekijken we in samenhang met bestaande en nieuwe
(duurzame) vervoersmiddelen en mobiliteitsconcepten. De aantrekkelijkheid van de
stad blijkt ook uit het sport-, cultuur- en evenementenaanbod. Daarom blijven we
investeren in deze onderdelen. Dit doen we bijvoorbeeld door duurzame en toereikende
huisvesting voor culturele organisaties in Bovendonk 111 te realiseren. We versterken
hiermee de culturele infrastructuur. Met investeringen in sport willen we bereiken
dat sportvoorzieningen laagdrempelig en bereikbaar blijven, zodat meer inwoners
deelnemen aan sport en/of gaan bewegen. Ook wordt voor de uitwerking van het
vastgestelde evenementenbeleid geld gereserveerd. Het evenementenprogramma,
de evenementenlocaties en de faciliteiten krijgen een flinke impuls en we kiezen voor
kwaliteit. Het beoogde effect van de veiligheidsaanpak is dat Roosendaal een veilige
gemeente is waar inwoners, ondernemers en bezoekers een hoog gevoel van veiligheid
ervaren (Raadsvoorstel, Integraal Veiligheidsplan 2019-2022). In deze Kadernota
beschrijven wij uitgebreid onze aanpak en doen we gerichte voorstellen om te investeren.
In 2021 treedt verder de Omgevingswet in werking. Deze wetgeving beoogt een ‘transitie’
in het ruimtelijk domein. Om de implementatie goed op te pakken zijn voorbereidingen en
structurele investeringen noodzakelijk (denk aan ICT, werkprocessen en opleidingen).
In de onlangs aangeboden ‘Economische koers 2019 - 2022: verbinden, vernieuwen en
uitdagen’ is adaptief accountmanagement een speerpunt. Wij stellen dan ook voor hier de
komende drie jaar geld voor beschikbaar te stellen.
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Versterken van duurzaam Roosendaal
Duurzaamheid biedt kansen voor een mooier en economisch sterker Roosendaal. In het
Bestuursakkoord is te lezen dat onze ambitie hoog is. Wij willen in 2050 een CO2-neutraal
Roosendaal zijn. Lokaal kunnen wij het verschil maken in het bijdragen aan de doelen die
benoemd zijn in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent nú investeren en samen met
inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven de ingezette beweging versterken.
Wij willen samen investeren in een groenere omgeving met meer ruimte voor ontmoeten
en bewegen. Met betrekking tot duurzaamheid staan in het Bestuursakkoord vijf opgaven
centraal, namelijk: doorontwikkelen futureproof, ruimtelijke adaptatie, energietransitie,
circulaire economie en planvorming en regelgeving.
De duurzaamheidsambities hebben bijvoorbeeld betekenis voor de aanpak in onze
binnenstad. Het plan ‘Roosendaal, gezonde stad’ (2014) is volop in uitvoering. In deze
Kadernota wordt voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor het project “Ster van
Roosendaal - Tuin van Van Hasselt”. Dit project heeft een kwalitatief groen duurzaam
gebied met ruimtelijke adaptatie en biodiversiteit als resultaat. Ook starten we met
“Roosendaal Natuurstad”. Dit thema moet uitgroeien tot een ambitieus programma om
Roosendaal groener, klimaatbestendig, schoner en duurzamer te maken. Ook tijdens
de vorming van de visie en het uitvoeringsprogramma starten we vanuit het bestaande
beleid zoals verbindend beheer, verbindend groen en verbindend water al met logische
stappen. Wij stimuleren groene en schone mobiliteit. Daarom stellen wij voor om geld op
te nemen voor de Snelfietsroute F58 en met een onderzoek naar binnenstadsdistributie
maken wij werk van onze ambitie om gemotoriseerd verkeer in de binnenstad te
verminderen.
Door ons eigen vastgoed te verduurzamen dragen we bij aan de doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid en geven wij invulling aan onze voorbeeldfunctie. Via
ons actieprogramma “Roosendaal Futureproof” wordt ingezet op bewustwording &
participatie, energie & klimaat en circulaire economie. In het verduurzamen speelt de
energietransitie een grote rol. Wij stellen de komende periode een warmteplan op. Hierin
wordt opgenomen op welke manier alle wijken van warmte kunnen worden voorzien
wanneer ze worden afgekoppeld van het aardgas. We kijken verder naar de ontwikkelingen
binnen het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. We richten ons op een onderzoek
naar de optimale marktordening en onderzoeken businesscases voor het duurzame
energiebedrijf.

Versterken sterk & gezond Roosendaal
In het Bestuursakkoord staat dat een sterk en gezond Roosendaal een gemeente is die
sociaal en economisch krachtig is. Inwoners nemen duurzaam deel aan de samenleving,
de jeugd heeft perspectief op een goede toekomst en mensen zijn en voelen zich
veilig. Ook stimuleren wij gezond leven en is onze zorg op orde. Er is structurele en
gevarieerde werkgelegenheid voor hoger en lager opgeleiden. De gemeente weet sterke
bedrijven aan te trekken om zich in Roosendaal te vestigen en aan Roosendaal te binden.
Met betrekking tot het thema sterk en gezond staan in het Bestuursakkoord de volgende
opgaven centraal: de transformatie van het sociaal domein, het perspectief voor de jeugd,
gezonder leven en de arbeidsmarkt.
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In de onlangs aangeboden ‘Transformatieagenda sociaal domein 2019-2022’ zijn de
veranderopgaven voor de komende jaren opgenomen. De afgelopen jaren
is er hard gewerkt om het systeem zodanig in te richten dat het ons in staat stelt om
de beoogde maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Er zijn stappen gezet om
een beweging naar voren te maken en er is geïnvesteerd in het voorliggend veld
en de sociale basis. In deze Kadernota zijn voorstellen opgenomen om de sociale
basis in stand te houden. Ook reserveren we geld voor het in stand houden van
buurthuizen en gaan we aan de slag met het terugdringen van eenzaamheid. Het
‘Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ heeft onder andere tot doel dat kinderen een
goede start in het onderwijs kunnen maken. In deze Kadernota is een voorstel opgenomen
om de groep ouders te ondersteunen die voor hun peuter geen aanspraak kunnen maken
op een voorliggende voorziening. Ook reserveren we geld voor het uitvoeren van de
jeugd- en onderwijsagenda. We willen voorkomen in plaats van genezen; we kiezen met
lef en doorzettingsvermogen voor preventie. We investeren verder in dit thema door
het aantrekken van een kwartiermaker bestaanszekerheid. Deze kwartiermaker pakt
de regie op de doelstelling om armoede te bestrijden, bouwt een netwerk op en jaagt
nieuwe initiatieven aan. Om de onlangs aangeboden ‘Actieagenda Arbeidsmarktagenda:
iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL’ uit te kunnen voeren is in deze Kadernota een
uitvoeringsbudget opgenomen.

2.2

#RSRD: Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet

Uit de politieke beschouwingen, eerdere raadsvragen en het Bestuursakkoord blijkt de
intentie om sterker in verbinding te komen met onze inwoners. Om aan die wens te
kunnen voldoen willen wij inwoners het woord geven. We willen van hen horen wat er
werkelijk toe doet en daar actie op ondernemen. En dat willen we doen op een wijze
die past bij onze gemeente. De tijd is rijp voor een andere en nieuwe aanpak: #RSRD
Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet
Al langere tijd werkt de gemeente op de schaal van wijken en dorpen onder de noemer
“vitale wijken en dorpen” samen met inwoners. De vitaliteitskaart (roosendaal.incijfers.nl)
is de afgelopen jaren een waardevol instrument gebleken. Inwoners zijn actief en mooie
burgerinitiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van vitaliteitsacties, zijn gerealiseerd. In
samenwerking met inwoners is er zo een vruchtbare bodem ontstaan. Maar het is de
ambitie om dit nog beter te doen. Het is de bedoeling om met de aanpak #RSRD nieuwe
dimensies toe te voegen aan wat er al is bereikt.
Roosendaal spreekt
Wij werken aan een aanpak om bij mensen die het aangaat te doorgronden ‘wat er echt
toe doet’ en ‘wat ervoor nodig is’ om te komen tot duurzame oplossingen. Een aanpak
waarbij aan de ervaringen en verhalen van inwoners, de ervaringen van professionals uit
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, woningbouw en vele andere organisaties toe worden
gevoegd. Zo ontstaat er een gedeeld beeld van waar inwoners, organisaties, instellingen
en gemeente met elkaar het verschil kunnen maken.
Roosendaal doet
Duurzame oplossingen ontstaan bijna nooit vanuit de output van slechts één organisatie.
Dat geldt ook voor de gemeente. Juist goed samenspel tussen relevante organisaties
gaat echte verbeteringen opleveren voor onze inwoners. Daarmee kan deze aanpak
worden getypeerd als een beweging. Het is zeker geen project van alleen de gemeente.
Het vraagt samenwerking met partners en inwoners. Het realiseren van zo’n goede
samenwerking is ook een opgave op zichzelf.
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#RSRD: vanuit een vliegende start
We zijn inmiddels gestart met het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen
voor de gemeente. Daarmee is niet gestart vanaf nul: de strategische verkenningen, de
vitaliteitskaarten en externe bronnen geven al veel inzicht in wat er speelt in de gemeente
en waar opgaven voor de toekomst liggen. Samen met partners werken we deze uit om
een startpunt te krijgen voor de gesprekken met inwoners.
Kort na de zomer starten we met gesprekken met inwoners, ondernemers, experts en
professionals om te doorgronden wat er werkelijk toe doet rond bepaalde vraagstukken.
Daarbij staat ook de vraag centraal hoe gemeente, organisaties en inwoners het verschil
kunnen maken. Het resultaat is een palet van acties dat wordt uitgevoerd. De aanpak
willen wij volgens een in de praktijk beproefde wetenschappelijke methode vormgeven
en we laten ons hierin begeleiden.
Het wijkniveau is bij uitstek het geschikte schaalniveau om het gesprek met inwoners
te starten en om acties te definiëren. Elke wijk heeft zijn eigen demografische, sociaal
economische en ruimtelijke opbouw en het is de verwachting dat deze schaal het meest
passend is bij de vraagstukken en actieradius van inwoners. De wijk als schaalniveau van
de leefwereld van inwoners. We pakken dit aan op z’n Roosendaals: we starten door te
doen, leren en stellen bij. Om op een behapbare schaal te starten, beginnen we met de
wijk Burgerhout.
En vanuit die vliegende start wil het college de vervolgstappen graag samen met de raad
zetten. We willen samen met leden van de gemeenteraad een werkgroep #RSRD vormen
om dit proces slim en goed te begeleiden. Hiermee kunnen we tot een goed samenspel
tussen raad en college komen. Bij dit proces geldt immers bij uitstek de notie uit het
Bestuursakkoord dat inwoners het onderscheid tussen raad en college vaak niet maken.
En deze nieuwe aanpak gaat (incidenteel) geld kosten.
De kosten die samenhangen met de werkwijze willen wij betalen uit de huidige
bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. We bouwen de reserve om naar
bestemmingsreserve #RSRD. De verandering die wij voorstaan wordt hiermee financieel
gefaciliteerd met impulsgelden.

2.3

Innovatie- en ontwikkelfonds

In deze Kadernota wordt voorgesteld om een innovatie- en ontwikkelfonds in te stellen.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie ‘M3 Innovatiefonds’ (november 2018). Met
dit fonds kunnen experimenten worden opgestart en uitgevoerd en kunnen innovaties
en nieuwe ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Achtergrond van het fonds is ook dat de
gemeente steeds vaker wordt benaderd door maatschappelijke partners en bedrijfsleven
met de vraag of de gemeente initiatieven en projecten op gang kan brengen. Dit betreft
vaak projecten geïnitieerd door anderen, waarbij de betrokken partijen nadrukkelijk zelf
investeren. Om goed mee te kunnen bewegen en om de unieke kansen voor de stad
te verzilveren biedt het innovatie- en ontwikkelfonds ruimte. Door het innovatie- en
ontwikkelfonds verrijken wij ons instrumentarium om enerzijds zelf nieuwe experimenten
op te starten én anderzijds om kansen te verzilveren die door externe ontwikkelingen en
initiatieven ontstaan. Wij sluiten in het innovatie- en ontwikkelfonds aan op de thema’s
uit het Bestuursakkoord en ontwikkelen en innoveren ten behoeve van een aantrekkelijk,
duurzaam en sterk & gezond Roosendaal.
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De werkwijze
Wij kiezen er niet voor om ‘harde criteria’ op te stellen voor uitnamen uit het fonds.
Wij stellen voor om te kiezen voor een sturings- en verantwoordingsfilosofie die is
gebaseerd op een kwalitatieve en ontwikkelgerichte aanpak. Zorgvuldige kaderstelling
en verantwoording bij dit fonds met daarin een heldere rolverdeling tussen raad en
college is daarin cruciaal. In de werkwijze hanteren we twee fases waarin voorstellen zich
kunnen bevinden, namelijk de verkennings- en uitvoeringsfase. Via de P&C-cyclus wordt
inzicht gegeven over de voortgang en worden voorstellen gedaan.
Verkenningsfase
In deze fase geeft de gemeenteraad de opdracht om verkenningen uit te voeren. In deze
fase worden dus voorstellen geselecteerd die mogelijk worden gedekt uit het innovatieen ontwikkelfonds. De richting en de scope worden in deze fase - eventueel met
initiatiefnemers en andere betrokkenen - gedefinieerd. Indien mogelijk worden financiële
consequenties van voorstellen globaal in beeld gebracht. Hierdoor kunnen eventuele
financiële gevolgen voorafgaand door de raad worden meegewogen bij het verzoek om
een verkenning te starten. In deze fase worden projecten getoetst op de beweging
en haalbaarheid. Ook worden eventueel de rollen en verantwoordelijkheden van de
betrokken partijen in deze fase vastgelegd.
Uitvoeringsfase
Het resultaat van de verkennende fase is dat de scope definitief is vastgesteld en het
voorstel voldoende is uitgewerkt: de richting, meerwaarde en financiële kaders zijn
voldoende helder. Voor voorstellen die zijn opgenomen in de uitvoeringsfase wordt de
gemeenteraad gevraagd om te besluiten tot de maximale uitnamen uit het fonds.
De uitnamen gelden voor maximaal 3 jaar. Besluitvorming over de uitvoering en exacte
invulling ligt bij het college, zodat kan worden ingespeeld op de dynamiek en het ritme
van de buitenwereld door snel te kunnen schakelen.
De keuzes die worden gemaakt worden uiteraard zorgvuldig vastgelegd en verantwoord
aan de gemeenteraad via de P&C-cyclus.
In de navolgende voorstellen per thema uit het Bestuursakkoord (hoofdstuk 3) zijn ook
de voorstellen opgenomen die worden bekostigd uit het ontwikkel- en innovatiefonds.

Voeding van het innovatie- en ontwikkelfonds
Het college stelt in deze Kadernota voor om het fonds incidenteel te voeden met
€ 2.000.000.
Indien deze werkwijze positief is dan kunnen op termijn mogelijk specifieke
bestemmingsreserves komen te vervallen en wordt aan de ambitie uit het
Bestuursakkoord om te komen tot bescheiden reserves uitvoering gegeven.
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3. Voorstellen aantrekkelijk, duurzaam,
sterk & gezond Roosendaal
In dit hoofdstuk zijn de concrete voorstellen om te investeren
in de thema’s uit het Bestuursakkoord 2018-2022 opgenomen.
3.1

Voorstellen aantrekkelijk Roosendaal

In onderstaand overzicht zijn de concrete voorstellen opgenomen om te investeren
in een aantrekkelijk Roosendaal. Onder de tabel worden de voorstellen toegelicht.

Aantrekkelijk Roosendaal
Voorstellen (bedragen in €)

2020

2021

2022

2023

Thema politieke
beschouwingen

A

Aanpak veiligheid

250.000

250.000

250.000

250.000

B

Evenementenklimaat

140.000

100.000

90.000

90.000

Evenementen &
Festiviteiten

C

Mobiliteit

71.000

78.125

131.500

139.750

Mobiliteit & Verkeer

D

Starters-, stimuleringsen verzilverlening

20.000

20.000

20.000

Ruimte & Wonen
Duurzaamheid

E

Cultuurhuisvesting

250.000

250.000

250.000

250.000

F

Sport: investeren & stimuleren

155.000

75.000

75.000

75.000

Sport & Gezondheid

G

Toeristisch recreatief actieplan

50.000

50.000

50.000

50.000

Cultuur & Recreatie

H

Integrale aanpak zwerfafval

115.000

117.000

119.000

121.000

Openbare ruimte

I

Omgevingswet: exploitatie

32.500

32.500

32.500

32.500

Ruimte & Wonen

1.063.500

972.625

1.018.000

1.028.250

Totaal

Veiligheid

Cultuur & Recreatie

Voorstellen ontwikkel- innovatiefonds
J

Omgevingswet: invoering

370.000

2020: € 240.000
2021: € 130.000

Ruimte & Wonen

K

Economie: adaptief
accountmanagement

150.000

2020: € 50.000 2021: € 50.000
2022: € 50.000

Economie &
Arbeidsmarkt

Totaal

520.000

A.

Aanpak veiligheid

Het ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid’ en het
‘Actieplan Integrale Veiligheid 2019, Veiligheid, uw en onze zorg!’ zijn in december 2018
door de gemeenteraad vastgesteld. Plannen met een gezamenlijke focus om de lokale en
bovenlokale veiligheidsvraagstukken gericht aan te pakken. Veiligheid is namelijk geen
rustig bezit. Wij staan voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Waar regels en normen
worden nageleefd, waar iedereen krijgt waar hij recht op heeft, waar respect is voor het
bevoegd gezag. Een samenleving waar ook zwakkere mensen in alle vrijheid en veiligheid
kunnen leven; zonder misbruik, zonder onderdrukking, zonder ondermijning.
Waar criminaliteit in de kiem wordt gesmoord. De gemeente heeft een regierol op het
gebied van veiligheid: zij verbindt, initieert, inspireert en bewaakt.
9

Om slagvaardiger te worden en te blijven, kiezen we ervoor om onze aanpak aan te
scherpen aan de hand van het volgende uitgangspunt:
Meer focus:
>> We voorkomen dat de aandacht verwatert door te veel prioriteiten en activiteiten
op te veel verschillende terreinen;
>> We maken heldere keuzes;
>> We prioriteren nieuwe thema’s die aansluiten bij de actualiteit en de urgentie. Dit onder
het adagium: een nieuwe prioriteit erbij is een bestaande (oude) prioriteit eraf.
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor onder andere een goed leven en goed
ondernemen. In de aanpak zijn we van elkaar afhankelijk. “Integraal tenzij ...”. Inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in het veiliger maken en houden van onder andere de buurt, de
werkomgeving en het recreatiegebied. Tegelijkertijd moeten zij ook kunnen rekenen op
een zichtbare en slagvaardige overheid die oplossingen biedt voor veiligheidsproblemen,
(kleine) ergernissen, overlast, hinder en dergelijke waar dat nodig is. We vertrouwen op
de kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en ondernemers en sluiten - binnen
onze mogelijkheden - aan bij hun initiatieven. Als overheid blijven we in de buurt zelf
ook proactief als de situatie daar om vraagt. Wij reserveren voor het tegengaan van
criminaliteit zoals woninginbraken, overvallen en straatroven structureel € 50.000 extra.
De focus van onze aanpak is en blijft gericht op het voorkomen van overlast als gevolg
van afvaldump (onder afvaldump verstaan wij in deze context: het op een onjuiste wijze
aanbieden van afval, zoals het illegaal storten van afval en zwerfvuil) en de zogenaamde
“kleine ergernissen” (de meest voorkomende overtredingen betreffen: langdurig stallen van
aanhangers/caravans, foutief parkeren van voertuigen, hondenoverlast en strijdig gebruik
openbaar groen). Onze toezichthouders zijn actief en zichtbaar aanwezig in de openbare
ruimte. Hierdoor fungeren zij als ogen en oren van de veiligheid op straat en in de wijken.
Hier spreken zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treden zij handhavend op als
dat nodig is. Het gaat om maatwerk: zacht waar het kan, hard waar het moet. Preventief
toezicht en slimmer toezicht spelen daarbij een belangrijke rol. Hierbij worden alle vereiste
en beschikbare middelen op een zo efficiënt en oplossingsgericht mogelijke wijze ingezet.
Dit om allereerst overtreding van wetten, regels en normen te voorkomen en in geval van
overtreding beëindiging te bewerkstelligen zonder dat daarvoor een bestuursrechtelijk
traject moet worden ingezet. Deze aanpak voeren we uit binnen de bestaande formatie
en middelen. Tevens geven wij op deze onderwerpen uitvoering aan de moties van de
gemeenteraad die zijn ingediend bij de behandeling van het ‘Integraal Veiligheidsplan’.
In de bijlage 2 bij deze Kadernota is het afdoeningsvoorstel bijgevoegd.
Slachtoffer worden van (huiselijk) geweld, woninginbraken en cybercrime heeft een grote
impact en doet veel met de veiligheidsbeleving. Het kan leiden tot emotionele, relationele
en/of financiële problemen. Dit is de reden dat dit thema blijvende aandacht vraagt en
krijgt van gemeente, politie en VeiligThuis.
Een samenleving waar criminele groepen hun activiteiten zonder al te veel problemen
kunnen uitvoeren en hierin misschien onbewust worden gefaciliteerd door de overheid,
mondt uit in een vrijstaat en is onacceptabel. De aanpak van ondermijnende criminaliteit
vraagt om een stevige aanpak van zowel de gemeente als het Openbaar Ministerie,
de belastingdienst en de politie. Een integrale aanpak vanuit strafrecht, fiscaalrecht en
bestuursrecht met als doel het verstoren van een criminele business, vitale elementen,
logistieke processen en gelegenheidsstructuren.
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De focus bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit ligt op drugscriminaliteit,
mensenhandel en criminele motorbendes. Een basiselement hiervan was, is en blijft
opsporing. Met de gebiedsofficier van justitie, de leiding van het basisteam Roosendaal
en de leiding van het district De Markiezaten zijn wij blijvend in gesprek over het
beschikbaar hebben van adequate politiecapaciteit voor de strafrechtelijke aanpak van
drugscriminaliteit (handel, productie en overlast). De drugssquad blijft zorgen voor
de integrale aanpak, waar naast de bestuurlijke aanpak ook het strafrecht een stevige
plaats heeft in de interventies. Het is noodzakelijk om preventieve acties en repressieve
interventies te blijven uitvoeren. Voor deze ondermijningsaanpak is uitbreiding van
de juridische capaciteit noodzakelijk, dit om de toename van dossiers (als gevolg van
sluitingen, integrale acties en dergelijke) adequaat en tijdig te kunnen afhandelen.
Ambities:
>> inwoners en ondernemers zijn meer betrokken bij het veiliger maken van hun buurt;
>> inwoners voelen zich onbedreigd, niet-geïntimideerd en niet gehinderd, ze voelen zich
veilig;
>> een afname van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven;
>> voorkomen dat jongeren afglijden en in de criminaliteit terecht komen;
>> meldingsbereidheid van inwoners vergroten en adequaat op meldingen reageren;
>> een accurate respons en aanpak van huiselijk geweld, vanuit een adequate
samenwerking met en binnen het Zorg- en Veiligheidshuis;
>> Roosendaal positioneren als ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen;
>> het wegnemen van de economische machtsposities van criminelen;
>> het vergroten van het gezamenlijk optreden van de overheidspartners en de
zichtbaarheid van dat optreden vergroten;
>> het vergroten van het vertrouwen in de overheid.
Onze manier van werken
Veiligheidsthema’s vragen om een integrale blik, ook als dit organisatiespecifieke
doelstellingen overstijgt. Een actieve rol van onze maatschappelijke partners is cruciaal.
Het aanpakken van zaken op het brede werkveld van veiligheid, toezicht en handhaving
doen we gezamenlijk: Optreden als één overheid. Dit geldt voor elk veiligheidsthema,
van woninginbraak tot brandveiligheid en van hondenpoep tot rampenbestrijding.
Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid.
Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van partners, bevorderen we
dat daar invulling aan gegeven wordt. Ook intern leggen we verbinding tussen de
beleidsterreinen, denk aan welzijn, zorg, ruimtelijke ontwikkeling en economie. We zoeken
raakvlakken en effectueren de samenwerking. Op meerdere fronten werken wij (boven)
lokaal samen. We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is, gezien de
aard van het probleem of vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking.
We gaan meer en meer over tot een persoonsgerichte aanpak, welke veel verschillende
doelgroepen behelst. Het staat in directe relatie tot de aanpak van misdrijven met
grote impact op het slachtoffer. De doelgroepen zijn onder andere jeugd (denk onder
andere ook aan leerplicht), veelplegers, de structurele overlastgevers, personen met
verward gedrag en ondermijnende criminelen. Binnen de aanpak gaan preventie, zorg
en repressie hand in hand, waarbij maatwerk bovenaan dient te staan. Er is aandacht
voor de achterliggende oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en
herhaling te voorkomen. Op dit thema is “Integraal tenzij …..” uitdrukkelijk van toepassing.
Persoonsgerichte aanpak: minder aanwas, recidive omlaag en goede combinatie van
zorg en straf. Met name gericht op het voorkomen dat jongeren afglijden en in de
criminaliteit terecht komen. In de samenwerking bij casuïstiek zorg en veiligheid meer
en meer met elkaar verbinden om tot een integrale oplossing te komen. Lange termijn
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oplossingen zijn integraal en zitten in de preventieve sfeer. Zo worden vicieuze cirkels
doorbroken en herhaling voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de capaciteit aan
straathoekwerkers wordt uitgebreid (kosten € 200.000).
Deze manier van werken draagt bij aan:
>> inwoners die zich onbedreigd, niet-geïntimideerd en niet gehinderd voelen: ze voelen
zich veilig;
>> de zichtbaarheid van de gemeente Roosendaal in landelijke en regionale netwerken;
>> een optimale samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid in de integrale
aanpak van onveilige situaties;
>> een optimale samenwerking met en tussen alle betrokken partners, zoals inwoners,
ondernemers, scholen, woningcorporaties alsmede andere overheidsorganisatie
zoals politie, RIEC, OMWB, OM, GGZ, belastingdienst, VRMWB, UWV, Zorg- en
Veiligheidshuis, Veilig Thuis, GGD;
>> een optimale samenwerking met en tussen alle betrokken partners in de op maat
gekozen, integrale aanpak van personen op casusniveau;
>> het bieden van de juiste zorg en hulp waar dit wenselijk en/of noodzakelijk is.

B.

Evenementenklimaat

In november 2017 is het evenementenbeleid vastgesteld. Het centrale doel van het
evenementenbeleid is om de toegevoegde waarde van evenementen te vergroten.
In dit beleid is de vervolgopgave om het evenementenklimaat te verbeteren
opgenomen. De pijlers om dit verder vorm te geven zijn het faciliteren van de
samenwerking, een verbetering in de (promotie van) het evenementenprogramma
en een verbetering van evenementenlocaties. Door dit voorstel wordt vanaf 2020
samen met het citymarketingbureau uitwerking gegeven aan het beter positioneren
van ‘ster-events’. Daarnaast voorziet dit voorstel in een kwalitatieve verbetering van
de evenementenlocaties. Daarbij gaat het om het doen van duurzame investeringen in
en beheer van de evenementenlocaties (stroom, water- en afvoervoorzieningen) niet
alleen vanuit efficiency, maar ook ter voorkoming van gebruik van diesel en onnodige
geluidsoverlast. Verder voorziet dit voorstel in de behoefte van organisatoren van
evenementen om beter en slimmer facilitair samen te werken. Er zijn de afgelopen
jaren reeds initiatieven gestart rond dit vraagstuk. De organisatoren van wielerevents
(het Wielerplatform) huren bijvoorbeeld gezamenlijk diverse faciliteiten en diensten
in. De behoefte aan een gezamenlijke opslagruimte en daarmee een gedeeld gebruik
van materialen groeit. Ook de gemeente levert een grote bijdrage aan de organisatie
van evenementen. Het betreft onder andere de opslag en levering van faciliteiten
als dranghekken en vlaggenmasten. Ook door de facilitaire verzorging van de vele
verkeersmaatregelen levert de gemeente een flinke inspanning. Met dit voorstel wordt
voorzien in:
>> de gespreide aanschaf van nieuwe dranghekken (en hekkenwagens) ter vervanging en
uitbreiding van het aantal dranghekken;
>> de aanschaf van specifieke dranghekken voor de start en finish tracés bij wieler- en
andere evenementen;
>> een onderzoek naar mogelijkheden voor verdere facilitaire samenwerking.
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C.

Mobiliteit

Het ‘Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015 - 2025’ geeft het kader voor de
mobiliteitsvraagstukken voor de stad. In deze Kadernota spelen we daarnaast in op
(actuele) mobiliteitsvraagstukken. Volgens het binnenstadsplan ‘Roosendaal, Gezonde
Stad’ komt het busstation Roselaarplein te vervallen op de huidige locatie. Gelet op de
komst van de Associate Degrees in Roosendaal en de doelstellingen uit ‘Roosendaal
Futureproof’ willen wij het aantal autobewegingen richting de binnenstad verminderen
door het openbaar vervoer te stimuleren. Een goed gelokaliseerde halte bij de Associate
Degrees faciliteert die beweging. Met dit voorstel wordt geld voor de kapitaallasten
gereserveerd voor de aanleg van een haltekom en een langshalte aan de Laan van
Brabant. Dit vraagt een investering van € 150.000.
Verder hebben wij geconstateerd dat het kruispunt Laan van Brabant-Burg Freijterslaan
niet efficiënt is ingeregeld. Op het moment dat het busstation op het Roselaarplein
komt te vervallen, is het wenselijk ook het kruispunt te optimaliseren. Dit vraagt een
investering van € 500.000. In het voorstel zijn de kapitaallasten opgenomen (vanaf 2022).
De Roselaargarage wordt, nu de centrumring gereed is, veel intensiever gebruikt. De
bereikbaarheid van de garage laat echter nog te wensen over. Verkeersstudies tonen aan
dat het kruispunt voorzien zou moeten worden van een verkeersregelinstallatie (VRI) om
de bereikbaarheid uit alle windrichtingen te optimaliseren. Naast een herinrichting van
dit kruispunt (aansluiting Roselaargarage) is een koppeling met het kruispunt Laan van
Brabant - Laan van Limburg gewenst. Er wordt geld gereserveerd voor de lasten van een
investering van € 600.000 (vanaf 2022).
In de binnenstad van Roosendaal kunnen fietsers gratis parkeren op de Oude Markt
en onder de Roselaargarage. Sinds begin 2019 wordt de fietsenstalling bemenst door
mensen met een garantiebaan en een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de bemensing
van de fietsenstalling zullen de mensen met een garantiebaan ook worden ingezet als
gastheer op het Stationsplein (fietsen). De openstelling van de fietsenstallingen is in de
loop der jaren uitgebreid. Voor de meer risicovolle momenten (avonden/nachten) moet
beveiliging worden ingehuurd. Sinds 2019 worden meer faciliteiten aangeboden bij de
fietsenstallingen, waaronder openbare toiletten op het Roselaarplein. Met dit voorstel
wordt het beheer van de fietsenstallingen financieel structureel geborgd (€ 42.000).
Verder loopt de huidige mobiliteitsagenda eind 2019 af. Dit jaar wordt er een
mobiliteitsagenda 2020-2024 opgesteld met maatregelen uit het GVVP, aangevuld
met projecten die vandaag de dag leven bij bewoners van Roosendaal. Dit voorstel
voorziet in een investeringsbudget van dezelfde omvang als voor de huidige
mobiliteitsagenda beschikbaar was van € 75.000 per jaar. Dit betekent dat aan de
huidige bestemmingsreserve Mobiliteit een structurele storting van € 29.000 wordt
toegevoegd. Hiermee kunnen beperkte infraoptimalisaties, duurzame en slimme
mobiliteitsoplossingen worden gedekt en onderzocht, zodat invulling kan worden
gegeven aan het GVVP en de Mobiliteitsagenda. Uit dit budget worden de komende jaren
de volgende verkeersstudies betaald.
>> Onderzoek spoorovergangen;
>> Onderzoek overzichtelijkheid kruispunt Brugstraat - Spoorstraat;
>> Ontsluiting Langdonk (Donkenweg - Burgemeester Schneiderlaan);
>> Kleinschalige mobiliteitsoplossingen;
>> Lobby alternatief Beneluxtrein;
>> Onderzoek weefverkeer Schneiderlaan;
>> Ontsluiting en oversteekbaarheid Go Stores;
>> Onderzoek PUP;
>> Truckparking, opstellen businesscase;
>> Aanleg Laadinfra.
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D.

starters-, stimulerings- en verzilverlening

In de ‘Woonagenda’ (2015) is vastgesteld dat de gemeente de woningmarkt daar
waar nodig en mogelijk stimuleert. De starters-, stimulerings- en verzilverlening
zijn hier goede voorbeelden van. De gemeente Roosendaal is deelnemer aan het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente stort
geld in dit revolverend fonds. Door de revolverende werking vloeit een deel van de
gelden die worden weggezet weer terug in het fonds. Tot op heden werd jaarlijks voor
elke leningsvorm afzonderlijk budget gevraagd bij uw Raad. Om dit voor de toekomst
praktischer in te richten wordt nu voorgesteld om een overall budget op te nemen voor
alle stimuleringsregelingen. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden en is er aan de
voorkant meer duidelijkheid en zekerheid voor een aanvrager. Met dit voorstel komt er
een budget beschikbaar van € 2.750.000 en zijn de daarmee samenhangende rentelasten
en beheerskosten van € 20.000 gedekt.

E.

Cultuurhuisvesting

De gemeente en culturele instellingen hebben de ambitie om van Bovendonk 111 een
Cultuurhuis te maken. Dit moet resulteren in een duurzame huisvesting die toereikend
is voor culturele organisaties in Roosendaal, in het bijzonder de huidige gebruikers van
Mariadal en het Essentgebouw. Inmiddels is een beheersstichting opgericht, die de
exploitatie van de Bovendonk 111 regelt. Afgesproken is dat de gemeente zorg draagt
voor het onderhoud aan het casco van het gebouw en installaties en dat de stichting
zorgdraagt voor onder meer beheer, schoonmaak, exploitatie etc. De Bovendonk 111 is
een groot gebouw dat niet bij aanvang volledig zal worden bezet. De beheersstichting
zal op dit moment geen sluitende exploitatie kunnen overleggen. Hierdoor ontstaat
een onrendabele top. Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt dat de gemeente
die compenseert. Ook voor een mogelijk tekort bij een reële bezetting wordt geld
gereserveerd. Om het pand geschikt te maken voor gebruik en te verduurzamen wordt
een investering geraamd tussen € 1.300.000 tot € 1.500.000. De exploitatie van de
Bovendonk kost bij gebruik door culturele stichtingen ongeveer € 200.000 per jaar.
De huidige huuropbrengsten zijn € 80.000 per jaar, waardoor er (voorlopig) een tekort
bestaat.

F.

Sport: investeren & stimuleren

Voor sport & bewegen zijn goede voorzieningen van groot belang. De afgelopen
jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van de sportaccommodaties in de gemeente.
We willen bereiken dat sportvoorzieningen laagdrempelig en bereikbaar blijven en
dat meer inwoners kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Sporten en bewegen
is een onderdeel van het voorliggend veld. Goede sportvoorzieningen dragen
ook bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Ter verbetering van het gebruik van
de beschikbare sportaccommodaties wordt in 2020 geïnvesteerd in de aanleg van
kunstgrasvoetbalvelden. Voor de jaarlijkse exploitatielasten nemen we in deze Kadernota
€ 75.000 op. Verder komt in 2020 La Vuelta Holanda door Roosendaal. Dit is een mooi
evenement om de (wieler) sport onder de aandacht van onze inwoners te brengen. Verder
willen we in 2020 het partnership met Fontys en de praktijkleeromgeving van CIOS verder
uitbouwen. De studenten van beide opleidingen zijn actief in Roosendaal en ondersteunen
maatschappelijke en sportinitiatieven. Voor de Vuelta en het uitbouwen van het
partnership nemen we in deze Kadernota eenmalig € 80.000 op.
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G.

Toeristisch recreatief actieplan

Dit voorstel geeft uitvoering aan het in 2017 door Visit Brabant opgestelde toeristischrecreatief actieplan “De reis naar Roosendaal”. Het is een praktisch en activerend plan
voor een meerjarige succesvolle leisure aanpak. Een deel van het plan wordt uitgevoerd
in samenwerking met Roosendaal Citymarketing. Met dit voorstel wordt een impuls
gegeven aan een aantrekkelijk recreatieaanbod ter versterking van het woon- en
leefklimaat en de toeristische aantrekkelijkheid die gericht is op meer ‘economische
traffic’. Om de toeristisch-recreatieve infrastructuur te verbeteren worden onderstaande
acties opgepakt:
>> het plaatsen/ beheren van nieuwe toeristische bewegwijzering;
>> de inrichting en het onderhouden van camperplaatsen;
>> de plaatsing/ onderhoud/ vervanging van diverse toeristisch-recreatieve objecten (met
name in dorpen en buitengebied);
>> de realisatie van kleine projecten die vanuit de bestaande en te vormen werkgroepen
(Natuur, Avontuur, Shopping, Wouw en Wielerplatform) ontstaan.

H.

Integrale aanpak zwerfafval

Met dit voorstel willen wij bereiken dat er minder zwerfafval in de wijken en langs de
hoofdwegen is. Ook willen we dat er minder dumpingen van afval bij verzamelplaatsen
en in openbaar gebied plaatsvinden en zetten we in op bewuster gedrag van inwoners
met betrekking tot het voorkomen van zwerfafval. Dit doen we langs twee lijnen:
>> Verwijderen zwerfafval
Op dit moment hebben we een werknemer van het WVS die samen met iemand uit
de bijstand zwerfafval in winkelcentra en op de hoofdwegen verwijdert. Deze persoon
wordt op dit moment betaald uit een landelijke subsidie. Dit is een tijdelijke situatie. We
zien dat deze inzet goed werkt in de aanpak van zwerfafval. Om dit in de toekomst te
kunnen blijven doen, dient deze personele bezetting structureel vastgelegd te worden
in de begroting.
>> Intensievere communicatie
Door uitgebreide communicatie over de zinloosheid en gevolgen van zwerfafval met
aandacht voor specifieke doelgroepen verwachten wij het zwerfafval deels te kunnen
verminderen. We willen hierin samen optrekken met de schooncoaches.

I.

Omgevingswet: exploitatie

J.

Omgevingswet: invoering

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Als gevolg van deze transitie in het
ruimtelijke domein moet een aantal maatregelen worden genomen om de implementatie
goed voor te bereiden (onder andere processen, digitale stelsel, opleidingen).
In 2020 en 2021 worden maatregelen genomen, die nodig zijn om de wet goed te
implementeren. Daarnaast moet als gevolg van de Omgevingswet een aantal producten
worden opgeleverd, waaronder een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Met het
opstellen van de omgevingsvisie is in 2019 gestart. De verwachting is dat dit proces
minimaal anderhalf jaar in beslag neemt. Daarbij zal externe begeleiding op proces en
inhoud nodig zijn. Naar verwachting zal in 2020 gestart worden met het opstellen van
het omgevingsplan. Dit voorstel betreft de structurele exploitatielasten (€ 32.500) en
incidentele ontwikkelkosten (€ 370.000) van de invoering van de Omgevingswet.
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K.

Economische koers: adaptief accountmanagement

Met een bijdrage van € 150.000 kan de ‘Economische koers 2019-2022’ stevig worden
ingezet. De inzet draagt bij aan de doelstelling om ondernemers een goed innovatieen ondernemersklimaat aan te bieden. Door middel van de economische koers wordt
werk gemaakt van het faciliteren van vernieuwend ondernemerschap. Dat doen wij door
‘adaptief accountmanagement’ op maat van de ondernemers te introduceren. Om dit te
kunnen doen moet snel kunnen worden geschakeld met ondernemers om hen op maat
te kunnen faciliteren. Wij onderhouden en versterken onze relaties met het bedrijfsleven.
Soms zijn bijvoorbeeld externe expertise en ondersteuningsmiddelen nodig om nieuwe
verbindingen te leggen. En juist door nieuwe verbindingen ontstaan innovaties.
Dat willen we flexibel en doelgericht kunnen oppakken door bijvoorbeeld gerichte
onderzoeksopdrachten naar mogelijkheden van subsidies uit te zetten en opdrachten
voor themagerichte acties (bijvoorbeeld specifieke acquisitie, organiseren van (tijdelijke)
tafels) te kunnen verstrekken. Het is vooraf niet precies vast te stellen hoe vaak dat
gedurende een jaar gebeurt. Door deze constructie zijn we wendbaar en flexibel in onze
middeleninzet voor de periode tot en met 2022.

3.2

Voorstellen duurzaam Roosendaal

In onderstaand overzicht zijn de concrete voorstellen opgenomen om te investeren in
duurzaam Roosendaal. Onder de tabel worden de voorstellen toegelicht.

Duurzaam Roosendaal
Voorstellen (bedragen in €)

Thema politieke
beschouwingen

2020

2021

2022

2023

180.000

95.000

95.000

95.000

Openbare ruimte en
klimaatadaptatie
Duurzaamheid

A

Roosendaal Natuurstad

B

Duurzaam maatschappelijk
vastgoed

28.000

32.000

36.000

40.000

C

Snelfietsroute F58

13.500

43.500

208.200

220.200

Mobiliteit & Verkeer
Duurzaamheid

D

Futureproof stadshart
Roosendaal & Ster van
Roosendaal

109.333

115.333

115.333

115.333

Binnenstad
Duurzaamheid
Openbare ruimte
en klimaatadaptatie

Totaal

330.833

285.833

454.533

470.533

Voorstellen ontwikkel- innovatiefonds
E

Roosendaal Futureproof

350.000

2020: € 175.000
2021: € 175.000

Duurzaamheid

F

Warmteplan

300.000

2020: € 100.000
2021: € 200.000

Ruimte & Wonen
Duurzaamheid

G

DER

285.000

2020: € 160.000
2021: € 125.000

Ruimte & Wonen
Duurzaamheid

H

Binnenstadsdistributie

20.000

2020: € 20.000

Mobiliteit & Verkeer
Binnenstad
Duurzaamheid

Totaal

16

955.000

A.

Roosendaal Natuurstad

Met dit voorstel zetten we stappen naar een mooier, groener en duurzamer Roosendaal.
We dragen vanuit de openbare ruimte bij aan het realiseren van de doelen uit het
klimaatakkoord van Parijs. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en
bedrijven investeren we in een groenere omgeving met meer ruimte voor ontmoeten
en bewegen. Door ‘Roosendaal Natuurstad’ worden de effecten van “klimaatpieken”
opgevangen. Om deze pieken op te kunnen vangen wordt watermanagement steeds
noodzakelijker: zorgen voor buffers voor droge tijden, voor het stroomopwaarts zo lang
mogelijk lokaal vasthouden van pieken in natte tijden en tegelijk voor het afvoeren van
water uit bebouwd gebied bij veel neerslag. De grotere pieken vragen bovendien om
aanpassing van het rioolsysteem, zodat we overbelasting kunnen voorkomen.
Tegelijkertijd willen we ook maatregelen nemen om de lucht schoner te krijgen, en CO2uitstoot tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zorgen voor meer bomen
en struiken. Met Roosendaal Natuurstad werken we aan een gezonde stad, die uitnodigt
tot gezond leven. In 2020-2023 zetten we in op de onderstaande pijlers:
>> Visuele en ruimtelijke kwaliteit;
>> Cultuurhistorie en erfgoed;
>> Stedelijke groenstructuur en buiteninrichting;
>> Landschap, ecologie en biodiversiteit;
>> Gezonde leefomgeving en recreatie;
>> Duurzaamheid en ruimtelijke adaptatie.
We stellen in deze Kadernota voor om (incidenteel) geld op te nemen om vanaf 2020
goed te kunnen starten. Voor de jaren daarna werken we op een participatieve manier
de pijlers verder uit resulterend in een visie en een uitvoeringsprogramma Roosendaal
Natuurstad.

B.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad heeft in 2015 de kaders vastgoed vastgesteld. Op basis hiervan is het
vastgoed ingedeeld in drie portefeuilles waaronder de kernportefeuille. Hierin bevindt zich
al het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Door het vastgoed te verduurzamen
wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen
op het gebied van duurzaamheid, maar ook willen we een voorbeeldfunctie hebben
voor bewoners en bedrijven, zodat ook zijn hun panden verduurzamen. Daarnaast
heeft het minister Wiebes alle gemeenten opgedragen om voor 1 januari 2020 een
verduurzamingsplan op te stellen voor al het gemeentelijk vastgoed dat bepaalde limieten
van gas- en elektragebruik te boven gaat.
Dit voorstel heeft als doel om het gemeentelijk vastgoed dat de gemeente nog minimaal
10 jaar wil gebruiken te verduurzamen. Hierbij wordt naar de ladder van verduurzaming
gekeken. We zetten in op isolatie (vloer, spouwmuur, dak), beglazing, vervanging van
energieverslindende apparatuur en armaturen, aanbrengen van zonnepanelen en
alternatieve warmtebronnen.
Er wordt per pand onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen.
Vervolgens wordt per pand een plan van aanpak opgesteld. We voeren alleen
duurzaamheidsmaatregelen uit die binnen 10 jaar terugverdiend kunnen worden.
Voor het realiseren van deze duurzaamheidsmaatregelen wordt een benodigd
krediet verwacht van € 2 miljoen waarvan het uitgavepatroon is 55% in 2020 en
15% in 2021, 2022 en 2023. Zoals hiervoor gesteld is de doelstelling dat we alleen
duurzaamheidsmaatregelen treffen, die zich binnen 10 jaar terugbetalen en daarna een
exploitatievoordeel laten zien.
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C.

Snelfietsroute F58

In het ‘Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025‘ (GVVP uit 2015) is vastgesteld
dat onder andere door het toenemende gebruik van de e-bike de afstand van 14 kilometer
tussen Roosendaal en Bergen op Zoom steeds makkelijker met de fiets overbrugbaar
is voor een grotere groep mensen. Door het fietsgebruik tussen beide gemeenten
te stimuleren kan het aantal autobewegingen afnemen. Dit komt ten goede aan de
luchtkwaliteit en de gezondheid van de forenzen. In lijn met de ‘Mobiliteitsagenda
2015-2019’ ligt er nu het voorstel om geld te reserveren voor het aanleggen van de F58.
Ten behoeve van de aanleg wordt tevens subsidie van het Rijk en de Provincie ontvangen.
Dit leidt ertoe dat de gemeente ongeveer een derde (€ 5,6 miljoen) van de totale
investering (€ 15 miljoen) betaalt. In het voorstel zijn de kapitaallasten opgenomen.

D.

Futureproof stadshart Roosendaal & Ster van Roosendaal

De vergroening en klimaatadaptatie van de binnenstad komt voort uit de visie
‘Roosendaal, gezonde stad’. Eén van de pijlers van dit plan is om de openbare ruimte te
vergroenen. Dit voorstel in de kadernota heeft twee pijlers. Allereerst is er het project
“Ster van Roosendaal - Tuin van Van Hasselt”. Door dit project worden de tuin van het
Tongerlohuis en de tuin bij het Koetshuis op een groene wijze verbonden. Ook wordt
de waterloop rondom Tongerlohuis doorgetrokken en worden wadi’s en kwalitatief
hoogwaardig groen aangelegd. Met dit voorstel worden kapitaallasten gereserveerd voor
de investering van € 800.000 ter realisatie van dit project.
De tweede pijler is dat we andere mogelijkheden voor vergroening en klimaatadaptatie
in de binnenstad verkennen. Dit doen we onder de noemer ‘futureproof stadshart
Roosendaal’. We richten ons op fijnmazige verbindingen in de binnenstad, het creëren van
bewustwording en aantrekkelijkheid door relatief eenvoudige ingrepen in de binnenstad.
Om participatief aan de slag te kunnen vanaf 2020 is een structureel werkbudget
van € 50.000 euro opgenomen.

E.

Roosendaal Futureproof

In het actieplan Roosendaal futureproof zijn voor de thema’s wonen, afval, energie &
klimaat, mobiliteit, groen & water en mens & zorg in 2017 doelen vastgesteld. Op basis van
het Bestuursakkoord en de actualisering Futureproof zijn de doelen aangescherpt.
De doelen passen binnen de door de VN vastgestelde “wereldwijde doelstellingen”
of “global goals”. Overkoepelend geldt: in 2050 wil Roosendaal CO2-neutraal zijn, in
2030 zijn we halverwege. De hiervoor benodigde transitie realiseren we participatief.
Bewustwording is een belangrijk overkoepelend doel. Onze aanpak krijgt vorm via
onderstaande pijlers:
>> Bewustwording en participatie
De “bewustwording” wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen en houden van
actuele sturings- en voortgangsinformatie. Inwoners worden actief geïnformeerd
over de verduurzamingsmogelijkheden. Wij geven inwoners, bedrijven, belangen- en
adviesgroepen invloed op de beleids- en uitvoeringskeuzes en zijn waar mogelijk en
(door henzelf) gewenst partners in de realisatie.
>> Energie & klimaat:
Het is ons doel dat in 2030 alle Roosendalers (bewoners en bedrijven) 20% minder
energie dan in 2017 verbruiken en er komt 50% van de gebruikte energie komt dan uit
herwinbare bronnen (zon, wind, geothermie, restwarmte, groen (waterstof)gas).
Op basis van een inventarisatie wordt de potentie van “zon-op-dak” in beeld gebracht
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en worden eigenaren van daken gestimuleerd om zonnecollectoren te plaatsen.
Voor woningen doen we dat via een jaarlijkse herhaalactie “winst uit je woning”, voor
bedrijven via nader te onderzoeken en elders succesvol toegepaste methode.
We zetten in op een promotie- en aanschrijfactie. We onderzoeken om stimuleringsen ontzorgingsmaatregelen te combineren met andere duurzaamheidsmaatregelen
en/of asbestsanering.
>> Circulaire economie
Wij faciliteren ondernemers om een duurzaamheidsfootprint te maken van
individuele bedrijven en voor bedrijventerreinen als geheel. Uit een analyse kan
worden opgemaakt welke afvalstof van het ene bedrijf grondstof is voor het andere
bedrijf. Vanuit het innovatie- en ontwikkelfonds ondersteunen we bedrijven om een
businesscase te ontwikkelen.
>> DuurzaamheidsVouchers
Wij stimuleren met een voucher betrokkenen om voorstellen ten behoeve van
toekomstige duurzaamheidsmaatregelen te ontwikkelen.

F.

Warmteplan

Het Warmteplan is een verplichting uit het Nationaal Klimaatakkoord en dient als
integraal perspectief om tot alternatieven te komen als gas niet meer als warmtebron kan
dienen. In het warmteplan werken we uit op welke manier wijken van warmte kunnen
worden voorzien wanneer ze worden afgekoppeld van het aardgas. Het warmteplan wordt
opgesteld op basis van de uitkomsten van de Regionale EnergieStrategie (RES). In het
warmteplan moet veel worden uitgezocht, zowel op technisch, ruimtelijk, economisch,
financieel als marktordeningsgebied. Via dit voorstel wordt geld beschikbaar gesteld voor
het opstellen van een warmteplan en wordt er beleid en een kansenkaart ten behoeve
van de verschillende mogelijkheden van warmtevoorziening (warmtenet, warmtekoudeopslag (WKO, geothermie, all electric en alternatieve bronnen) uitgewerkt.

G.

DER

In het verduurzamen speelt de energietransitie een grote rol. Het Duurzaam
Energiebedrijf Roosendaal (DER) heeft als doel om duurzame warmte voor inwoners
tegen dezelfde (of als het kan lagere) kosten aan te bieden dan wanneer een woning op
het gas aangesloten zou blijven. Dat betekent dat er een gebalanceerde uitbreiding van
het warmtenet in Roosendaal moet plaatsvinden. Gebalanceerd omdat rendabele en
minder rendabele gebieden voor een optimale warmtevoorziening moeten worden
aangesloten. Dit voorstel is gericht op een onderzoek naar de optimale marktordening
en legt de basis voor de aansluitingen op het DER van circa 1000 appartementen in de
wijk Westrand op het warmtenet DER, in samenwerking met Alwel en provincie. Voor
de aansluiting van de woningen van Alwel in de Westrand wordt gestreefd naar het
opstellen van een sluitende businesscase. Verder wordt er geld gereserveerd voor de
uitwerkingsvraagstukken ten behoeve van de aansluiting van het warmtenet in andere
wijken. De kosten om andere wijken eventueel op het warmtenet aan te sluiten zullen
blijken uit de haalbaarheidsonderzoeken c.q. de definitieve businesscases die voor die
wijken worden opgesteld.
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H.

Binnenstadsdistributie

De bevoorrading van de binnenstad kan worden geoptimaliseerd. In het autoluwe
deel van de binnenstad vindt de bevoorrading plaats binnen venstertijden of er moet
een ontheffing worden verleend. We zien kansen op het gebied van duurzaamheid
en gastvrijheid. Te denken valt aan schonere transportvormen en/of het bundelen
van ritten door middel van logistieke hubs. De (storende) verkeersbewegingen in de
binnenstad nemen dan af. We participeren in regionale platforms op het gebied van
binnenstadsdistributie, waarbij ernaar wordt gestreeft pilots in de diverse gemeenten uit te
voeren. De € 20.000 wordt aangewend om een pilot in Roosendaal op te zetten.

3.3

Voorstellen sterk & gezond Roosendaal

In onderstaand overzicht zijn de concrete voorstellen opgenomen om te investeren in een
sterk & gezond Roosendaal. Onder de tabel worden de voorstellen toegelicht.

Sterk & Gezond Roosendaal
Voorstellen (bedragen in €)

2020

2021

2022

2023

Thema politieke
beschouwingen

A

Versterken sociale
basisinfrastructuur

500.000

500.000

500.000

500.000

Sociaal domein

B

Eenouderregeling
peuteropvang

112.000

112.000

112.000

112.000

Sociaal domein
Jeugd & onderwijs

C

Jeugd- en Onderwijsagenda

200.000

200.000

200.000

200.000

Sociaal domein
Jeugd & onderwijs

D

LHBTi en Huis van Morgen

80.000

80.000

80.000

80.000

892.000

892.000

892.000

892.000

Totaal

Sociaal domein

Voorstellen ontwikkel- innovatiefonds
E

Kwartiermaker
bestaanszekerheid

100.000

2020: € 50.000
2021: € 50.000

Sociaal domein

F

Actieagenda
Arbeidsmarktagenda

100.000

2020: € 60.000 2021: € 20.000
2022: € 20.000

Economie &
Arbeidsmarkt

Totaal

200.000

A.

Versterken sociale basisinfrastructuur

De ‘Transformatie agenda sociaal domein, oog voor elkaar’ (maart 2019) gaat uit
van een sterk voorliggend veld. Dit is het geheel van collectieve voorzieningen en
het gehele netwerk van vrijwilligers en professionals die vrij toegankelijk beschikbaar
zijn in de Roosendaalse samenleving om inwoners te helpen op eigen kracht en naar
eigen tevredenheid aan de samenleving deel te laten nemen. Het gedachtegoed en de
infrastructuur om de belangrijke beweging naar voren de maken is de laatste jaren reeds
in praktijk gebracht. In 2017 zijn we geconfronteerd met een oplopende korting op de
Rijksmiddelen Wmo (compensatie begrotingstekort). Deze korting loopt van € 200.000
in 2017 op tot € 770.000 in 2020. De korting is binnen de begroting geland op budgetten,
die ingezet worden ten behoeve van de sociale basisinfrastructuur. Tot 2018 is de korting,
zonder inhoudelijke gevolgen voor de sociale basisinfrastructuur, opgevangen. Echter
in lijn met de transformatieagenda sociaal domein is het doorzetten van deze korting
niet langer wenselijk. Inboeten op de sociale basis druist in tegen de ambitie om de
beweging naar de voorkant te maken. Hiervoor is het juist noodzakelijk om te investeren
in het voorliggend veld met als doel om te besparen op de specialistische zorg en
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participatiemiddelen. Door € 350.000 op te nemen in deze Kadernota kunnen we de
huidige sociale basis in stand te houden. Als onderdeel van het voorliggend veld wordt er
dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de buurthuizen. In dit onderzoek
wordt ook de wijze van subsidiering betrokken. In deze Kadernota is vanaf 2021 € 150.000
extra opgenomen voor de buurthuizen. Veder wordt er de komende periode gewerkt aan
een concreet plan tegen eenzaamheid. Om een start te kunnen maken met (de uitvoering
van) een integrale aanpak is voor 2020 eenmalig € 150.000 opgenomen.

B.

Eenouderregeling peuteropvang

Het ‘Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’ (maart 2019) heeft onder andere tot
doel dat kinderen een goede start in het onderwijs kunnen maken. Het is van belang dat
kinderen in hun ontwikkeling optimaal gestimuleerd worden. Dit geldt met name voor
de eerste levensjaren van een kind, omdat in deze periode het fundament wordt gelegd
voor het sociaal-emotioneel en het cognitief functioneren.  Het bezoeken van een
peuteropvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Deze goede start houdt
onder meer in dat peuters van 2-4 jaar een vorm van peuteropvang bezoeken, ongeacht
de financiële situatie van ouders. Met dit voorstel ondersteunen we de groep ouders, die
voor hun peuter geen aanspraak kunnen maken op een voorliggende voorziening (zoals
een doelgroepindicatie of een tegemoetkoming door middel van kinderopvangtoeslag).

C.

Jeugd- en onderwijsagenda

Om verschil te maken voor de Roosendaalse jeugd en hen een beter en breder
perspectief te bieden zijn er extra investeringen nodig. Het aantal vroeg schoolse
schoolverlaters in Roosendaal ligt hoger dan het regionaal en landelijk gemiddelde.
Ruim 10% van de jongeren heeft een lichte of zwaarder vorm van jeugdhulp. We willen
perspectief bieden aan alle jeugdigen door het bieden van gelijke kansen. Dit doen wij
door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken waardoor zij voldoende kansen
hebben voor nu en om als volwassenen. We willen voorkomen in plaats van genezen.
Met de Jeugd- en onderwijsagenda zetten we in op de volgende speerpunten:
>> Ouders en kind zijn in regie en voelen zich gesteund!   
>> Geen enkel kind zit thuis!  
>> Geen kind met achterstand naar de basisschool!  
>> Ieder kind kan dichtbij naar de basisschool die bij hem of haar past!   
>> Ieder kind kan zijn of haar talenten ontplooien!   
>> Ieder kind is goed toegerust om te starten aan zijn of haar volwassen leven!
We zetten in op de zes speerpunten door te investeren. Concrete projecten zijn nog
in voorbereiding en worden samen met partners uitgewerkt. De investering zal worden
gebruikt om: een kansrijke start bij de eerste 1000 dagen van een kind te bieden, sport
in te zetten als middel in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten, te zorgen voor
ondersteuning van ouders, jeugd actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering
van de agenda, financieel bewustzijn bij jongeren te creëren, preventie activiteiten in
scholen en buurten (weerbaarheid, eenzaamheid, social media, alcohol/drugs etc) te
ondersteunen, kamers met kansen en een extra investering in het stimuleren van een
gezonde levensstijl.

D.

LHBTi en Huis van Morgen

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven het actieplan Regenbooggemeente (LHBTi)
en de doorontwikkeling van het “Huis van Morgen” in de regio met negen gemeenten.
Het Huis van Morgen heeft als doel om inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals te
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informeren en voor te lichten over innovaties die het mogelijk maken om langer thuis te
wonen. Met dit voorstel wordt het voortbestaan van het Huis van Morgen geborgd
(€ 60.000).
De gemeenteraad nam begin 2018 de motie “Roosendaal toegankelijk voor iedereen”
aan. Toegankelijkheid en inclusie dragen bij aan versterking van de sociale cohesie.
Het versterkt de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Inclusie is niet alleen
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het betreft ook antidiscriminatie.
In deze Kadernota wordt voorzien in een uitvoeringsbudget van € 20.000 voor LHBTi.
Gezamenlijk met partners werken we aan het bevorderen van de sociale acceptatie,
weerbaarheid en veiligheid van LHBTI-inwoners en hebben daarbij de volgende ambities:
>> De zichtbaarheid en bespreekbaarheid van homoseksualiteit, biseksualiteit,
transgender- en intersekse personen neemt toe onder de gehele bevolking en met
name onder jongeren, ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is;
>> Professionals zijn zich bewust van hun eigen potentiële vooroordelen of blinde vlekken
daar waar het LHBTI-inwoners of -bezoekers van Roosendaal betreft en kennen tools
om hun mogelijke handelingsverlegenheid te overwinnen om zodoende vooroordelen,
discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI’s aan te kunnen pakken;
>> LHBTI-inwoners weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het
sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in
hun eigen sociale kring.

E.

Kwartiermaker bestaanszekerheid

We investeren in het aantrekken van een kwartiermaker bestaanszekerheid voor de
jaren 2020 en 2021. Deze kwartiermaker pakt de regie op de doelstelling om armoede
te bestrijden, bouwt een netwerk op en jaagt nieuwe initiatieven aan. Dit moet ertoe
leiden dat samen met partners en klanten kennis, draagvlak en een gezamenlijke
aanpak/werkwijze ontstaat en geborgd wordt. Het resultaat is het effectueren
van de noodzakelijke beweging ‘Van vangnet naar Uitweg’, ‘Van armoede naar
bestaanszekerheid’, met structurele effecten op de lange termijn gedragen door de
Roosendaalse samenleving.

F.

Actieagenda Arbeidsmarktagenda: iedereen doet mee op de
arbeidsmarkt XL

In de arbeidsmarktagenda 2019 - 2022 zijn de volgende ambities opgenomen: ‘Iedereen
verdient werk’, ‘Onderwijs en arbeidsmarkt matchen’ en ’inwoners hebben kennis en
vaardigheden ontwikkeld’. De Roosendaalse arbeidsmarkt is internationaal. Een deel
van onze arbeidskrachten is arbeidsmigrant: het werk heeft hen naar hier gebracht.
Arbeidsmigranten zijn vaak gekomen om specifiek werk te verrichten. Als de arbeidsmarkt
verandert is het de vraag of die kennis of kunde nog steeds nodig is. Onze zorg is dat
de arbeidsmigranten dan geen werk meer kunnen vinden. De verwachting is dat deze
mensen bij langdurig verblijf een band opbouwen met Roosendaal of in ieder geval
Nederland. Wij willen de positie van arbeidsmigranten dan ook versterken. We zetten
vanaf 2020 een opleidingsfonds voor arbeidsmigranten op (€ 60.000 voor drie jaar).
Daarmee willen we vaak ongeschoolde of heel vakspecifiek opgeleide mensen breder
opleiden (met aandacht voor de beroepen van de toekomst). We willen dit combineren
met specifieke aandacht voor taalondersteuning van hen en hun families. Uiteraard
monitoren we de resultaten van dit experiment en stellen we indien nodig bij. De Agenda
Beroepsonderwijs wordt in 2019 opgevolgd door een uitvoeringsprogramma en een
roadmap 2019-2020. Deze worden gekoppeld aan ons actieprogramma en daarvoor
reserveren we nu incidenteel € 40.000.
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4. Financieel perspectief
4.1

Resumé

In onderstaand overzicht is de financiële dekking van de hiervoor genoemde voorstellen
opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in structurele dekking voor structurele
voorstellen, incidentele dekking voor incidentele voorstellen en de voorstellen uit het
ontwikkel- en innovatiefonds. De totstandkoming van de financiële ruimte is opgenomen
in de financiële positie (bijlage 1).

Confrontatie structurele voorstellen en structureel financieel perspectief
2020

2021

2022

2023

2.423.500

1.755.500

1.276.000

3.379.500

Voorstellen Aantrekkelijk structureel

933.500

962.625

1.018.000

1.028.250

Voorstellen Duurzaam structureel

245.833

285.833

454.533

470.533

Voorstellen Sterk & Gezond structureel

742.000

892.000

892.000

892.000

1.921.333

2.140.458

2.364.533

2.390.783

502.167

-

-

988.717

-

384.958

1.088.533

-

2020

2021

2022

2023

130.000

10.000

-

-

85.000

-

-

-

Voorstellen Sterk & Gezond incidenteel

150.000

-

-

-

Totaal

365.000

10.000

-

-

Incidentele dekking uit algemene reserve

365.000

10.000

-

-

Financiële ruimte structureel

Totaal
Overschot
Tekort

Dekking incidentele voorstellen

Voorstellen Aantrekkelijk incidenteel
Voorstellen Duurzaam incidenteel

Dekking incidentele voorstellen
(voeding) Ontwikkel- en innovatiefonds

2.000.000

Voorstellen Aantrekkelijk

520.000

Voorstellen Duurzaam

955.000

Voorstellen Sterk & Gezond

200.000

Restant Ontwikkel- en innovatiefonds

325.000
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De conclusie van deze tabellen is dat met de voorgelegde voorstellen een sluitende
programmabegroting 2020 kan worden gepresenteerd. De structurele lasten worden
gedekt met structurele dekkingsmiddelen.
Middels de algemene reserve kunnen de saldi van 2020 en 2021 worden gesaldeerd. Het
positieve saldo van 2020 wordt in de algemene reserve gestort. Het negatieve saldo van
2021 wordt vervolgens weer uit de algemene reserve onttrokken. Voor de jaarschijf 2022
bestaat nog een opgave. In de programmabegroting 2020 komen we hierop terug en
zullen we met een voorstel voor een oplossing komen.
Omdat 2023 weer een positief saldo laat zien, is sprake van een structureel sluitende
begroting.
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5. Set met beoogde maatschappelijke
effecten
In de programmabegroting 2019 stond opgenomen dat in de Kadernota 2020 een
geactualiseerde set met beoogde effecten zou worden opgenomen. Deze treft u
hieronder aan.
De werkwijze: plannen zijn leidend
In plannen die uw raad krijgt aangeboden wordt opgenomen aan welke beoogde
maatschappelijke effecten de uitvoering van een plan bijdraagt. Het is dan ook goed
om te realiseren dat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ primair een beleidsvraag is die
bij het vaststellen van plannen aan de orde komt. De onlangs aan de gemeenteraad
aangeboden plannen over bijvoorbeeld de transformatie agenda sociaal domein, de
arbeidsmarktagenda, de economische koers en het integraal veiligheidsplan zijn daar
goede voorbeelden van. In deze plannen zijn telkens de beoogde effecten opgenomen.
In de plannen staat ook hoe de beoogde effecten gerealiseerd worden en waaraan het
succes van de uitvoering kan worden afgemeten; de indicatoren. De indicatoren worden
“overgenomen” in de programmabegroting en jaarstukken en worden daarin periodiek
voorzien van uitkomsten en streefwaarden. Ook toekomstige plannen worden langs
deze lijn ontwikkeld. Dit betekent dat de set van beoogde maatschappelijke effecten in
ontwikkeling is en blijft. Onderstaande set is gebaseerd op de begroting 2019 en indien
er nieuwe plannen met beoogde effecten aan de gemeenteraad zijn aangeboden dan
is de set op basis daarvan geactualiseerd. In de programmabegroting 2020 worden
indicatoren en streefwaarden opgenomen. De opzet van de programmabegroting 2020
wordt overeenkomstig de eerder gekozen lijn, waarbij het bereiken van de beoogde
maatschappelijke effecten een programma en domein overstijgende aangelegenheid is,
opgesteld. Hiermee geven wij uitvoering aan de motie ‘M18 Sturen op Maatschappelijke
Effecten’ (2018).

De geactualiseerde set met maatschappelijke effecten
>> Beoogd effect:
Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame
volwassenen (gebaseerd op: Transformatieagenda sociaal domein 2019-2022: Oog
voor elkaar)
>> Beoogd effect:
Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich on¬derdeel van
een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving (gebaseerd op: Transformatieagenda
sociaal domein 2019-2022: Oog voor elkaar)
>> Beoogd effect:
Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief mee in de
samenleving (gebaseerd op: Transformatieagenda sociaal domein 2019-2022: Oog
voor elkaar)
>> Beoogd effect:
Inwoners zijn voldoende wendbaar om mee te blijven doen aan de (toekomstige)
arbeidsmarkt (gebaseerd op: Actie agenda arbeidsmarkt 2019-2022: Iedereen doet
mee op de arbeidsmarkt XL)
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>> Beoogd effect:
Roosendaal kent een aantrekkelijk en vernieuwend onderwijsaanbod en een ontwikkelen leerinfrastructuur die aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (gebaseerd
op: Actie agenda arbeidsmarkt 2019-2022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL)
>> Beoogd effect:
Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente
Roosendaal (gebaseerd op: Economisch koersdocument 2019 -2022: Verbinden,
Vernieuwen en uitdagen (ondernemers) & begroting 2019 (inwoners))
>> Beoogd effect:
De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie-en
ondernemersklimaat (gebaseerd op: Economisch koersdocument 2019 -2022:
Verbinden, Vernieuwen en uitdagen)
>> Beoogd effect:
De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers (gebaseerd
op: Economisch koersdocument 2019 -2022: Verbinden, Vernieuwen en uitdagen)
>> Beoogd effect:
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig (Gebaseerd op Raadsvoorstel
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022)
>> Beoogd effect:
De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen
(onveranderd en gebaseerd op programmabegroting 2019 en Woonagenda 2015)
>> Beoogd effect (duurzaamheid)
Roosendaal en de Roosendalers lopen voorop in de energietransitie, kunnen goed
omgaan met klimaatverandering en stimuleren circulair leven en werken (Gebaseerd
op actualisatie Roosendaal Futureproof 2017 -2021)
>> Beoogd effect:
De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften
van huidige en (potentieel) toekomstige inwoners (onveranderd en gebaseerd op
programmabegroting 2019 en Woonagenda 2015)
>> Beoogd effect:
De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed
bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers (onveranderd gebaseerd op
programmabegroting 2019 en GVVP 2015-2025)
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Bijlage 1 Toelichting Financiële positie
Onderstaand financieel kader biedt een overzicht van de beschikbare middelen en vormt
het uitgangspunt voor de integrale afwegingen in deze Kadernota. Het overzicht toont
aan dat er met het oog op de Programmabegroting 2020 financiële ruimte is. Dit bedrag
is beschikbaar voor de dekking van autonome ontwikkelingen en nieuw of aangepast
beleid. Er is onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele ruimte.

1.

Structurele ruimte

Onder de tabel wordt de opbouw van het financiële kader toegelicht.

Bedragen * € 1.000

2020

2021

2022

2023

1.780.000

3.370.000

5.530.000

7.990.000

723.000

56.000

57.000

58.000

Uitgangspositie
a.

Saldi Programmabegroting 2019

b.

Decembercirculaire 2018

c.

Oormerkingen decembercirculaire 2018

-/- 721.000

-/- 53.000

-/- 53.000

-/- 53.000

d.

Rentelast grondverwerving t.b.v. Bravis

-/- 112.500

-/- 187.500

-/- 225.000

-/- 225.000

e.

Rente aanleg infra t.b.v. Bravis

-

-/- 15.000

-/- 45.000

-/- 75.000

f.

Hogere uitkering BUIG

900.000

-

-

-

g.

Ongedekt tekort CAO HBH+

-/- 296.000

-/- 441.000

-/- 571.000

-/- 727.000

h.

Meicirculaire 2019

996.000

254.000

-/- 1.840.000

-/- 1.814.000

i.

Oormerkingen meicirculaire 2019

-/- 116.000

-/- 26.000

-/- 26.000

-/- 26.000

j.

Begrotingen Gemeenschappelijke
Regelingen

-/- 1.059.000

-/- 1.498.000

-/- 1.772.000

-/- 1.894.500

k.

Nieuwe CAO gemeenten

-/- 680.000

-/- 750.000

-/- 825.000

-/- 900.000

l.

Voordelen jeugd

900.000

900.000

900.000

900.000

m.

Bijstellen participatiebudget

146.000

146.000

146.000

146.000

n.

Indexatie

-/- 37.000

-

-

-

Structurele financiële ruimte

2.423.500

1.755.500

1.276.000

3.379.500

Toelichting:
A.

Saldi Programmabegroting 2019

Startpunt voor de uitgangspositie vormt de vastgestelde programmabegroting 2019.
Het saldo van de programmabegroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming was
voor alle jaren positief. De begroting 2019 was echter beleidsarm. De primaire focus van
ons college heeft bij het opstellen van de begroting vooral gelegen op het opstellen van
solide en realistische ramingen. Wij hebben daarom aangegeven bij de Kadernota 2020
met nieuwe voorstellen te komen, die voortkomen uit het Bestuursakkoord.
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B.

Decembercirculaire 2018

Dit betreft de voordelen op de algemene uitkering uit de decembercirculaire 2018.
De resultaten van de decembercirculaire zijn in januari 2019 via een raadsmededeling aan
uw raad gemeld.

C.

Oormerkingen decembercirculaire 2018

De oormerkingen hebben betrekking op de decentralisatie-uitkering Transformatiefonds
Sociaal Domein Jeugd (€ 668.000 in 2020) en een hogere decentralisatie-uitkering
Brede Impuls Combinatiefuncties (structureel € 53.000). Een nadere toelichting is te
vinden in de raadsmededeling over de decembercirculaire 2018.

D.

Rentelast grondverwerving ten behoeve van Bravis

E.

Rentelast aanleg infra ten behoeve van Bravis

Op 4 april 2019 heeft uw gemeenteraad het raadsvoorstel met betrekking tot het
vestigen van het voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van de vestiging van het Bravisziekenhuis behandeld. Daarbij heeft uw raad het verwervingskrediet voor de gronden
vastgesteld. De rentelast die bij deze grondverwerving hoort is hier opgenomen. Daarnaast
heeft uw raad het krediet voor de hoofdinfrastructuur (ontsluiting Bulkenaar en Tolberg
naar de afslag Wouw) vastgesteld. Ook de rentelasten hiervan zijn meegenomen in de
financiële uitgangspositie.

F.

Hogere uitkering BUIG

Op drie momenten krijgen gemeenten informatie over de hoogte van het BUIG-budget
(Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004) van een bepaald jaar:
>> in oktober t-1 ontvangen gemeenten een beschikking met het voorlopige BUIGbudget voor jaar t;
>> in april van jaar t ontvangen gemeenten een nader voorlopig budget over jaar t;
>> in oktober jaar t ontvangen gemeenten een beschikking met het definitieve
BUIG-budget over jaar t.
Op dit moment is het nader voorlopige BUIG-budget van 2018 verwerkt in onze
gemeentebegroting; structureel is in onze begroting een bedrag als BUIG-budget
opgenomen van € 29.016.977.
In oktober 2018 hebben we informatie over het voorlopige BUIG-budget voor 2019
ontvangen. Voor Roosendaal bedraagt het budget € 31.400.573. Dit bedrag is niet verwerkt
in onze gemeentebegroting.
In april 2019 is het nader voorlopig BUIG-budget voor 2019 bekend gemaakt;
de uitkering voor Roosendaal bedraagt € 30.370.484. Ten opzichte van de raming in onze
gemeentebegroting
(€ 29.016.977) is er in 2019 dus sprake van een voordelig verschil van € 1.353.507. Dit
positieve verschil trekken we voorzichtigheidshalve niet structureel door, maar laten we
aflopen in 2020 naar € 900.000 en voor de jaren vanaf 2021 nemen we helemaal geen
(positief) verschil op.
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G.

Ongedekt tekort CAO HBH+

Door middel van een raadsmededeling (d.d. 5 februari 2019) is de gemeenteraad op
de hoogte gebracht van het verhogen van het budget voor HBH+ als gevolg van
landelijke wet- en regelgeving. De AMvB reële kostprijs, de nieuwe loonschaal HBH
en de loonsverhoging per 01-10-2018 leiden tot hogere kosten bij zorgaanbieders die
huishoudelijke ondersteuning bieden. De gemeente komt met het ophogen van de
contractwaarde haar wettelijke verplichtingen na.
Met het raadsbesluit Eigen bijdrage WMO 2019 heeft uw gemeenteraad op 31 januari
2019 besloten om voor de maatwerkvoorzieningen HBH+ en Begeleiding de eigen
bijdrage (van maximaal € 17,50 per vier weken) terug in te voeren vanaf 25 februari 2019.
De baten die hiermee samenhangen bedragen vanaf 2020 structureel € 450.000. Deze
baten worden ingezet als gedeeltelijke dekking voor het tekort op HBH+. Het resterende
tekort is hier opgenomen.

H.

Meicirculaire 2019

Dit betreft de voordelen op de algemene uitkering uit de meicirculaire 2019. In bijlage 2
is een uitgebreide analyse opgenomen van de resultaten van de meicirculaire 2019.

I.

Oormerkingen meicirculaire 2019

De oormerkingen hebben betrekking op de nieuwe of gewijzigde decentralisatieuitkeringen. In bijlage 2 is terug te vinden welke decentralisatie-uitkeringen het betreft.

J.

Begrotingen Gemeenschappelijke regelingen

Tijdens uw raadsvergadering van 20 juni 2019 worden de begrotingen 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen behandeld. Aanpassingen van gemeentelijke bijdragen
aan de gemeenschappelijke regelingen op grond van de (vastgestelde) begrotingen 2020
moeten we overnemen in onze gemeentebegroting. Het totale financiële effect van de
wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen is daarom hier opgenomen in de financiële
uitgangspositie.

K.

Nieuwe CAO Gemeenten

De oude CAO-afspraken liepen af op 31 december 2018. Op dit moment is er nog geen
nieuwe CAO afgesproken voor gemeenteambtenaren. Wel is zeker dat er een nieuwe CAO
zal komen. De bedragen die hier opgenomen zijn, zijn gebaseerd op het laatste bod van
de VNG (4,9% over 2 jaar).

L.

Voordelen jeugd

Door het afschaffen van het regionale solidariteitsbeginsel voor jeugdzorg hoeft
de gemeente geen budget meer aan te houden voor het geval de gemeente wordt
aangesproken voor tekorten binnen de regio. Dit levert een voordeel op van € 600.000.
In het geval van de Jeugdhulp budgetten is vanaf 2015 een stelpost opgenomen waarin
steeds na actualisatie budgetten het saldo werd verwerkt. Reden hiervoor was de
onverwachte ontwikkelingen in de regio cq. solidariteit. Sinds 2019 wordt reëel geraamd,
doordat de Jeugdhulp budgetten beter te voorspellen zijn vanwege de opgedane ervaring.
Tevens is geen sprake meer van financiële solidariteit in West-Brabant West. Dit levert nog
eens € 300.000 voordeel op.
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M.

Bijstellen participatiebudget

In de aanbiedingsnota van de programmabegroting 2016 is structureel budget bijgeraamd
van € 146.000 vanwege het tekort op uitkeringslasten destijds. Inmiddels is er geen sprake
meer van een tekort op de uitkeringslasten; het geraamde BUIG-budget is hoger dan de
geraamde uitkeringslasten. Het extra budget kan daarom vrijvallen.

N.

Indexatie

In het Spoorboekje 2019 is opgenomen dat materiële kosten worden geïndexeerd met
het 3-jaars gemiddelde indexeringspercentage (Bron: CBS, consumentenprijsindex (CPI)).
Dit wordt bepaald met peildatum 1 mei 2019, op basis van de dan bekende indexaties.
Op dit moment is het 3-jaarsgemiddelde 1,3%. In de Programmabegroting 2019 was al
rekening gehouden met een oplopende inflatiecorrectie voor de jaren vanaf 2020. In 2020
was rekening gehouden met 1,1%, in 2021 met 1,5% en voor 2022 en verder 2%.
Voor 2020 moet dus nog een kleine correctie plaatsvinden van +0,2% (€ 37.000). Voor de
latere jaren is geen aanpassing nodig.

2.

Incidentele ruimte

Voor de incidentele ruimte zijn met name de reserves van belang, vooral de risicoreserve
sociaal domein en de algemene reserve. De ontwikkeling van de risicoreserve kan als volgt
geschetst worden:

Risicoreserve sociaal domein
Risicoreserve Sociaal Domein

Geraamde mutaties

Saldo per 31-12-2018

Saldo
5.542.000

Geraamde mutaties 2019:
Onttrekkingen 2019

-/- 1.537.465

Terugdraaien onttrekking t.b.v. herstructurering WVS

+ 170.000

Deels terugdraaien onttrekking t.b.v. Beschermd Wonen
(LVB-ers wel betalen aan BoZ)

+ 885.500

Saldo per 31-12-2019

5.060.035

Geraamde mutaties 2020:
Onttrekkingen 2020
Terugdraaien onttrekking t.b.v. herstructurering WVS

+ 170.000

Deels terugdraaien onttrekking t.b.v. Beschermd Wonen
(LVB-ers wel betalen aan BoZ)

+ 885.500

Saldo per 31-12-2020
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-/- 1.443.000

4.672.535

In de aanbiedingsnota bij de programmabegroting 2018 is aangegeven dat, vanwege
de omvorming van de WVS naar een leerwerkbedrijf, sprake is van transitiekosten. Voor
Roosendaal zijn deze transitiekosten voor de periode 2018-2022 ingeschat op € 850.000.
Omdat de omvorming ongeveer 5 jaar in beslag zou nemen, zijn de transitiekosten
evenredig over de komende 5 jaar verdeeld. Omdat de WVS deze kosten echter volledig
opgenomen heeft in de begroting, zijn deze kosten al verwerkt in de gemeentelijke
bijdrage aan de WVS. De geraamde onttrekkingen aan de risicoreserve sociaal domein zijn
derhalve niet meer nodig.
Voor Beschermd Wonen was een onttrekking geraamd aan de risicoreserve sociaal
domein. Vanwege de compensatie die onze regio ontvangt, is deze onttrekking niet meer
in zijn geheel nodig. De onttrekking wordt daarom deels teruggedraaid.
Vanaf 2021 zijn nog slechts onttrekkingen geraamd voor de herstructurering van de WVS
(in totaal € 510.000). Deze onttrekkingen zijn niet meer nodig.
Het saldo van de risicoreserve sociaal domein is daarmee € 4,6 miljoen.
Met betrekking tot de Risicoreserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om:
>> € 2.000.000 van deze reserve over te hevelen naar het Innovatiefonds.
>> De reserve op te heffen en het resterende saldo (€ 2,6 miljoen) over te hevelen naar de
algemene reserve.
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Bijlage 2 Analyse Meicirculaire
Gemeentefonds 2019
Inleiding
Op 31 mei 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Meicirculaire
Gemeentefonds 2019 gepubliceerd. De financiële consequenties en ontwikkelingen die
van belang zijn voor de gemeente Roosendaal worden in deze bijlage inzichtelijk gemaakt.
De volledige tekst van de meicirculaire 2019 is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2019.

De meicirculaire 2019
Binnen het gemeentefonds maken we een onderscheid tussen de algemene uitkering
en de integratie-uitkeringen voor participatie en voogdij / 18+. Binnen de algemene
uitkering worden ook eventuele (wijzigingen in) decentralisatie-uitkeringen meegenomen
(oormerkingen).
Allereerst wordt hieronder de totale uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente
Roosendaal in beeld gebracht. Vervolgens wordt verder ingezoomd op de algemene
uitkering en integratie-uitkeringen voor participatie en voogdij / 18+.
In onderstaande tabellen wordt steeds een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van
de decembercirculaire 2018. De resultaten van de decembercirculaire 2018 zijn in een
raadsmededeling opgenomen, die in januari 2019 naar de gemeenteraad is verzonden.
Totale uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Roosendaal
De totale uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2019 ziet er voor
de gemeente Roosendaal als volgt uit:
Totaaloverzicht Gemeentefonds
Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

124.548

129.885

132.243

133.652

134.551

137.963

Decembercirculaire 2018

124.105

126.961

130.708

132.914

135.903

139.235

+ 443

+ 2.924

+ 1.535

+ 739

-/- 1.352

-/- 1.271

Verschil

Ten opzichte van de decembercirculaire 2018 stijgt de uitkering uit het gemeentefondvoor
de gemeente Roosendaal in 2019 met € 2,9 miljoen. Ook voor de jaren 2020 en 2021
is sprake van een forse stijging. De stijgingen in 2019, 2020 en 2021 worden vooral
veroorzaakt door de extra middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor jeugd,
de toevoeging en / of verhoging van decentralisatie-uitkeringen en de verhoging van de
integratie-uitkeringen voor participatie en
voogdij / 18+.
Zoals vermeld bestaat de totale uitkering uit het gemeentefonds uit de onderdelen
algemene uitkering en de integratie-uitkeringen voor participatie en voogdij / 18+. Een
uitsplitsing van de verschillen in bovenstaande tabel naar de verschillende onderdelen is in
onderstaande tabel gemaakt.
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Verschil
Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene uitkering

+ 443

+ 2.284

+ 996

+ 254

- 1.840

- 1.814

+ 556

+ 407

+ 352

+ 356

+ 411

+ 84

+ 132

+ 132

+ 132

+ 132

+ 2.924

+ 1.535

+ 739

- 1.352

- 1.271

IU Participatie
IU Voogdij / 18+
Totaal

+ 443

Algemene uitkering
Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene uitkering zien voor de gemeente
Roosendaal. Hierbij zijn ook de mogelijke oormerkingen op basis van de meicirculaire
meegenomen.
Algemene uitkering
Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

79.022

112.897

115.962

117.721

118.850

122.514

Decembercirculaire 2018

78.580

110.613

114.966

117.467

120.690

124.329

+ 443

+ 2.284

+ 996

+ 254

- 1.840

- 1.814

-/- 1.008

-/- 116

-/- 26

-/- 26

-/- 26

+ 1.277

+ 880

+ 228

- 1.866

- 1.841

Verschil
Oormerkingen n.a.v.meicirc. 2019
Totale mutatie

+ 443

In deze tabel is goed te zien dat de stijging van de algemene uitkering in 2019 voor een
groot deel veroorzaakt wordt door de oormerkingen.
Na verwerking van de oormerkingen resteert in 2019 nog een positief verschil ten opzichte
van de decembercirculaire van € 1.277.000. Dit verschil wordt door verschillende positieve
en negatieve oorzaken verklaard. De positieve afwijkingen komen door:
>> De toevoeging aan het gemeentefonds van extra middelen voor de jeugdzorg.
>> De toevoeging van de loon- en prijscompensatie 2019 voor de onderdelen die met
ingang van 2019 vanuit de integratie-uitkering sociaal domein zijn overgeheveld naar
de algemene uitkering.
De negatieve afwijking is te verklaren door een lager accres in 2019 dan bij de
decembercirculaire 2018 was geraamd. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het
systeem van ‘samen de trap op, samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven
direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Dit betekent dat wanneer de
rijksuitgaven stijgen, ook de omvang van het Gemeentefonds stijgt en vice versa. De
jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de ‘trap op-trap af’methode wordt het accres genoemd.
Meerjarig is het perspectief van de algemene uitkering negatief. Dit komt omdat de extra
middelen voor jeugdzorg alleen in de jaren 2019, 2020 en 2021 worden toegekend.
In 2019 is op macroniveau een bedrag van € 400 miljoen toegevoegd aan het
gemeentefonds, voor de jaren 2020 en 2021 ieder € 300 miljoen.
Vanaf 2020 dalen de accressen ten opzichte van de decembercirculaire 2018 verder,
hoofdzakelijk als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling. De lagere accressen
hebben een structureel karakter, waardoor deze cumuleren over de jaren.
Kortom, de extra middelen voor jeugdzorg zijn niet structureel, terwijl de dalende
accressen wel oplopen. Het meerjarenperspectief is daarom negatief.
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Oormerkingen
Onderstaande tabel bevat een toelichting op de mogelijkheden tot oormerking naar
aanleiding van de meicirculaire 2019.
Oormerkingen n.a.v. meicirc. 2019
Bedragen * € 1.000
Bonus Beschut Werk

2019

-/- 104

Koplopergemeente cliëntondersteuning

-/- 656

Verhoging taalniveau statushouders

-/- 90

Sportakkoorden

-/- 15

Armoedebestrijding kinderen

Totaal oormerkingen

2021

2022

2023

-/- 26

-/- 26

-/- 26

-/- 26

-/- 116

-/- 26

-/- 26

-/- 26

-/- 89

Maatschappelijke begeleiding

Waterschapsverkiezingen

2020

-/- 90

-/- 54
-/- 1.008

>> DU Bonus Beschut Werk: Via deze decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten
een financiële stimulans (‘bonus’) om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te
vergroten. In 2019 ontvangt Roosendaal een bedrag van € 89.000 voor de creatie en
continuering van beschut werkplekken in 2018.
>> DU Maatschappelijke Begeleiding: Gemeenten ontvangen via deze decentralisatieuitkering middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige
asielmigranten en hun gezinsleden. Roosendaal ontvangt hiervoor in 2019 een bedrag
van € 104.000.
>> DU Koplopergemeente cliëntondersteuning: Cliëntondersteuning is een functie in
de Wmo 2015. Inwoners van gemeenten hebben op grond van de Wmo 2015 recht
op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt bij het
verhelderen van de ondersteuningsvraag en het verkrijgen van passende ondersteuning.
In het Regeerakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt om deze functie te versterken.
In het kader van deze impuls voert de VNG een zogenaamd koplopertraject
cliëntondersteuning uit. Daartoe zijn 24 gemeenten, waaronder Roosendaal,
geselecteerd als koploper om de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning door te
ontwikkelen. Roosendaal ontvangt hiervoor eenmalig een bedrag van € 656.000.
>> DU Verhoging taalniveau statushouders: In aanloop naar het nieuwe
inburgeringsstelsel hebben rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over
de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige
Wet inburgering inburgeren. Het kabinet stelt hiervoor in 2019 en 2020 middelen
beschikbaar voor gemeenten, waarmee tevens beoogd wordt dat gemeenten zich
oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe
stelsel wordt bevorderd. Roosendaal ontvangt zowel in 2019 als in 2020 een bedrag
van € 90.000.
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>> DU Sportakkoorden: Voor de totstandkoming van lokale / regionale sportakkoorden
wordt aan gemeenten die hiertoe een verzoek hebben ingediend bij de Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 per gemeente beschikbaar
gesteld voor procesbegeleiders (sportformateurs).
>> DU Armoedebestrijding kinderen: Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten
structureel middelen voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen.
Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van deze middelen voor het jaar
t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde
gegevens over kinderen met een kans op armoede. Als gevolg van de actualisatie
ontvangt Roosendaal vanaf 2020 € 26.000 meer.
>> Waterschapsverkiezingen: Volgens de Waterschapswet zijn waterschappen een
vergoeding verschuldigd aan de gemeenten voor de kosten die gemeenten moeten
maken voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Roosendaal ontvangt
hiervoor in 2019 € 54.000.

Integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij/18+
Met ingang van 2019 is het grootste deel van de voormalige integratie-uitkering sociaal
domein overgeheveld naar de algemene uitkering. Daarmee maken deze onderdelen ook
deel uit van de ‘trap op / trap af-systematiek’. Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratieuitkering sociaal domein opgehouden te bestaan.
Niet alle onderdelen van de voormalige IUSD kunnen echter opgenomen worden in
de verdeelsystematiek van de algemene uitkering. Deze onderdelen worden vanaf
2019 omgezet naar een integratie-uitkering. Voor Roosendaal betekent dit dat er twee
integratie-uitkeringen overblijven: de IU Participatie en de IU Voogdij / 18+.
Integratie-uitkering Participatie
In deze integratie-uitkering zijn middelen opgenomen ten behoeve van Wajong, Begeleid
werken en Wsw. De verwachting is dat de onderdelen Wajong en regulier werk (onderdeel
van Begeleid werken) in 2021 overgaan naar de algemene uitkering. De onderdelen Wsw
en Beschut werk (onderdeel van Begeleid werken) kunnen niet geïntegreerd worden
met de algemene uitkering. Deze onderdelen zullen op het moment dat de onderdelen
Wajong en regulier werk worden overgeheveld naar de algemene uitkering worden
omgezet in een decentralisatie-uitkering.
IU Participatie
Bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

14.883

14.128

13.778

13.547

13.296

Decembercirculaire 2018

14.327

13.721

13.426

13.191

12.885

Verschil

+ 556

+ 407

+ 352

+ 356

+ 411

Ten opzichte van de decembercirculaire 2018 is de IU Participatie voor alle jaren gestegen.
De reden daarvoor is de toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor 2019, die ook
structureel doorwerkt. Daarnaast is ook het restant van het beschikbaar gestelde budget
2019 voor de decentralisatie-uitkering Bonus Beschut Werken toegevoegd aan de IU
Participatie.
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Integratie-uitkering Voogdij / 18+
Het grootste deel van het jeugdhulpbudget wordt verdeeld over gemeenten op basis van
een objectief verdeelmodel. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en
ouder wordt het budget verdeeld op basis van het zorggebruik in eerdere jaren.
Het budget voor voogdij en 18+ kan niet worden overgeheveld naar de algemene
uitkering zolang het historisch wordt verdeeld. Daarom blijft dit in 2019 als de integratieuitkering Voogdij/18+ bestaan. Er wordt onderzocht of deze middelen objectief verdeeld
kunnen worden nadat het woonplaatsbeginsel is aangepast. Als overtuigend wordt
aangetoond dat dat kan, worden deze budgetten in 2021 overgeheveld naar de algemene
uitkering.
IU Voogdij / 18+
Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Meicirculaire 2019

-

2.104

2.153

2.153

2.153

2.153

Decembercirculaire 2018

-

2.021

2.021

2.021

2.021

2.021

Verschil

-

+ 84

+ 132

+ 132

+ 132

+ 132

Ten opzichte van de decembercirculaire 2018 is de uitkering gestegen. Het budget voor
Voogdij /18+ wordt op basis van historisch zorggebruik (jaar t-2) bepaald. Door nieuwe
gegevens neemt het budget voor 2020 en verder structureel toe. Daarnaast is de loon-en
prijsbijstelling voor 2019 verwerkt in de hoogte van de uitkering.

Ontwikkelingen met betrekking tot het Gemeentefonds
Herijking verdeling gemeentefonds
De uitkering uit het gemeentefonds is een bepalende factor in de lokale financiën.
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën (hierna:
fondsbeheerders) hebben opdracht gegeven om een onderzoek te doen om te komen
tot een herijking van de verdeling van het totale gemeentefonds. De herijking van de
verdeling van het gemeentefonds is opgedeeld in twee onderdelen: 1. de verdeelmodellen
sociaal domein en 2. de overige onderdelen van het gemeentefonds. In het kwantitatief
onderzoek worden voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe verdeling. Invoering van een
nieuwe verdeling is voorzien in 2021.
Reeds bij het begin van de decentralisaties van Wmo 2015, Jeugd en Participatie in 2015
is de noodzaak onderkend om op enig moment voor het sociaal domein de verdeling te
herzien, onder meer met het oog op de transformatieopgave van gemeenten. Inmiddels
hebben diverse vooronderzoeken plaatsgevonden, onder meer naar de knelpunten in de
huidige verdeling voor het sociaal domein in het gemeentefonds.
Wat betreft de andere onderdelen van het gemeentefonds geldt dat er de afgelopen jaren
diverse onderwerpen zijn benoemd die aanleiding zijn om de verdeling tegen het licht te
houden. Te denken valt aan de gevolgen van de toegenomen regionale samenwerking.
Daarnaast is er behoefte aan vereenvoudiging van de verdeling. Diverse rapporten en
brieven die de afgelopen jaren verschenen - bijvoorbeeld de VNG en Raad voor het
Openbaar Bestuur - vragen aandacht voor deze aspecten in de financiële verhoudingen.
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Bijlage 3 Afdoening moties
Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
‘’Samen bouwen aan onze veiligheid’’ en het actieplan Integrale
Veiligheid ‘’Veiligheid, uw en onze zorg!” in de raadsvergadering van
20 december 2018 heeft uw raad een drietal moties (motie Pop-up store
Veiligheid gemeente Roosendaal, motie Wijk-Boa’s en motie Impuls
meer slagkracht Toezicht & Handhaving) aangenomen. Middels dit
afdoeningsvoorstel willen wij nader ingaan op de uitvoering van deze
moties.
Pop-up store Veiligheid
Het college heeft de haalbaarheid van de pop-up store Veiligheid onderzocht en gaat
deze realiseren. Een pop-up store veiligheid is één manier om de zichtbaarheid van
onze veiligheidsprofessionals te vergroten en tevens om voorlichting te geven met
betrekking tot brandveilig leven, inbraakpreventie en andere thema’s. Wie de pop-up
store in Roosendaal straks binnenloopt, waant zich even in de slaapkamer van een tiener.
In eerste instantie lijkt het een doorsnee slaapkamer. Maar wanneer je beter kijkt, zal je
alle brandgevaarlijke aspecten ervan zien. Bijvoorbeeld: Een laptop die ligt op te laden
op een dekbed, een hete lamp naast het gordijn en opladers die zonder iets op te laden
toch in een stekkerblok zijn gestoken. Er is tegenwoordig enorm veel elektronica in de
slaapkamer. Daar zitten veel risico’s aan waar we mensen voor willen waarschuwen.
Ook voor de allerkleinsten is straks aandacht in de pop-up store. Zo kunnen zij een echt
brandweerpak passen en daarmee op de foto gaan. Verder zijn we op dit moment met
onze andere partners op het gebied van toezicht en veiligheid aan het bekijken hoe
we de pop-up store verder gaan vormgeven. In samenspraak met de binnenstaddirectie
zijn we op zoek naar een goede locatie in het centrum van de gemeente Roosendaal.
Wij willen u op 9 september a.s. van harte uitnodigen om bij de opening van de pop-up
store Veiligheid aanwezig te zijn. Uw raad ontvangt hiervoor binnenkort nog een separate
uitnodiging.

Wijk Boa’s
Als het gaat om herkenbare, vaste aanspreekpunten in de wijken en dorpen hebben wij
eerder met u de kaders vastgesteld van het programma Vitale Wijken en Dorpen (VWD).
Sinds de start van dit programma werkt de gemeente wijkgericht. In de praktijk blijkt dat
er veel netwerken actief zijn. Netwerken vormen zich rond personen of rond opgaven
in een wijk of dorp. In deze netwerken sluit vanuit de gemeente steeds de vakprofessional
aan die de meeste toegevoegde waarde heeft. De wijkchef is namens de gemeente hét
centrale aanspreekpunt voor inwoners op de thema’s schoon, heel en veilig. Vervolgens
zijn de wijkagenten de centrale spil als het gaat om de openbare orde en veiligheid
(jeugdproblematiek, drugsoverlast etc.) in hun wijk en zij zijn onderling ook vervangbaar.
Om in contact te komen met de gemeente hebben wij verder laagdrempelige kanalen
ingericht voor onze inwoners (o.a. via de wijktafels, de BuurTent, Social Media etc.). Gelet
op de uitgangspunten van het huidige beleid zien wij uw oproep voldoende geborgd in
de genoemde rollen en aanspreekpunten. Qua inzet en toegevoegde waarde van onze
toezichthouders zoeken wij dan ook vooral de verbinding en aanvulling op die rollen
en aanspreekpunten in een wijk of dorp. Dat is voor ons het leidend perspectief.
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Impuls meer slagkracht Toezicht & Handhaving
Tijdens de behandeling van de Begroting 2019 heeft u extra middelen toegevoegd aan
het beleidsveld Integrale veiligheid (Programma 1 Besturen en Samenwerken) om illegale
afvaldump en overlast in brede zin tegen te gaan.
Roosendaal kent net zoals een groot aantal andere gemeenten een hoog aantal foutieve
aanbiedingen van afval. Dagelijks vinden er met name in wijken en of buurten met een
hoog percentage kamerverhuur illegale afvalstortingen plaats. In de praktijk blijkt dat op
veel adressen waar kamerverhuur plaatsvindt onduidelijkheid is bij bewoners over hoe
en op welke wijze men afval mag aanbieden. Wij hebben er dan ook voor gekozen om
de budgetten voor Integrale Veiligheid niet slechts in te vullen met bijvoorbeeld de
repressieve en correctieve inzet van boa’s, maar ook de preventiekant te belichten. Zo
zal er voor de duur van een half jaar een pilot starten met een afvalcoach. Een afvalcoach
werkt preventief. Hij of zij zal namelijk panden waar sprake is van kamerverhuur een
bezoek brengen (eventueel direct samen met de verhuurder / eigenaar) en advies geven
over het aanbieden van afval. Na afloop van deze pilot zullen we evalueren en afwegen
in hoeverre de resultaten van deze preventieve aanpak opwegen tegen de repressieve
aanpak die we gelijktijdig zullen voortzetten.
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Bezoekadres
Stadserf 1
T 14 0165
info@roosendaal.nl
Postadres
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
roosendaal.nl

