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Geachte leden van de raad, 
 

 

Afgelopen maandag heeft het college met uw presidium gesproken over het proces richting de 

Programmabegroting 2021. Dit alles in het licht van de coronacrisis, waar we ook in Roosendaal 

niet aan ontkomen. 

 

Het virus en de maatregelen die genomen zijn, en wellicht nog genomen gaan worden, om het 

virus te kunnen beheersen, hebben vergaande consequenties voor onze samenleving. Op dit 

moment is echter nog niet goed in te schatten wat de gevolgen van deze crisis en bijbehorende 

maatregelen zijn. Het college heeft daarom aangegeven op dit moment pas op de plaats te 

maken en dit jaar geen Kadernota op te zullen stellen. Het college wil eerst meer inzicht in de 

gevolgen van de crisis zodat het een betere afweging kan maken waar het de (schaarse) 

financiële middelen in kan zetten. Op dit moment kunnen we ook nog niet goed inschatten welke 

middelen het Rijk ter beschikking zal stellen aan de gemeenten om de wettelijke taken uit te 

voeren en de crisis het hoofd te kunnen bieden. In de meicirculaire komt daar hopelijk meer 

duidelijkheid over. 

 

Omdat wij medio november 2020 wel een begroting bij de Provincie aan moeten leveren, en wij u 

zo goed als mogelijk mee willen nemen in de (financiële) uitdagingen waar het college en de raad 

gezamenlijk voor staan en de afwegingen die wij samen moeten maken, is elkaar regelmatig 

informeren en in gesprek blijven een randvoorwaarde. Daarom hebben wij met het presidium een 

aantal afspraken gemaakt. 

 

Om te beginnen zal er in juni één compact document met uw raad worden gedeeld. In dit 

document zullen we de voorjaarsbrief over het lopende jaar 2020 opnemen, waarin we de 

afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2020 aan u voorleggen. Tevens 

bieden we u een doorkijk naar de komende jaren, waarin we aangeven wat we de komende 

periode als gemeente op ons af zien komen en wat we moeten verwerken in de 

Programmabegroting 2021. Ook zullen we daarin de financiële consequenties duiden van de 

acties die het college heeft ondernomen naar aanleiding van de kaders van het presidium om de 

gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. 

 

In september, vlak na het zomerreces, ontvangt u vervolgens van ons een nieuwe doorkijk naar 

de komende jaren met de kennis die wij op dat moment hebben. Deze stap zal gevolgd worden 

door het aanbieden van een sluitende (wellicht beleidsarme) begroting die, zoals gezegd, medio 

november aan de Provincie moet worden opgeleverd. Wanneer er na het opstellen van de 

concept-begroting een goede financiële update is, zal uw raad z.s.m. worden geïnformeerd en 

zal met elkaar worden besproken wat de volgende stap zal zijn. 



 

 
Ondertussen buigt het college buigt zich over mogelijke steunmaatregelen in Roosendaal ten 
gevolge van de Coronacrisis. De kaders die uw raad ons vorige week heeft doen toekomen 
vormen hier de basis voor. De uitwerking hiervan bieden wij zo spoedig mogelijk aan. Zo 
bundelen we met elkaar onze bestuurskracht ter ondersteuning van onze stad en dorpen. 
 
Wij waarderen de constructieve opstelling van de gemeenteraad zeer en hopen u middels deze 
brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Roosendaal, 

Namens dezen, 

 

 

 

 
 

 

T. Theunis 

Wethouder Financiën 
 
 


