


Gemeente Roosendaal, memorie van antwoord raadsvragen jaarstukken 2013  

ALGEMEEN 

In de jaarstukken 2013 zien we een aantal verklaringen soms wel drie keer terugkomen in het 166 pagina’s tellende verhaal. Kon dit niet efficiënter worden gemaakt door een simpele verwijzing of 
is de gemeente strikt gebonden aan deze invulling? Tevens zien we heel veel tekst en cijfers, wat de VLP betreft zou dit wel iets aantrekkelijker gepresenteerd mogen worden met visuele plaatjes, 
diagrammen, vormgeving etc. (VLP) 

Ieder deel van jaarstukken dient zelfstandig leesbaar te zijn waar nodig. Het BBV verplicht een jaarverslag op te stellen dat met name beleidsinhoudelijk op de programma’s ingaat en een 
jaarrekening op te stellen dat met name financieel op dezelfde programma’s ingaat. Daarnaast zijn de meeste paragrafen in de jaarrekening verplicht gesteld in het BBV. Daarin komen 
onderwerpen aan de orde die ook in de programma’s aan de orde komen. De begroting 2015 wordt opgesteld in een nieuw formaat. De jaarrekening 2015 zal worden gebaseerd op dit nieuwe 
formaat. Waar mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met uw opmerkingen. 

Is het mogelijk om net als een ‘Begroting in één oogopslag’ ook een RIO (‘Resultaat in één oogopslag’) op te stellen? (Nieuwe Democraten) 

In het kader van kleine overheid dient de gemeente te schrappen in taken en activiteiten. Wij achten de jaarstukken voldoende. 

Per programma worden beleidskaders en effectindicatoren benoemd. Een aantal beleidskaders is ouder dan vijf jaar en enkele indicatoren zijn al geruime tijd niet meer gemeten. Kan men 
toelichten waarom deze beleidskaders niet geactualiseerd zijn en waarom de indicatoren niet zijn gemeten? (Roosendaalse Lijst) 

Beleidskaders ouder dan vijf jaren zijn niet noodzakelijk verouderd. Waar geen nieuw beleid nodig is, maken wij dat ook niet. We geven prioriteit aan de uitvoering. Niet alle indicatoren worden 
ieder jaar gemeten, maar om de enkele jaren. In de begroting 2015 werken wij met nieuwe indicatoren. Deze zult u terugzien in de jaarrekening 2015. 

AANBIEDINGSNOTA 

Pagina 2: in de jaarrekening 2013 wordt het overschot WMO budgetten huishoudelijke hulp (1,8 mln euro) en overschot WWB budgetten onderdeel inkomen (1,1 mln euro) niet gereserveerd voor 
eventuele tegenvallers in de toekomst voor die activiteiten. Ze worden dus niet gekoppeld aan de taakstellingen in het kader van de decentralisaties in het sociale domein. In totaal wordt derhalve 
2,9 mln euro onttrokken aan de oorspronkelijke bestemming in het sociale domein (pagina  2 en 125). Kan het College aangeven waarom die 2,9 mln euro niet wordt toegevoegd aan de Risico 
reserve sociaal domein? (SP) 
Accountant noemt belangrijk aandachtspunt het risico van de 3 decentralisaties. Is het o.a. in dat kader dan niet beter om voordeel overschot WMO (1.815.000) en voordeel overschot WWB 
(1.110.000) te reserveren voor de 3 decentralisaties? (SP) 

Dat de decentralisaties risico’s met zich meebrengen moge duidelijk zijn en dit  is ook de voornaamste reden waarom in de aanbiedingsnota van begroting 2013 is voorgesteld (zie pagina 9 van de 
begroting 2013) om een risicoreserve sociaal domein te vormen. In deze bestemmingsreserve wordt er structureel gestort, oplopend van € 1,5 miljoen in 2013 tot ruim € 4,2 miljoen in 2016. Verder 
is in de meerjarenbegroting structureel voorzien in extra budget voor de WWB (€ 1,5 miljoen t.b.v. werkdeel, boven op de rijksinkomsten) en dit is ook wel de voornaamste reden waarom er een 
overschot is op de WWB. Gegeven de gevormde reserve, de daarbij behorende structurele stortingen en het extra budget ten behoeve van de WWB is een extra reservering niet nodig. 

Pagina 3: geoormerkt budget armoedebestrijding; wat is er tot nu toe met dit budget gedaan, hoe groot was het en welke plannen moeten nog gerealiseerd worden hiermee? (SP) 

Het budget van € 78.000 betreft rijksmiddelen voor de bestrijding van armoede bij kinderen (de zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’). De middelen zijn besteed aan: Regeling schoolbijdrage voortgezet 
onderwijs (€ 150 per kind, per schooljaar voor ouders met een inkomen tot 120% sociaal minimum) en een bijdrage aan de Stichting Leergeld. Dit is conform hetgeen besproken is in de 
raadsvergadering van 18 december 2013. Met de uitvoering is eind december 2013 gestart, waardoor dit budget overgeheveld moest worden.   

Pagina 3: storting van € 38.000 euro naar Binnenstadsfonds; hoe houdt de raad zicht op uitgaven Collectief Roosendaal? (SP) 

Het binnenstadsfonds wordt beheerd door de Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal namens de publiek-private samenwerking van de gemeente met Collectief Roosendaal. De wethouder 
binnenstad vormt met de voorzitter van Collectief Roosendaal het dagelijkse bestuur. Beiden leggen verantwoording af: de voorzitter van Collectief Roosendaal aan de Algemene Leden 
Vergadering en de wethouder binnenstad (desgevraagd) aan de gemeenteraad. 

Pagina 3: frictiekosten Centrum v/d Kunsten; er wordt nu een voorziening van bijna € 2 miljoen gereserveerd. Zijn er in de toekomst nog meer kosten te verwachten op dit gebied? Zo ja, waar moet 
dan nog rekening mee gehouden worden? (SP) 

Neen, er is uitgegaan van de maximale frictiekosten.  

Pagina 4: er wordt onder meer voorgesteld om € 398.000 te storten in de algemene reserve. Wat zijn de consequenties als de gemeenteraad een andere bestemming kiest voor voornoemd 
bedrag? (PvdA) 

Indien een andere bestemming wordt gekozen voor dit bedrag, zal dit bedrag niet als dekkingsmiddel inzetbaar zijn bij de begroting 2015 die in november aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

PROGRAMMA 1 BESTUUR & DIENSTVERLENING 

Pagina 13/14: wat is de reden dat er bij de Klanttevredenheid bij de Dienstverlening geen rapportcijfer staat? Is bekend hoe burgers het nummer 140165 waarderen? Wat levert een centraal 
nummer met 4 gemeentes financieel op? (SP) 

In 2013 heeft er geen meting plaatsgevonden van de Benchmark Publiekszaken en dat is de reden dat er geen rapportcijfer staat benoemd. Het is niet bekend hoe burgers het 140165 nummer 
waarderen. Er loopt momenteel wel een klanttevredenheidsonderzoek telefonie, daarin wordt echter niet gevraagd naar waardering van het 14+ nummer. We delen het 140165 nummer (deels) met 
de gemeenten Halderberge, Rucphen en Moerdijk. Het 14+ nummer biedt geen financiële voordelen. De voordelen moeten gevonden worden in de dienstverlening naar de burger.  
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Pagina 13: waar ligt de oorzaak van de afnemende geïnteresseerdheid in de politiek? (VLP) 
Omdat in het onderzoek niet is ingegaan op de oorzaak van de dalende interesse van inwoners in de lokale politiek (2011-2013), kan deze vraag vanuit het onderzoek niet worden beantwoord. Het 
onderzoek laat wel zien dat de interesse van inwoners in de lokale politiek in 2013 op vrijwel hetzelfde niveau ligt als in 2009 (bron: Bewonersenquête 2013). 
De dalende interesse in de lokale politiek kan samenhangen met het verschijnsel dat de lokale politiek overschaduwd wordt door de landelijke politiek, die immers steeds duidelijker zichtbaar is in 
de (nieuwe) media. 
Landelijk en lokaal zien we overigens dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen al jaren gestaag daalt en stabiliseert. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen kan worden gezien als 
graadmeter voor de interesse van inwoners in de lokale politiek. 

Pagina 14: wat is de samenstelling van de Taskforce Triple Roosendaal? (PvdA) 

Inventarisatie leden Taskforce Triple Roosendaal (12 juni 2014): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam Organisatie 

Burgemeester Niederer Gemeente Roosendaal 

Wethouder Verbraak Gemeente Roosendaal 

Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen Gemeente Roosendaal 

Marijke Broodbakker Stichting Tongerlo 

Fred Zacht / Joost de Jongh (vanaf 1 september 2014) ROC West-Brabant / Kellebeek 

René Kerstens Rabobank Roosendaal-Bergen op Zoom 

Ad de Laat Cosun 

Hennie Brons Stichting Groenhuysen 

Jan van den Brand  Franciscus Ziekenhuis 

Ronald Reunis Philips 

Jacqueline de Rijk-Heeren  Jan de Rijk Logistics 

Harry Reininga Allee-wonen 

Pagina 15: BERM-ICT - begin 2014 nadere besluitvorming, wat is de stand van zaken? Alsmede t.a.v. de aanbesteding ICT infrastructuur? (PvdA) 

Het transitiebudget voor de vorming van ICT BERM is april 2014 begroot en beschikbaar gesteld. In juli 2014 volgt besluitvorming voor de ICT vervangingen in 2014 en 2015 (voteren kredieten 
knelpuntvervangingen en inrichten basis voorzieningen ICT BERM). Eind 2014 / begin 2015 volgt de besluitvorming voor het ICT investeringsplan 2015-2018 voor ICT BERM (harmonisatie 
infrastructuur en transitie diensten). 

Pagina 130: hogere terugontvangst van transparante BTW van de Belastingsamenwerking West Brabant. BTW dient toch altijd budgetneutraal te verlopen? (VLP) 

Of BTW-compensatie van gemeenschappelijke regelingen budgetneutraal verloopt hangt af van de gekozen systematiek.  
Indien de gemeenschappelijke regeling de begroting exclusief BTW opstelt en de betaalde BTW periodiek factureert bij de gemeente en de gemeente deze BTW als compensabel aftrekt, is het 
direct budgetneutraal. De gemeentelijke bijdrage aan een dergelijke gemeenschappelijke regeling is dan ook exclusief BTW.  
Als de gemeenschappelijke regeling de begroting inclusief BTW opstelt is de gemeentelijke bijdrage daarop gebaseerd en is dan inclusief BTW. De gemeenschappelijke regeling factureert dan 
geen aparte BTW, maar verstrekt periodiek een overzicht van de te compenseren BTW. Omdat vooraf nooit exact is te ramen hoeveel BTW de gemeenschappelijke regeling ieder jaar betaalt, 
treden verschillen op tussen de geraamde terugontvangst compensabele BTW en de werkelijke terugontvangst en daarmee is het niet budgetneutraal. Op lange termijn bezien beide methoden tot 
dezelfde uitkomsten, maar in één jaar zullen deze verschillende uitkomsten geven. 

PROGRAMMA 2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

Pagina 16: één van de doelen onder Economische ontwikkeling is het versterken van de relatie tussen Rosada, Go Stores en de binnenstad samen met het bedrijfsleven. Hoe is dit in 2013 
verlopen? (PvdA) 

De samenwerking met Rosada, en GoStores gericht op synergie, krijgt vooral vorm in de gezamenlijke advertentiecampagnes rondom de koopzondagen in heel West-Brabant en het Belgische 
grensgebied. Op speciale (Belgen)dagen wordt actief geflyerd bij Rosada. Verder is het afgelopen jaar gewerkt aan de plaatsing van informatiezuilen in alle winkelgebieden. Deze zuilen zullen 
binnenkort worden geplaatst. 

Pagina 18: het aantal minder passanten binnenstad per week is fors gedaald, wat is hier de oorzaak van en hoe is hier op ingespeeld? (VLP) 

De daling van het aantal passanten is een landelijke ontwikkeling die vooral verbonden wordt aan de crisis en veranderd consumentengedrag. De consument koopt steeds meer online en koopt 
ook minder (is ook bewuster). 
De plannen voor de binnenstad spelen in op de nieuwe consumentenbehoeften (betere verblijfskwaliteit, smart retail, etc.). Met de app ‘Hallo Roosendaal’ en de inzet van social media is collectief 
koers gezet op het bereiken van de nieuwe consument. 

Pagina 20: welke gemeenten kijken met veel belangstelling naar de app ‘Hallo Roosendaal’ en heeft dit eventuele nog financiële voordelen voor Roosendaal? (VLP) 

De app en de collectieve aanpak is gepresenteerd in een breed platform van binnenstadsmanagement in Brabant. Juist het stadsbrede karakter en de inzet van de VVV als marketingbureau 
oogsten veel belangstelling vanwege de efficiënte inzet van beperkte middelen, het grote bereik en het behoud van regie. 
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Pagina 132: de oude driehoeksborden genereren een hogere opbrengst dan de oude. Waarom is overgestapt naar nieuwe borden als de oude meer opbrengen? (VLP) 

De aanbesteding geschiedt op basis van openbare inschrijvingen. Ook de reclamebusiness heeft last van de crisis en daardoor lager ingeschreven. Overigens is wel gekozen voor de hoogste 
bieder. 

Pagina 20: hoe staat het met de twee regionale subsidieaanvragen gericht op jeugdwerkeloosheid en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Wat wordt in 2014 hier nog voor 
uitgevoerd? (SP) 

De subsidies zijn beiden toegekend. Dit betekent in 2014 de inzet van de volgende activiteiten: 
- Jeugdwerkloosheid: regionale baanbonus voor jongeren (50-100 jongeren voor regio), intersectorale beroepenoriëntatie (50 jongeren regio) en extra inzet om jongeren te begeleiden naar 

baan, stage of werkervaringsplaats (56 jongeren Roosendaal). 
- Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: regionale baanbonus voor jongeren, ouderen (55+) en arbeidsgehandicapten (regionaal budget € 500.000) en kennisvergroting 

van ZZP’ers (regionaal budget € 100.000). 

PROGRAMMA 3 ONDERWIJS 

Pagina 22: er wordt ingezet op een stimulering dat onderwijsvoorzieningen afgestemd zijn op de economie/vraag. Hoe is dit door de driehoek Overheid, Onderwijs, Ondernemers opgepakt in 
2013? (PvdA) 

Binnen het regionaal platform arbeidsmarkt West-Brabant is er een vertegenwoordiging vanuit de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers). Vanuit dit samenwerkingsverband is er een 
meerjarenvisie 2012-2015 ‘West-Brabant Werkt en Pakt door’ vastgesteld. Per jaar wordt er vanuit deze visie een uitvoeringsprogramma opgesteld. Binnen het uitvoeringsprogramma van 2013 
was één van de pijlers de match tussen vraag en aanbod met een doelstelling op het gebied van onderwijs om te zorgen voor een verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking.  
ROC West-Brabant en Avans zetten in op de volgende doelstellingen: 

- Verbetering van aansluiting binnen het onderwijs; 
- Betere studie en loopbaanbegeleiding die zoveel mogelijk aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt; 
- Beter toegeruste docenten. 

Pagina 23: stand van zaken t.a.v. onderzoek naar duurzaam financieringsvoorstel onderwijshuisvesting? (PvdA) 

De prioriteiten (uitwerking van de speerpunten) uit het Strategisch Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs 2014-2020 zijn verder opgepakt.  
De wetswijziging ten aanzien van de overheveling buitenonderhoud is definitief en treedt in werking per januari 2015 aanstaande. In samenwerking met de schoolbesturen is daarnaast gestart met 
een verkenning (inclusief financieel rekenmodel) voor verdere doordecentralisatie van onderwijshuisvesting.  
Pagina 134: is het doorschuiven van kredieten van 2013 naar 2014, zoals genoemd bij Huisvesting onderwijs, geen raadsbevoegdheid? (VLP) 

Op basis van een raadsvoorstel met het Huisvesting Programma Onderwijs (HPO) wordt de gemeenteraad gevraagd kredieten beschikbaar te stellen voor het bijbehorende programma en het 
vervolg hierop (waaronder administratieve verwerking) is een collegeaangelegenheid. In overstemming met de budgethoudersregeling kan het college gemotiveerd krediettermijnen verlengen. 
Blijkt gaandeweg de uitvoering dat het budget bijgesteld moet worden dan wordt dit opnieuw ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

PROGRAMMA 4 SPORT & RECREATIE 

Pagina 27: kunt u inzichtelijk maken wat de gemeente zwembad de Stok heeft gekost na oprichting Eigendom en Exploitatie BV? Dit ook met het oog op een mogelijke privatisering van het 
zwembad. (PvdA) 

Bij de aanvang van de exploitatie van het nieuwe zwembad is een bedrag van € 10 miljoen geïnvesteerd (door de Eigendom BV). Dit is gefinancierd door inbreng van eigen vermogen door de 
gemeente van circa € 1,6 miljoen en de rest door leningen van de gemeente en een kleine lening van een bank met een garantie door de gemeente. De afschrijvingslasten van de investering 
worden gedekt uit de huurprijs die de Exploitatie BV betaalt. De kosten van de Exploitatie BV bestaan voornamelijk uit huur, onderhoud en personele lasten. De inkomsten bestaan uit de 
entreegelden, verhuuropbrengsten, schoolzwemmen en de gemeentelijke subsidie. Deze subsidie bedroeg tot en met 2014: 
 

Jaar Subsidie Jaar Subsidie 

1999 € 340.335 2007 € 1.791.862 

2000 € 1.280.568 2008 € 1.805.196 

2001 € 1.292.175 2009 € 1.818.797 

2002 € 1.304.016 2010 € 1.827.527 

2003 € 1.316.092 2011 € 1.852.000 

2004 € 1.817.410 2012 € 1.852.000 

2005 € 1.765.974 2013 € 1.562.192 

2006 € 1.778.971 2014 € 1.562.192 

 
Hiernaast betaalt de gemeente de meerkosten van het sociaal statuut voor voormalig gemeentepersoneel dat in 1999 is overgegaan naar de Exploitatie BV. De kosten daarvan bedroegen in 
aanvang iets minder dan € 100.000 per jaar en deze zijn geleidelijk gedaald tot nu circa € 20.000. 
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Pagina 27: door het verlagen van de huur heeft Zwembad de Stok de exploitatie voor 2013 rond gekregen. In de berichtgeving in de krant wordt zelfs gesproken over een winst van ca. € 100.000. 
Is deze constructie geen sigaar uit eigen doos? (VLP) 

Omdat de rente de laatste jaren behoorlijk is gedaald en per 1 oktober 2014 de afgesproken renteherziening op de lening van gemeente aan de Eigendom BV plaatsvindt, kan de rente sterk 
worden verlaagd. De daardoor dalende exploitatiekosten geven de Eigendom BV de mogelijkheid om de huurprijs te verlagen. Vooruitlopend daarop heeft de Eigendom BV de rente over 2013 al 
verlaagd. Over 2013 is inderdaad sprake van een kostenverschuiving, maar vanaf 1 oktober 2014 zijn de lasten daadwerkelijk lager. Uit tussentijdse cijfers van de Exploitatie BV blijkt door de 
vergaande bezuinigingen dat er een overschot is ontstaan waardoor mogelijk de huurverlaging niet nodig is. Voor een definitieve conclusie wachten wij echter de definitieve jaarrekening 2013 
inclusief accountantsverklaring van de Exploitatie BV af. 

PROGRAMMA 5 SOCIAAL CULTURELE VOORZIENINGEN EN CULTUUR 

Pagina 30: er is geen duidelijke visie op Kunst en Cultuur, er wordt aangesloten bij de AvR, de sociale visie en de Kadernota 2014. Kunt u aangeven wat uw visie is op Kunst en Cultuur voor 
Roosendaal? (PvdA) 

Kunst en cultuur is belangrijk voor Roosendaal, haar inwoners en bezoekers. Het levert een belangrijke bijdrage aan educatie en vorming. Voor de jeugd (cultuureducatie) en volwassenen (een 
leven lang leren). In de huidige tijd waarin flexibiliteit, innovatie en creativiteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang dat onze jeugd zich deze ‘21st century skills’ eigen kan maken. 
Cultuureducatie draagt hieraan bij en zorgt dat jongeren goed voorbereid en uitgerust met de nodige ‘culturele bagage’ aan een volwassen leven kunnen beginnen. Voor volwassenen biedt 
cultuureducatie de mogelijkheden om te blijven ontwikkelen, eventuele achterstanden weg te werken en actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Door cultuur laagdrempelig te maken 
wordt zij voor alle inwoners van Roosendaal toegankelijk. Daarmee levert Kunst en Cultuur een maximale bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Roosendaal, om te leven, te wonen en te verblijven.  
Ook is kunst een cultuur een onlosmakelijk onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. Kunst en cultuur is onmisbaar voor de be leving van een stad. Zij geeft ‘schwung’, energie en inhoud. Een 
aantrekkelijke binnenstad is meer dan stenen alleen. Een stabiele, laagdrempelige en aantrekkelijke culturele infrastructuur is hierbij van wezenlijk belang. Maar in een tijd waarin gemeenten 
gedwongen worden om anders met financiële middelen om te gaan en waarin ook het aanboren van middelen uit de markt een grotere uitdaging is, wordt (verregaande) samenwerking of zelfs 
samenvoeging steeds belangrijker. Het culturele veld en de gemeente staan daarin voor een geweldige uitdaging. Zij slaan de handen in een om door innovatie en clustering meer 
ondernemerschap te kunnen ontwikkelen en een versterking van het culturele veld te realiseren. Het breed trekken van cultuur vanuit cultuureducatiecentrum de Kring en het verbinden van cultuur 
met zorg, binnenstad, onderwijs, bedrijfsleven wordt gezien als één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.  
Kortom, de gemeente Roosendaal richt zich met haar cultuurbeleid op: 

- Educatie (jeugd en volwassenen) 
- Actieve cultuurparticipatie 
- Aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven (binnenstad, wijken en dorpen) 
- Aantrekkelijke binnenstad (in  het bijzonder de invulling van het cultuurplein) 
- Ondernemerschap, samenwerken, verbinden en clusteren 

PROGRAMMA 6 WERK EN INKOMEN 

Pagina 32: inrichtingsvoorstel Participatiewet, wat is de stand van zaken? (PvdA) 

Momenteel is er een ‘contourennota Participatiewet’ in voorbereiding richting het college. Dit is een richtinggevend kader voor invulling van de Participatiewet vanuit de zes samenwerkende 
gemeenten in onze subregio, namelijk Etten-Leur, Moerdijk, Zundert, Halderberge, Rucphen en Roosendaal. Na vaststelling van deze nota wordt er vervolgens een (subregionaal) beleidsplan 
opgesteld waarin keuzes geformuleerd gaan worden wat we willen bereiken. Dit heeft betrekking op de participatie van de doelgroepen met bijbehorende instrumenten en werkwijzen. Dit traject 
wordt bezien vanuit het perspectief van een mogelijke samenwerking binnen een regionaal werkplein met deze zes gemeenten. 

Pagina 33: we zien een structureel verschil in aantal aanvragen bijzonder bijstand over 2012 en 2013 t.o.v. de doelstelling. Waarom is de doelstelling hierop niet aangepast, gezien de 
economische tijd waarin we ons bevinden? (VLP) 

Het college zag in 2013 geen reden voor aanpassing van de doelstelling op bijzondere bijstand en de gemeenteraad heeft daartoe ook geen verzoek gedaan. Het aantal aanvragen betrof namelijk 
een schatting op basis van het versoberde beleid bijzondere bijstand per 1 januari 2013. Het daadwerkelijk aantal aanvragen is hoger, maar het totaal verstrekte bedrag bijzondere bijstand is lager 
dan in 2012. 

Pagina 138: bij inkomen wordt in de 2
de

 bestuursrapportage een bedrag van € 1 miljoen overgeheveld van werkdeel naar inkomensdeel, terwijl met de jaarrekening de genoemde  € 1 miljoen weer 
overblijft. Op basis van welke prognose is deze € 1 miljoen destijds opgenomen en waarom is niet eerder gemeld dat dit bedrag niet nodig zou zijn? (VLP) 

De prognose wordt gemaakt op basis van het voorlopige budget vanuit het Rijk en de klantenaantallen. Bij de tweede bestuursrapportage was de verwachting dat, gegeven het verloop van het 
eerste halfjaar 2013, het klantenbestand zou toenemen naar 1.650 bijstandsklanten. De financiële effecten van de re-integratie en fraudepreventie zijn vooraf moeilijk in te schatten. Verder zijn de 
Rijksinkomsten positief bijgesteld en dit is pas in november 2013 bekend gemaakt. 

Pagina 33: realiseren van aangepaste arbeidsplaatsen SW; de taakstelling over 2013 is volledig behaald. Wat houdt dit in? Hoeveel aangepaste arbeidsplaatsen SW zijn gerealiseerd en in welke 
sector? (SP) 

Vanuit het Ministerie hebben we voor het jaar 2013 een taakstelling gekregen voor het realiseren van 655,26 SE binnen de Sociale Werkvoorziening. Afhankelijk van de zwaarte van de 
arbeidshandicap en het aantal uren dienstverband wordt een WSW-medewerker vertaald in een hoeveelheid SE. Een fulltimer met een arbeidshandicap van 1 die heel het jaar werkzaam is, staat 
voor 1 SE. Per SE krijgen we een bijbehorend budget van het Ministerie. De uitvoering van deze WSW-taakstelling is door onze gemeente opgedragen aan de WVS-groep. De WSW-medewerkers 
zijn werkzaam in verschillende sectoren. Er is bovendien een verdeling van plaatsingen, namelijk binnen de eigen infrastructuur van de WVS-groep, bij een externe werkplek (begeleiding van de 
WVS-groep of de werkgever) en bij een regulier werkgever als detachering. 
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Pagina 34: collectieve ziektekostenverzekering aan inwoners; het tekort kan opgevangen worden binnen het product minimabeleid. Betekent dit dat we dan minder geld te besteden hebben voor 
het minimabeleid? (SP) 
Nee, er wordt niet minder geld besteed aan het minimabeleid. In 2013 is het uitgekeerde bedrag bijzondere bijstand gedaald t.o.v. 2012 (zie de beantwoording op vraag 33). De overschrijding op 

de premiebijdrage zorgverzekering van € 10.672 kon hiermee opgevangen worden. 

PROGRAMMA 7 ZORGVOORZIENINGEN 

Pagina 141: wat is de reden dat projecten voor terugdringen overlast jeugd niet opgestart zijn en dat daardoor een voordelig saldo is ontstaan van € 40.000? (SP) 

Bij het stopzetten van de subsidie aan SIW was de gemeente genoodzaakt maatregelen te treffen zodoende de effecten van het huidige welzijnswerk te borgen. Er is toen geïnventariseerd welke 
activiteiten in elk geval in stand zouden moeten blijven c.q. welke effecten gewaarborgd moesten worden. Op basis van deze inventarisatie is geconstateerd dat er inzet gepleegd diende te worden 
op ‘Jeugd en overlast’. Toen is onder andere de pilot straathoekwerk van start gegaan.  
Extra budget is gereserveerd voor het inzetten van pilots/projecten voor het geval zou blijken dat extra inzet nodig zou zijn om het gewenste effect ‘terugdringen overlast jeugd’ te bereiken. Extra 
inzet is niet nodig gebleken.  

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBAAR GEBIED 

Pagina 42: Uitvoering mobiliteitsagenda: 
http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2011/45R_2011_Mobiliteitsagenda_2011_2014_Beter_onderweg Graag een overzicht van alle punten 
en stand van zaken zoals in de link is opgenomen. (PvdA) 

1. Omlegging A58: knelpuntenanalyse A58 opgesteld voor de Bestuurscommissie Mobiliteit Regio West Brabant (RWB) en gedeputeerde. Vervolgonderzoek naar oplossingsrichtingen en 
financiering / subsidies via rijksprogramma’s. 

2. Roosendaal-Noord: korte termijn maatregelen Kalsdonk doorgaand vrachtverkeer en reconstructie Phillipslaan gerealiseerd. Middellange termijn: aanleg Verbindingsweg gestart, medio 
2015 gereed.  

3. Roosendaal-Zuid: reconstructie Antwerpseweg (N262), maatregelen Visdonk, Nispen gerealiseerd. Maatregelen uit WOP-Langdonk in voorbereiding.  
4. Tolberg: genoemde knelpunten uit  verkeersstudie ‘Beter Bereikbaar Tolberg’ geactualiseerd met BP Tolberg. Prioriteit ligt bi j ontsluiting / VRI Vijfhuizenberg.   
5. Centrum: telling en visuele analyse verkeersafwikkeling kruispunt Vughtstraat – Stationsstraat afgerond.  De werkingstijden VRI’s zijn aangepast (deregulering). Uitbreiding capaciteit 

rotonde Beethovenlaan: noodzaak onvoldoende aangetoond in samenhang met ontwikkelingen Beethovenlaan. Herijking nut en noodzaak VRI's.   
6. Actualisatie Parkeerbeleid: bestaande parkeerbeleid doorgelicht. Pilots ‘betalen per minuut in Biggelaar’ en ‘gratis koopzondagen’ uitgevoerd en concrete wijzigingen doorgevoerd naar 

aanleiding van signalen bewoners en ondernemers.  

Pagina 41: de rapportcijfers voor openbaar groen en verhardingen liegen er niet om. Waarom is hier niet tijdig op geanticipeerd gezien de beloftes van diverse coalitiepartijen en de klaagzang 
onder de bevolking? (VLP) 

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is in lijn met de in de nota Verbindend Beheer vastgestelde beeldkwaliteiten. Deze zomer wordt een monitor uitgevoerd waarbij op 150 locaties de 
feitelijke kwaliteit wordt getoetst aan de gestelde norm. 

PROGRAMMA 10 RUIMTE & WONEN 

Pagina 46: er wordt hier gesproken over aandeel Rijk, Provincie en Gemeenten inzake startersleningen. Kan aangegeven worden hoeveel mensen een beroep op deze regeling gedaan hebben en 
is dit conform prognose / verwachting? (VLP / Roosendaalse Lijst) 

In 2013 hebben 55 starters gebruik gemaakt van de starterslening. Dit is vergelijkbaar met het aantal aanvragen (58) in 2012. 

Pagina 48: hier staat een stuk tekst over de actualisatie van de bestemmingsplannen. Op 31 december 2013 zijn er nog zeven plannen ouder dan tien jaar. Kan men aangeven welke plannen dit 
zijn en wanneer deze worden geactualiseerd? (Roosendaalse Lijst) 

De plannen ouder dan 10 jaar op 31 december jl., zijn: 
Buitengebied 

Buitengebied 1975 
Buitengebied Roosendaal Nispen + reparatieplan 
Buitengebied Laagveld 
Het is de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal Nispen in oktober of november 2014 wordt vastgesteld. 
Wouwse Plantage 

Wouwse Plantage West              
De Zoom, uitwerking en De Zoom II 
Kom Wouwse Plantage  
Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Wouwse Plantage is gepland voor september 2014. 
Recreatiepark De Stok 
Vaststelling van het nieuw bestemmingsplan is momenteel nog niet bekend (dit heeft te maken met grondaankopen). Er is nog een bestemmingsplan Geluidsschermen A17/A58. Herziening van 

dit bestemmingsplan is niet aan de orde, omdat hier in het geheel geen ontwikkelingen aan de orde zijn c.q. mogelijk zijn. 

http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2011/45R_2011_Mobiliteitsagenda_2011_2014_Beter_onderweg
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Pagina 148: de verhuuropbrengsten (woningexploitatie) blijven achter bij de begroting. Is dit structureel en zo ja, waarom is de begroting dan niet bijgesteld in de 2
de

 bestuursrapportage? Staat het 
pand Vughtstraat te koop? (VLP) 
Ja, dit is structureel. Na de 2

e
 berap is de beëindiging van de verhuur en het verwijderen van de houten opstallen bij de Vughtstraat 13 in beeld gebracht. Door het toevoegen van de nadelen 

betreffende de Vughtstraat 13 aan de reeds aanwezige nadelen op ‘woningexploitatie’ ontstaat een significante afwijking die derhalve in de jaarrekening is vermeld. In afwachting van de 
besluitvorming met betrekking tot de plannen met de binnenstad  is de verkoop van Vughtstraat 13 nog niet in gang gezet. 

GRONDEXPLOITATIE 
Pagina 19: Borchwerf II CV zien we terug in de jaarstukken o.a. op pagina 19, 57 en 86. Wat is de stand van zaken t.a.v. het overleg over de aankoop gronden door de CV van o.a. de gemeente 
Roosendaal? Is er al duidelijkheid over de punten waar naar gekeken is t.a.v. de beheersing risico’s (pagina 57)? (PvdA) 

De Borchwerf II CV heeft de aankoop van de gronden van de laatste eigenaar goedgekeurd en daarmee is het risico ‘Koninklijk Besluit tot vernietiging van het onteigeningsbesluit Wittebols’ - zoals 
vermeld op pagina 57 - weggenomen. 

Pagina 82: we zien een omzetting van vastgoed grondexploitatie naar materiële vaste activa.  In hoeveel jaar worden deze panden afgeschreven?  Met deze omzetting ontstaat toch een uitzetting 
op de begroting 2014 e.v.? (VLP) 

Op pagina 82 onder de tabel staat vermeld met de omzetting van vastgoed binnen de grondexploitatie naar materiële vaste activa de begroting jaarlijks met € 600.000 wordt belast. De 
afschrijvingstermijn van panden is gebaseerd op een levensduur van 25 jaar en een restwaarde van 20% van de verwervingsprijs (collegebesluit 11 februari 2014). 

Pagina 82: kunt u toelichten hoe de tabel op pagina 82 tot stand is gekomen, op welke wijze heeft afwaardering plaatsgevonden, middels een bedrag ten laste van bestemmingsreserve en 
overbrenging naar de vaste activa? (PvdA) 

Zie antwoord bij de onderstaande vraag. 

Pagina 82: in de tabel staat in de laatste kolom de waardering van de verschillende projecten. Er worden diverse waarden benoemd: aankoop, makelaar, WOZ en taxatie. Kunnen deze waarden 
nader toegelicht worden? Bijvoorbeeld ‘Als er aankoop staat, is het dan wel getaxeerd?’. (CDA) 

Het uitgangspunt op pagina 81, zijnde historische verwervingsprijs minus inhaalafschrijving dan wel tegen lagere huidige marktwaarde is leidend. Als er aankoop staat dan is de historische 
verwervingsprijs-inhaalafschrijving lager dan de WOZ-waarde en/of taxatiewaarde. De WOZ-waarde geldt ook als een taxatie. Waar taxatie is vermeld is voor de waardering van de jaarrekening 
door een taxateur, anders dan de WOZ-taxateur, beoordeeld. 

Pagina 110: hier worden de boekwaardes van de diverse complexen benoemd, deze zijn bepaald aan de hand van taxaties. Waarom zijn deze keer de taxaties wel realistisch? (Nieuwe 
Democraten) 

De accountant heeft de realistische waardering beoordeeld en goedgekeurd. 

Kan er een overzicht opgesteld worden met de ‘echte’ verliezen / afboekingen van de grondexploitaties? (Nieuwe Democraten)  

De hoogte van de echte verliezen zijn afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de te ontwikkelen gebieden. Deze zijn nog onduidelijk en daarmee ook de hoogte van de echte verliezen.  
Daar is nog geen overzicht van te maken. Het overzicht van de verliezen, welke zijn verwerkt in de jaarstukken 2013, ad. € 10,6 miljoen is opgenomen op pagina 82. 

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN 

Pagina 56: we zien tussen begroot/werkelijk een verschil voor rioolheffing ad. 49k en verschil afvalstoffenheffing ad. 16k. Waarin zit dit verschil, moeten deze verschillen niet dichter bij elkaar 
liggen? (VLP) 

De verschillen op de rioolheffing en afvalstoffenheffing tussen begroot en werkelijk zijn juist erg klein. Op de omvang van de begrote r ioolheffing van € 9.592.781 is het tekort slechts 0,6%. Op de 
omvang van de begrote afvalstoffenheffing van € 10.128.964 is het tekort 0,7%. De verschillen kunnen ontstaan door met name leegstand van panden, minder waterverbruik en bezwaar en 
beroep. 

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 

Pagina 57: stand van zaken onderzoek risicobeheersing garantstellingen? (PvdA) 

Deze rapportage zal binnen enkele weken aan het college worden aangeboden, waarna uw gemeenteraad conform artikel 5 van de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
van de gemeente Roosendaal’ over de rapportage en het verbeterplan zal worden geïnformeerd. 

Pagina 59: het beschikbare budget onderhoud verhardingen wordt met € 2 miljoen opgehoogd naar € 4,48 miljoen. Hiermee wordt ingelopen op de bestaande achterstanden. Op pagina 143 is 
aangegeven dat door vertraging of uitstel van werken fors voordeel is opgeleverd. Hoe verhoudt e.e.a. zich en hoe daadwerkelijk wordt deze achterstand ingelopen? (VLP) 

Fors voordeel is in dit geval een relatief begrip. Er zijn door uitstel van uitvoering van projecten ten opzichte van de prognose (planningen Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte: OOR) minder 
uitgaves gedaan. Dat is het genoemde voordeel. Uiteindelijk worden deze projecten toch gerealiseerd en verrekend. Er zit slechts vertraging in de onttrekkingen. 

PARAGRAAF 3 FINANCIERING 

Pagina 66: vanaf wanneer is de gemeente Roosendaal overgestapt op het schatkistbankieren? Zijn er qua rente-effecten of anderszins nadelen voor de gemeente Roosendaal van het 
schatkistbankieren? (SP) 

De gemeente Roosendaal heeft zich conform de wet Schatkistbankieren op 25 september 2013 aangemeld bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. De gemeente Roosendaal komt 
niet toe aan Schatkistbankieren omdat er nagenoeg dagelijks sprake is van een debet stand in de rekening-courant verhouding met de Bank Nederlandsche Gemeenten. Er zijn daarom geen rente 
effecten behoudens beperkte administratiekosten. 
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Pagina 66: waarom is de stand van de liquide middelen in Roosendaal dusdanig dat in 2013 geen zero-balancing heeft plaatsgevonden? (SP) 

In het boekjaar 2013 kwam de gemeente Roosendaal niet toe aan zero-balancing, omdat er nagenoeg dagelijks sprake is van een debet stand in de rekening-courant verhouding met de Bank 
Nederlandsche Gemeenten. 

PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Pagina 69: speelvoorzieningen, geen budget voor reguliere vervangen op grond van slijtage en geen budget voor vervangingen door vandalisme. Waarom niet? Bent u dit wel van plan voor 2014 
e.v.? Hoe verhoudt zich dit tot een jeugdbeleid op basis van een goede gezondheid en bewegen? (PvdA) 

Het huidig beleid is, zoals dat ook is verwoord in de Buitenruimtenota Verbindend Beheren, gericht op het afstemmen van de beschikbare speelvoorzieningen op de behoefte per buurt. Daarbij 
worden speelvoorzieningen binnen de gemeente uitgewisseld. Er zijn geen middelen gereserveerd voor vervangingen als gevolg van vandalisme. 
Binnen het sportbeleid en gezondheidsbeleid wordt een specifiek accent gelegd op de doelgroep jeugd. Voldoende beweging door te sporten en te spelen draagt bij aan een actieve leefstijl bij 
kinderen. Vanuit deze doelstelling ondersteunen we bijvoorbeeld de speeltuinverenigingen. En dagen we de wijk- en dorpsbewoners uit burgerinitiatieven te ondernemen die in sommige gevallen 
uitmonden in het speelvriendelijker maken van hun leefomgeving. 

Pagina 69: de structurele stortingen in de onderhoudsvoorzieningen t.a.v. gebouwen zijn onvoldoende t.o.v. van de middelenbehoefte. Aanname wordt gedaan om aanvullende middelen te creëren 
verkopen we gebouwen, hoe realistisch is dit, waar is de aanname op gebaseerd? (PvdA) 

Verkoop van gebouwen levert mogelijk boekwinst op welke bij raadsbesluit van 27 maart 2003 wordt gestort in de ‘Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen’ welke wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Verkoop van gebouwen zorgt daarnaast voor een afname van de totale onderhoudsmiddelenbehoefte voor de totale portefeuille. 
De recent vastgestelde kaders vastgoed geven richting aan de te bepalen kernportefeuille vastgoed. Daarmee kan vastgesteld worden welke opbrengsten wanneer te verwachten zijn en hoe reëel 
het is in de huidige markt aanvullende middelen door verkoop te creëren.   
Daarnaast geven de kaders vastgoed en de wet markt en overheid handvatten voor exploitatieverbetering (de post voor onderhoud verhogen) waarmee de benodigde middelen door bijvoorbeeld 
huurprijsaanpassing gecreëerd kunnen worden. 

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN 

Pagina 72: verbonden partijen, 25% van de verbonden partijen hebben een onvoldoende solvabiliteitsratio, maar ook liquiditeitsratio. Voor gemeenteraad van belang waarop we kunnen sturen om 
dit percentage te verkleinen. Hoe kunnen we het doel: bewaken van de continuïteit borgen en sturen om percentage te verkleinen? (PvdA) 

De gemeenteraad kan in de zienswijze op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen kritische opmerkingen plaatsen gericht op continuïteit, solvabiliteit en liquiditeit. Het college stuurt 
binnen haar mogelijkheden ook op deze aspecten, ook bij de overige verbonden partijen zoals NV’s en BV’s. Veelal worden onvoldoende scores veroorzaakt door externe factoren waarop niet of 
nauwelijks te sturen valt, behalve dan door het financieel ondersteunen van de verbonden partij door de gemeente. 

Pagina 73: in de jaarstukken staan alleen de parkeeropbrengsten ten aanzien van straatparkeren. Is het mogelijk om een overzicht aan te leveren met de parkeeropbrengsten vanuit de  
parkeergarages? (Roosendaalse Lijst) 

De opbrengsten uit de parkeergarages bedragen over het jaar 2013 € 2.652.000. 

Pagina 74: stand van zaken onderzoek meerjarenperspectief WVS Groep? (PvdA) 

Op 20 december 2013 is door de negen portefeuillehouders van de Sociale Werkvoorziening een nieuwe bestuursopdracht geformuleerd voor het toekomstscenario van de WVS-groep met de 
komst van de Participatiewet. Deze opdracht hield in: ‘het onderzoeken van twee scenario’s ten aanzien van de toekomst van de WVS groep’. Op 10 maart jl. is het eindrapport van dit onderzoek 
opgeleverd. Aan de hand van dit eindrapport wordt er momenteel een vervolgopdracht geformuleerd voor het uitwerken van een gekozen scenario. Deze opdracht moet leiden tot: 

- Het ontwikkelen van een nieuwe juridische samenwerkingsvorm tussen de negen gemeenten;  
- Het realiseren van een sturingsmodel voor de uitvoering van activiteiten op de verschillende doelgroepen van werkzoekenden (naar de zogenaamde ‘loonwaarde’). 

Dit traject wordt nauw in verband gebracht met het (regionaal) traject rondom de Participatiewet. 

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

Pagina 152: algemene lasten en baten; vindt er ook nog een afrekening BTW over 2009 – 2011 plaats en zo ja, wanneer en hoe hoog is de verwachte teruggave? (VLP) 

Over de jaren 2009 tot en met 2011 moet nog een afrekening door de belastingdienst plaatsvinden. Wij kunnen nu dus nog geen exact bedrag aangeven. Wij verwachten echter nog een teruggave 
van omstreeks € 0,5 miljoen. 

Pagina 154: detachering / flexpool; er zijn detacheringovereenkomsten afgesloten waar geen vergoeding tegenover staat. Om hoeveel fte’s gaat het hier, wat voor werkzaamheden betreft het en 
over welke salarisomvang praten we dan? (VLP) 

Het betreft 1,17 fte’s. Het gaat hierbij om twee detacheringen naar de RWB (ten behoeve van onze bijdrage aan het regionaal mobiliteitscentrum). Het betreft een functionele schaal 11-functie 
(0,67 fte)  en een functionele schaal 13-functie (0,5 fte). 

 

 
 


