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Raadsmededeling 

Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: W. van den Heuvel, I. Schippers, M. Heesters, P. Roosendaal, A. Scheerhoorn 
Onderwerp Septembercirculaire gemeentefonds 2014 en analyse Rijksbegroting 2015 
Bijlage: 1. Analyse Rijksbegroting 2015, met de gevolgen voor gemeente Roosendaal 

2. Toelichting op mogelijke oormerkingen 

Inleiding 
Op 16 september jongstleden. Prinsjesdag, zijn de Miljoenennota cq. Rijksbegroting 2015 en de 
septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds gepubliceerd. Middels deze raadsmededeling wordt 
uw raad geïnformeerd over de gevolgen van deze septembercirculaire voor de algemene uitkering van 
gemeente Roosendaal en wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste beleidsmatige 
thema's uit de Miljoenennota cq. Rijksbegroting 2015. De mededelingen zijn steeds onder voorbehoud 
van parlementaire goedkeuring. 

Doel 
Uw raad informeren over de ontwikkelingen zoals beschreven in de septembercirculaire 2014 van het 
gemeentefonds en in de Miljoenennota cq. Rijksbegroting 2015. 

Informatie 
Een analyse van de Rijksbegroting 2015 en de gevolgen daarvan voor gemeente Roosendaal zijn 
opgenomen in bijlage 1 als achtergrondinformatie. 
De financiële consequenties van de septembercirculaire 2014 (ten opzichte van de meicirculaire 2014) 
voor gemeente Roosendaal zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. 

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 
Algemene uitkering inclusief 3D's meicirculaire 2014 €77.847 € 125.968 € 121.491 € 118.907 € 117 486 

Algemene uitkering incl. 3D's septembercirculaire 2014 € 78.066 € 126.279 € 122.129 € 120.151 €119.031 

Verschil €219 €311 €638 € 1.244 € 1.545 
NB: De effecten van de meicirculaire 2014 zijn verwerkt in de Aanbiedingsnota bij de Programmabegroting 2015. 
De effecten van de septembercirculaire 2014 zijn nog niet verwerkt. 
NB: Met ingang van 2015 komen de budgetten voor de drie decentralisaties over naar de gemeenten. 

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke bestedingsvoorwaarde voor de decentralisaties sociaal domein 
te laten vervallen. Er zal niet langer sprake zijn van een deelfonds Sociaal domein, zoals bij de 
meicirculaire 2014 nog het geval was, maar van een integratie-uitkering Sociaal domein. Gezien het 
belang van de 3D's en de actualiteit daarvan wordt in de toelichting hieronder onderscheid gemaakt 
naar: 

a. De algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief integratie-uitkering Sociaal domein) 
b. De integratie-uitkering Sociaal domein 

A. De algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief integratie-uitkering Sociaal 
domein) 

Onderstaande tabel maakt de effecten van de septembercirculaire 2014 ten opzichte van de 
meicirculaire 2014 inzichtelijk: 



Alg. uitkering excl IU Sociaal domein (bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 
Meicirculaire 2014 €77.847 €73.506 € 69.894 €69.461 €68.768 

Septembercirculaire 2014 € 78.066 €73.520 € 70.335 € 70.402 €70.161 

Verschil €219 € 14 €441 €941 €1.393 

Totaai mogelijke oormerkingen n.a.v. septcirculaire 2014 -€ 170 -€ 129 € 135 €153 € 153 Totaai mogelijke oormerkingen n.a.v. septcirculaire 2014 

Totale mutatie €49 -€115 €576 €1.094 €1.546 

Een toelichting op hoofdlijnen: 
1. Accres 

De accressen 2014 en 2015 worden ten opzichte van de meicirculaire 2014 neerwaarts bijgesteld met 
respectievelijk € 25 en € 85 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is dat er minder geld beschikbaar is 
voor loon- en prijsbijstelling omdat het kabinet de verwachting heeft dat de inflatie en de loonstijging 
lager zullen uitvallen dan eerder aangenomen. Vanaf 2016 worden de accressen positief bijgesteld met 
€ 106, € 6 en € 42 miljoen. De bedragen werken telkens structureel door. 

2. BTW-compensatiefonds 
De declaraties bij het BTW-compensatiefonds hadden bij de rijksoverheid het karakter van een open-
eind-regeling. Daar is vorig jaar een plafond in aangebracht. Onderschrijdingen van het plafond leiden 
tot een toevoeging aan het gemeentefonds, overschrijdingen leiden tot een uitname uit het 
gemeentefonds. Uit deze septembercirculaire blijkt dat de ruimte onder het plafond in alle jaren 
aanwezig blijft, maar wel kleiner wordt. Een kleiner wordende ruimte onder het plafond leidt tot een 
uitname. Dit is met name aan de orde in 2015 waar € 50 miljoen wordt uitgenomen. 

3. Groot onderhoud 
De tweede fase van het groot onderhoud ligt op schema. De gemeenten worden uiterlijk in de 
meicirculaire 2015 geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken. 

4. Hoeveelheidsontwikkelingen: 
De uitkeringsfactor stijgt met name in de latere jaren flink. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
het aantal bijstandsontvangers in meerjarenperspectief aanzienlijk is afgeraamd ten opzichte van de 
meicirculaire 2014. 

5. Oormerkingen: 
De septembercirculaire 2014 bevat een aantal mogelijkheden tot oormerking: 
Koopkrachttegemoetkoming (€ 290.299 eenmalig in 2014), Integratie-uitkering Wmo huishoudelijke 
hulp (aframen budget oplopend tot € 153.000 in 2018) en Gezond in de stad (voorlopig € 180.000 in 
2015). Voor een toelichting op de oormerkingen wordt verwezen naar bijlage 2. 

B. IU Sociaal domein 
De middelen voor de decentralisaties zullen vanaf 2015 voor drie jaar worden verstrekt via één 
integratie-uitkering Sociaal domein. Dit betekent dat de middelen behorend bij de nieuwe taken 
Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet per 2015 geheel vrij te besteden zijn voor gemeenten! 

De bedragen voor de integratie-uitkering Sociaal domein zijn geactualiseerd. Er is onder andere een 
kleine wijziging in verband met de taken die de VNG collectief voor de leden gaat uitvoeren. Daarnaast 
zijn binnen de macrobedragen de aantallen geactualiseerd. 

Alleen de verdeling voor het jaar 2015 is bekend. De verdeling van de budgetten zal de komende jaren 
wijzigen, maar onduidelijk is hoe. De budgetten voor 2016 en verder in onderstaande tabel zijn op 
basis van een procentueel aandeel in het macrobudget berekend. De effecten van de 
septembercirculaire 2014 voor de 3D's ten opzichte van de meicirculaire 2014 zijn: 

Integratie-uitkering Sociaal domein (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 
meicirculaire 2014 €52.462 €51.597 € 49.446 €48 718 

septembercirculaire 2014 € 52.759 €51.794 €49.748 €48.870 

verschil €297 € 197 €302 €152 



Uitgesplitst naar de drie afzonderlijke decentralisaties voor het uitkeringsjaar 2015: 

Integratie-uitkering Sociaal domein (t>edragenx€ 1.000) Wmo Jeugdwet Participatie totaal 
meicirculaire 2014: uitkeringsjaar 2015 

septembercirculaire 2014: uitkeringsjaar 2015 

€ 11.422 €22.990 € 18.050 

€ 11.344 €22.990 € 18.425 

Het macrobudget voor de Wmo 2015 zal in 2015 op grond van historische uitgaven worden verdeeld. 
Vanaf 2016 zal de verdeling plaatsvinden door middel van een nieuw objectief verdeelmodel. 
Naast het budget 2016 per gemeenten wordt ook het ingroeipad, waarvan sprake zal zijn, opgenomen 
in de decembercirculaire 2014. 
Volgens de septembercirculaire ontvangt Roosendaal voor de Wmo 2015 voor het jaar 2015 € 
11.344.373. Het resultaat van het objectieve verdeelmodel voor 2015 bedraagt € 11.077.878. Een 
indicatieve afname voor 2015 dus van € 266.000. 

Het participatiebudget kan opgesplitst worden in € 2.476.236 voor het re-integratiebudget en € 
15.948.616 voor de WSW. Bij het participatiebudget zijn nieuwe gemeentelijke gegevens gehanteerd, 
waardoor voor Roosendaal het budget ten opzichte van de meicirculaire toeneemt met € 375.000. 

Risico's 
Het blijft belangrijk om bewust te zijn van de risico's ten aanzien van het gemeentefonds. Naast de 
onzekere economische ontwikkelingen en de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van accressen 
spelen de volgende risico's een rol: 

1. Met ingang van 2016 wordt de tweede tranche van de algemene uitkering herijkt. Dit zal 
opnieuw tot herverdeeleffecten leiden, 

2. Met ingang van 2016 wordt voor de decentralisaties Jeugdwet en Wmo 2015 een objectief 
verdeelmodel ingevoerd. Dit zal tot herverdeeleffecten leiden. 

3. Voor de decentralisatie van de Participatiewet staat de verdeling over gemeenten voor 2015 
nog niet vast, omdat de verdeling van het onderdeel WSW nog wordt herzien. 

Vervolg (procedure) 
De financiële gevolgen van de septembercirculaire worden voor 2014 meegenomen bij de jaarafsluiting 
2014. De gevolgen voor 2015 en verder worden meegenomen bij de Kadernota/Lentebrief 2016. 

Afsluit ing en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Financiën 

T. Theunis 



Bijlage 1: Analyse Rijksbegroting 2015, met de gevolgen voor gemeente Roosendaal 

DEFENSIE 
1. De begroting omvat in totaal 7,3 miljard euro. 

2. Defensie krijgt een structurele geldinjectie van 100 miljoen euro per jaar. Hier is sprake van 
een trendbreuk, omdat er de afgelopen jaren slechts geld af ging bij de krijgsmacht. 

3. Er komen twintig extra Bushmasters. Met die speciaal gepantserde patrouillevoertuigen kunnen 
eenheden van de landmacht en het Korps Mariniers beter worden getraind voor missies en zijn 
meer eenheden inzetbaar met hetzelfde voertuig. 

4. Verder komen er meer Cougar-transporthelikopters. Een deel van de Cougars was al buiten 
dienst gesteld of zou vanwege bezuinigingen worden verkocht, maar dat gaat vanwege grote 
problemen met de nieuwe NH90-helikopters niet door. Hoeveel Cougars er weer bij komen, is 
nog niet bekend. 

5. Het ministerie koopt meer onbemande vliegtuigen. 

6. Ook wordt er geïnvesteerd in 'cyber', de digitale strijd; het gaat onder meer om cyberwapens, 
opleidingen en een cyberlaboratorium. Daarnaast gaat er geld naar computersystemen om 
informatie samen te voegen, te verwerken en te analyseren. 

7. De munitie- en reserveonderdelenvoorraad wordt aangevuld. 

8. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mag extra personeel aannemen en extra 
uitgeven aan ICT. 

9. Het ministerie van Defensie krijgt de verantwoordelijkheid over een kwart miljard waaruit 
militaire missies worden betaald. Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) viel tot dusver 
onder minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
Wellicht zijn deze veranderingen relevant voor Commando's in Roosendaal. Er zijn geen 
concrete maatregelen in bovengenoemde veranderingen die de gemeente Roosendaal 
aangaan. 

BUITENLAND 

1. Budgettair verandert er weinig voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

2. De regering stelt eenmalig extra geld beschikbaar voor internationale noodhulp en de opvang 
van vluchtelingen. 

3. In de relatie met Rusland blijft het ministerie inzetten op de dialoog. Ook gaat veel aandacht 
naar de Arabische regio. Er wordt dan ook ingezet op handhaving of versterking van de 
ambassades in deze en andere instabiele regio's nabij Europa. Samenwerking in Europa op al 
deze onderwerpen is 'cruciaal'. Met de VS wordt ook samen opgetrokken. 

4. Buitenlandse Zaken bereidt zich in 2015 voor op een nieuwe missie in Afghanistan, organiseert 
een grote conferentie over het internet en de campagne voor een zetel in de VN-
Veiligheidsraad in 2017-2018 gaat 'onverminderd door'. 

5. De modernisering van de diplomatie wordt gestaag doorgezet. Ambassades en consulaten 
worden vaker gedeeld, maar het huidige postennetwerk blijft in stand. De afgelopen jaren zijn 
er ambassades gesloten, al werd de sluiting van vijf consulaten-generaal teruggedraaid. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal 
2. Het eenmalig beschikbaar gestelde geld ten behoeve van vluchtelingen is wellicht relevant 
voor de vluchtelingen voorzieningen in West-Brabant. 

4. Wellicht is het nieuws van de nieuwe missie in Afghanistan relevant voor de Commando's in 
Roosendaal. 



BELASTINGHERVORMING 

1. Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De 
doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. 

2. Stimuleren van werkgelegenheid gebeurt door de lasten op arbeid te verlagen. De inzet van de 
regering is dat hierdoor de baankans van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
groeit en dat iedereen die werk vindt er ook echt op vooruit gaat. Voor kleine ondernemers 
wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. 

3. Vanaf 2016 wil het kabinet het belastingstelsel drastisch herzien. Gemeenten krijgen de 
mogelijkheid meer belasting te heffen, de loonbelasting gaat omlaag om meer banen te 
scheppen, de kinderopvangtoeslag gaat naar de opvangcentra zelf, de autobelasting gaat op 
de schop. De details worden het komende jaar en op Prinsjesdag 2015 duidelijk. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
2. De stimulering van werkgelegenheid sluit aan op de economische agenda van Roosendaal. 

3. Ook de gemeente Roosendaal krijgt op termijn de mogelijkheid meer belasting te heffen. De 
details zijn nog niet bekend. 

Indirect is er een relatie met de sociaal - economische agenda. Het is verstandig dit in de 
arbeidsmarkt aanpak te betrekken en te combineren met lokale / regionale initiatieven. 

DELTAPLAN 

1. Nederland gaat de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in nieuwe 
maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende 
zoetwater. 

2. Het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt stevigere dijken. 
Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de 
kwetsbaarste plekken van Nederland. 

3. Verder wordt vooral in het Rivierengebied fors geïnvesteerd in sterkere dijken. In dat 
poldergebied zullen bij een overstroming veel mensen verdrinken. 

ONDERWIJS 

1. De begroting van het ministerie bedraagt 36 miljard euro. 

2. Door allerlei akkoorden die in de sector zijn gesloten en de invoering van het leenstelsel, 
komen vanaf 2015 jaarlijks vele honderden miljoenen euro vrij. Die worden weer in het 
onderwijs gestoken om de kwaliteit 'toekomstbestendig' te maken. Volgend jaar gaat het om 
768 miljoen waarna het bedrag oploopt tot ruim 1,2 miljard euro in 2018. 

3. De salarissen van de leraren gaan de lonen van de markt weer volgen, na jaren van stilstand. 

4. Er komt 115 miljoen euro voor lerarenbeurz^. Daarmee kunnen 15.000 leraren een bachelor-
of masteropleiding volgen. Verder krijgen alle docenten een persoonlijk budget en tijd om zich 
bij te scholen. 

5. Toptalent op alle niveaus wordt gestimuleerd. Zo kunnen meer scholieren in vakken waar ze 
goed in zijn een hoger niveau volgen; vwo'ers mogen hun opleiding in 5 in plaats van 6 jaar 
doen; leerlingen kunnen de vermelding cum laude krijgen op hun diploma. 

6. Voor uitmuntende mbo-leerlingen komt een speciaal programma, waarvoor jaarlijks 25 miljoen 
euro beschikbaar is. Ook komt er jaarlijks 75 miljoen euro extra bij voor technische en andere 
kostbare mbo-opleidingen. Net als in het hoger onderwijs worden kwaliteitsafspraken gemaakt. 

7. Op 1 september 2015 gaat het nieuwe leenstelsel in voor studenten. Het plan moet nog door 
de Kamer maar heeft al een meerderheid. Het moet in 2026 een bedrag van 1 miljard euro 
opleveren. 



8. Volwassenen krijgen meer mogelijkheden om opleidingen te volgen. 

9. Het kabinet stelt met kennisinstellingen, bedrijven en overheden een wetenschapsagenda op 
waar de toekomstige thema's voor de wetenschap in staan. 

10. Het moet voor werknemers bij bedrijven of de rijksoverheid aantrekkelijker worden te 
promoveren. Afspraken moeten ertoe leiden dat tussen 2015 en 2025 het aantal promovendi 
flink stijgt. 

11. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari niet zomaar een bibliotheek sluiten. Ze moeten volgens de 
nieuwe Bibliotheekwet eerst met een buurgemeente hebben geregeld dat mensen daar terecht 
kunnen om boeken te lenen. 

12. De filmindustrie krijgt jaarlijks 20 miljoen euro om de productie te vergroten en de internationale 
concurrentiepositie te versterken. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
2, 4, 6. De simulering van het MBO is een mogelijke kans voor Roosendaal. Het kan een 
stimulering voor de MBO opleidingen in de regio betekenen. 

6. Wat betreft uitmuntende mbo-leerlingen: 
Er zijn wellicht kansen om met de Zorgboulevard / het huis van de toekomst aan te sluiten of 
gebruik te maken van eventuele pilot gelden. 

8. Volwassenen krijgen meer mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Als hier concrete 
middelen voor beschikbaar komen, kan dit worden meegenomen in de sociaal - economische 
agenda voor Roosendaal. 

11. De maatregel met betrekking tot bibliotheken is niet primair bedoeld als  
herindelingsimpuls, maar sluit wel goed aan bij het idee van de 100 duizend plus gemeenten,  
en bij sterkere regionale samenwerking. Dat sluit ook aan op Veerkrachtig Bestuur. Inhoudelijk  
is dit op het eerste gezicht een wat traditionele maatregel die niet direct innovatie stimuleert. 

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

1. Het kabinet wil de komende jaren 100.000 extra banen scheppen door de lasten op arbeid met 
15 miljard euro te verlagen. De 1 miljard euro lastenverlichting op arbeid is daarvoor een eerste 
aanzet. Dat gebeurt met 500 miljoen euro voor een hogere arbeidskorting en 475 miljoen euro 
voor een lager tarief in de l e schijf. 

2. Er komt 160 miljoen euro extra voor het kindgebonden budget om de koopkracht van gezinnen 
te ondersteunen. 

3. Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt met drie maanden verlengd tot een half 
jaar. Het doel is dat mensen zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van 
een nieuwe baan. 

4. Er komt een verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke 
technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW 
verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de 
kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten. 

5. Het kabinet wil instellingen in de kinderopvang rechtstreeks gaan bekostigen. Het aantal 
ontvangers van een kinderopvangtoeslag zou daarmee dalen met 99 procent. 

6. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de 
werkgelegenheid in de bouw. 

7. In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van 
jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel 
weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. 

8. Voor de verhoging van de arbeidskorting wordt 500 miljoen euro uitgetrokken. 



De lagere inkomens profiteren daarnaast van de verlaging van het tarief in de eerste schijf van 
de inkomstenbelasting. Dat kost 475 miljoen euro. 

Gevolgen voor de gemeente Ropsendaal: 
Wat betreft sociale zaken en werkgelegenheid zijn er diverse maatregelen die overeenkomen 
met onze visie op de sociaal - economische agenda. We moeten goed kijken waarin deze 
maatregelen onze eigen agenda kunnen versterken. 

7. De loonbijstelling in de publieke sector zal, als dit ook in gemeente CAO's gaat doorwerken, 
na 2015 een effect op de gemeentebegroting. (De lopende CAO geldt tot 31-12-2015). 

ZORG 

1. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid gaat in totaal ongeveer 80 miljard euro 
om. 

2. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de premie voor de zorgverzekenng omhoog 
gaat tot 1.211 euro per jaar. Dat zou een kostenstijging van bijna een tientje per maand 
betekenen. De zorgverzekeraars stellen de premie in november vast. 

3. Het eigen risico wordt 375 euro, een stijging van 15 euro. 

4. De zorgtoeslag voor mensen met de laagste inkomens gaat omhoog, de toeslag voor mensen 
met wat meer inkomen wordt juist minder naarmate het inkomen hoger wordt. 

5. Wijkverpleging wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Patiënten zijn 
daardoor af van eigen betalingen voor verpleging en verzorging, want die vervallen. 
Wijkverpleging komt, net als de huisarts, niet onder het eigen risico te vallen. 

6. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. 

7. De langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaat op de schop en wordt meer een 
verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgverzekeraars. Kern is dat mensen die zo lang 
mogelijk thuis willen blijven wonen ook daar hulp en zware zorg kunnen krijgen. Als het thuis 
niet meer gaat, is er altijd een plekje in een verpleeg- of verzorgingshuis. 

8. Voorzieningen in de thuiszorg en de jeugdzorg 'blijven beschikbaar, maar mensen krijgen wel 
te maken met andere voorwaarden en aanpassingen in de dienstverlening'. Om 
invoeringsproblemen te beperken is in 2015 400 miljoen euro extra beschikbaar. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
De veranderingen op het gebied van zorg leveren geen verrassingen op wat betreft het 
gemeentelijke beleid. De trend die in de beleidsplannen decentralisaties beschreven zijn, komt 
overeen met deze veranderingen. 

ECONOMIE 

1. Een speciale ambassadeur gaat beginnende, groeiende en innovatieve mkb'ers (midden- en 
klein bedrijf) bijstaan zodat zij in 2015 fors meer ruimte krijgen om te groeien. 

2. Het zoeken naar andere afzetmarkten voor land- en tuinbouwproducten krijgt extra aandacht 
komend jaar nu de sector wordt geraakt door de Russische boycot. Handelsmissies naar onder 
meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten worden gepland. 

3. Een Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro gaat innovatie en onderzoek 
stimuleren. Het fonds financiert innovatieve mkb'ers en toepassingsgericht en fundamenteel 
onderzoek. 

4. Er is maximaal 2,5 miljard euro financieringsruimte waarmee mkb-ondernemers hun 
groeiplannen kunnen financieren. 

5. Voor natuurinitiatief en bedrijvigheid op het gebied van natuur is komend jaar 35 miljoen euro 
beschikbaar. Ook wordt 1 miljoen euro uitgetrokken voor natuureducatie. 



6. Het is de bedoeling dat in 2015 alle 161 zogeheten Natura2000-gebleden zullen zijn 
aangewezen. Het ministerie van EZ wordt dan verantwoordelijk voor instandhouding van deze 
natuurgebieden en rapporteert daarover aan de Europese Commissie. 

7. Het ministerie van Economische zaken stelt een special ambassadeur aan, de 'Special Envoy' 
voor startups. Deze Envoy gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers 
versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan om zich in ons land te 
vestigen. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
De stimulatie van beginnende groeiende en innovatieve MBK'ers is een kleinschalig initiatief. 
Mogelijk biedt dit een profileringskans voor Roosendaal. Als de ambassadeur zich ook voor 
Roosendaalse/West-Brabantse bedrijven inzet, kan dit ook positief bijdragen aan lobby richting 
EU-subsidies, bedrijfsacquisitie, RPS etc. 

3. Het toekomstfonds voor onderzoek en innovatie is wellicht incidenteel via het Care 
Innovation Center, BOM of REWIN aan te boren voor / door ondernemers . 

4. De 2,5 miljard euro waarmee mkb-ondernemers hun groeiplannen kunnen financieren, kan 
aangeboord worden via BOM of REWIN, of wellicht ook CIC. 

7. De speciale ambassadeur voor start ups is wellicht interessant voor het starterscentrum 
Roosendaal. 

VEILIGHEID 

1. De begroting voor 2015 van Veiligheid en Justitie bedraagt een dikke 11 miljard euro. 

2. Een fiks deel van dit bedrag gaat op aan het bestrijden van misdaad door uitvoering van de 
'Veiligheidsagenda 2015-2018'. Hiervoor is ook nog extra geld bestemd: van 10 miljoen in 2015 
tot 98 miljoen in 2017. Dat was al gereserveerd door Financiën in de 'Veiligheidsenvelop', maar 
komt nu beschikbaar. 

3. Het departement wil minstens 950 criminele samenwerkingsverbanden per jaar bestrijden met 
verscheidene middelen en internationale samenwerking. Er is speciaal oog voor Zuid-
Nederland: vanaf oktober 2014 worden binnen de huidige sterkte 125 politiemedewerkers 
vrijgemaakt voor met name de aanpak van synthetische drugs en hennepteelt. 

4. Volgend jaar moeten politie en Openbaar Ministerie (OM) meer bevoegdheden krijgen om 
computercriminaliteit te kunnen opsporen. 
De aantallen straatroven en overvallen moeten volgend jaar omlaag tot respectievelijk 6.723 en 
1.648. In 2012 was dat nog 7.977 en 1.982. Het aantal woninginbraken moet terug tot 61.000 
in 2018, ten opzichte van ongeveer 91.000 in 2012. 

5. Het afpakken van crimineel vermogen wordt standaard onderdeel van elke strafzaak. 

6. Met het actieprogramma 'Integrale aanpak Jihadisme' moet ronselaars en haatpredikers een 
halt worden toegeroepen en online verspreiding van jihadistische propaganda worden 
bestreden. Een meldplicht of een contactverbod moet verdere radicalisering en rekrutering 
voorkomen. 

7. De ZSM-methode (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk), 
waarbij verdachten zo snel mogelijk een passende reactie krijgen van politie en OM, wordt 
landelijk ingevoerd. Bij de tien ZSM-locaties die er al zijn, wordt Slachtofferhulp aangesloten. 
Zo kunnen 100.000 slachtoffers per jaar worden bereikt. 

8. Eind 2015 moet de hele politieorganisatie zijn ingericht volgens het Inrichtingsplan Nationale 
Politie. De nationale politie krijgt het beheer over de Politieacademie. 

9. De druk op de opvang voor asielzoekers blijft hoog. Criminele en overlastgevende illegale 
vreemdelingen en gesjoemel om toelating te krijgen wordt onverminderd bestreden. De 
medische zorg voor vreemdelingen wordt verbeterd. Er moeten 'nagenoeg' geen kinderen van 
asielzoekers meer in de cel belanden. Er komt een aparte gezinslocatie in Zeist. 
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10. Er komt structureel extra geld voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (25 miljoen 
euro) en het Openbaar Ministerie (20 miljoen euro). 

11. Burgemeesters, wethouders en raadsleden krijgen training om beter om te gaan met fysiek en 
verbaal geweld tegen mensen met een publieke taak. Er komt een onderzoek naar 
slachtofferschap en de rol van omstanders. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
Op het gebied van veiligheid is er speciale aandacht voor Zuid-Nederland. 

7. De genoemde ZSM methode is wellicht ook iets voor Roosendaal. 

11. Ook de burgemeester, wethouders en raadsleden van Roosendaal kunnen een training 
krijgen om beter om te gaan met geweld. 

WONEN 

1. De begroting voor wonen en rijksdienst is 3,6 miljard euro. 

2. De verhuurderheffing, die de wooncorporaties moeten betalen aan het Rijk, gaat omhoog naar 
1,335 miljard euro. 

3. De kerntaken van de wooncorporaties worden wettelijk vastgelegd: het bouwen en beheren 
van woningen voor lagere inkomens. Dat moet ze ervan weerhouden om zich in te laten met 
riskante projecten. Er komt strenger toezicht op de sector. 

4. Er komen meer tijdelijke huurcontracten. Dat moet de doorstroming bevorderen zodat 
startende huurders meer kans krijgen op een woning. 

5. Het puntenstelsel wordt aangepast. Door de WOZ-waarde hierin mee te wegen, komt de lokale 
situatie beter tot zijn recht in de maximaal redelijke huurprijs. 

6. Het lage btw-tarief van 6 procent op arbeidsloon bij verbouwingen en renovaties wordt een half 
jaar verlengd tot 1 juli 2015. 

7. De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag naar 245.000 euro en zakt 
in 2016 naar 225.000 euro. 

8. Mensen die een restschuld hebben na de verkoop van hun woning, kunnen die soms 
meefinancieren onder de NHG. De rente over de restschulden die tot 2018 ontstaan, kan 
voortaan 15 jaar worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dat is nu nog 10 jaar. 

9. De tijdelijk ingestelde verhuisregeling wordt permanent. Dat betekent dat de hypotheekrente 
van de vorige of toekomstige eigen woning maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar is. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
2, 3, 5. De verschillende maatregelen die woningbouwcorporaties aan banden leggen, zet  
waarschijnlijk de wijkinvesteringen van Alleewonen in Roosendaal onder grote druk.  
(maatregel 5 is positief voor corporaties in de grote steden/gebieden met een sterke  
woningmarkt, maar financieel negatief voor corporaties in krimp- en anticipatieregio's). 

BINNENLAND 

1. De begroting Binnenlandse Zaken bedraagt 634 miljoen euro. 

De begroting voor Koninkrijksrelaties bedraagt 259 miljoen euro. 2. 

3. 

4. 

5. 

Naar het Gemeentefonds gaat 27,3 miljard euro (dat is inclusief de 10,3 miljard euro extra voor 
de decentralisaties). 

Het Provinciefonds staat voor 975 miljoen euro op de begroting. 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de langdurige 
zorg en de begeleiding naar werk. BZK en de andere betrokken ministeries ondersteunen 
samen met de VNG de gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde taken. 



6. Gemeenten die dat nodig hebben kunnen rekenen op ondersteuning van het Rijk. Een speciaal 
daarvoor ingestelde Transitiecommissie gaat bekijken of gemeenten de noodzakelijke 
maatregelen hebben getroffen om de decentralisaties uit te voeren. Het benodigde geld is 
overgeheveld naar het gemeentefonds. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
3. Wat betreft het decentralisaties-bedrag dat naar het gemeentefonds gaat: Er was ooit sprake 
van 18 miljard. Een deel hiervan is naar verzekeraars, een deel blijft bij het rijk en 10,3 miljard 
blijft naar de gemeenten gaan. 

6. Deze maatregel is een extra beveiligingsmaatregel van het rijk. Bij gemeenten die de 
decentralisaties niet kunnen behappen, grijpt het rijk tijdig in. De kosten die hierbij gemaakt 
worden, komen voor de rekening van de minister. 

INFRASTRUCTUUR 

1. Het totale budget omvat 9,2 miljard euro. 

2. Hiervan gaat 2,3 miljard euro naar wegen, 2,4 miljard euro naar de spoorwegen, 0,9 miljard 
euro naar de vaarwegen. 

3. Daarnaast gaat nog eens 1,4 miljard euro uit het Deltafonds naar onder meer maatregelen om 
ons land beter te beschermen tegen hoog water. 

4. Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor het ministerie. Er wordt volgend jaar 278 kilometer 
aan nieuwe wegen aangelegd en er wordt een begin gemaakt met grote projecten zoals de 
ringweg bij Utrecht en de bouw van de Blankenburgtunnel. 

5. Ook op spoorgebied zijn er de nodige veranderingen. De nieuwe concessies voor het beheer 
en onderhoud van het spoor en het vervoer op het hoofdrailnet treedt in werking. Het ministerie 
wil hiermee voor meer kwaliteit en stiptheid zorgen. 

6. Op luchtvaartgebied ziet het ministerie een belangrijke ontwikkeling met de uitbreiding van 
luchthaven Lelystad. 

7. Verder ligt volgens het ministerie op klimaatgebied de nadruk op de uitvoering van de 
Klimaatagenda en het SER-Energieakkoord. 

8. Uitvoering van de nieuwe Omgevingswet gaat alle wetgeving op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening vervangen. De Omgevingswet is in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, vanaf 
volgend jaar moet er ook uitvoering aan die wetgeving gegeven worden. Wet- en regelgeving 
op het gebied van Ruimtelijke Ordening wordt dan eenvoudiger, flexibeler en minder tijdrovend. 

Gevolgen voor de gemeente Roosendaal: 
Opvallend is dat op het gebied van infrastructuur niets gezegd wordt over glasvezel 
verbinding. 

4. Het omleggen van de A58 Roosendaal staat voor de lange termijn nog niet op de planning. 

5. Qua spoorverbindingen; we kunnen nu nog niet beoordelen of deze maatregelen van effect 
zijn op Roosendaal. 

8. Deze invoering van de Omgevingswet heeft ook zijn gevolgen voor de uitvoering van 
gemeente Roosendaal. 

RIJKSDIENST 

1. De rijksdienst gaat meer werken als één concern. Doelmatiger werken en verdere digitalisering 
moeten in 2018 rond de 200 miljoen euro besparen. 

2. Tussen 2015 en 2017 wil het kabinet 1336 extra banen bij het Rijk realiseren voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dat loopt op tot 3340 banen in 2023. 

3. Er komt een rijksbrede Ondernemingsraad. 
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KONINGSHUIS 
1. Paleis Huis ten Bosch in Den Haag wordt voor 35 miljoen euro opgeknapt door het 

Rijksvastgoedbedrijf. Vooral de zwaar verouderde technische installaties moeten worden 
gemoderniseerd, net als de beveiliging. Ook moeten asbest en houtrot te lijf worden gegaan. 

2. Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een uitkering van 823.000 euro. Dat is 6.000 euro 
meer dan dit jaar. Dat blijkt dinsdag uit de begroting van 'De Koning', die is opgenomen in de 
miljoenennota. 

3. Ook de uitkering van koningin Maxima stijgt licht, met 2.000 euro naar 326.000 euro. Het is 
geen structurele verhoging. De hogere uitkering houdt onder meer verband met de stijging van 
de lonen en prijzen in Nederland. 

4. Het koningshuis staat in totaal voor 40.085.000 euro in de boeken. Dat is 98.000 euro meer 
dan dit jaar. 
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Bijlage 2: Toelichting op de voorgestelde oormerkingen 

In geval van toevoegingen aan het gemeentefonds voor bijvoorbeeld een nieuwe taak kunnen deze 
middelen hiervoor geoormerkt worden. Dit betekent dat er budget wordt opgenomen, hetgeen een 
nadelig effect op de exploitatie heeft. Andersom geldt dit ook: een uitname uit het gemeentefonds leidt 
mogelijk tot een aframing van een budget (voordeel). 

De volgende mogelijkheden tot oormerking vloeien voort uit de septembercirculaire 2014: 

Oormerkingen septembercirculaire 2014 (x € 1.000) 

Subtotaal ^ 

2014 2015 2016 2017 2018 

-€290 -€290 
€ 120 € 51 €135 € 153 €153 

-€ 180 

-€129 €135 €153 € 153 

1. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 
Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een 
koopkrachttegemoetkoming. Roosendaal ontvangt voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten 
hiervoor eenmalig € 290.299 in 2014. Voorgesteld wordt dit bedrag te oormerken. 

2. IU Wmo (huishoudelijke hulp) 
Door actualisatie van de maatstaven komt de IU Wmo voor het jaar 2014 uit op € 8.988.323 (dit is ten 
opzichte van de meicirculaire 2014 € 120.000 lager) en voor het jaar 2015 op € 6.598.222 (een afname 
van € 51.000 ten opzichte van de meicirculaire 2014). 
In 2016 wordt de landelijke korting verhoogd van € 465 miljoen in 2015 naar€ 610 miljoen. Deze extra 
korting is zowel in de meicirculaire als in de septembercirculaire 2014 niet verwerkt. In de 
Aanbiedingsnota bij de Programmabegroting 2015 is op basis van het procentuele aandeel in het 
macrobudget een inschatting gemaakt voor Roosendaal en verwerkt. Deze aanname wordt nu 
aangescherpt, maar bij de meicirculaire 2015 kunnen de cijfers weer aangepast worden. 

3. Gezond in de stad 
Met ingang van 2015 worden de middelen voor de Zichtbare Schakel toegevoegd aan de 
decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Gemeenten ontvangen de middelen uit de decentralisatie
uitkering Gezond in de Stad onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma 
'Gezond in...' en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. 
Gemeenten dienen zich hiervoor aan te melden. 
Het voorlopige bedrag voor gemeente Roosendaal is voor 2015 € 180.000. In de decembercirculaire 
2014 worden de definitieve uitkeringen per gemeente gepubliceerd. Voorgesteld wordt dit bedrag te 
oormerken. Voor de jaren na 2015 zijn de macrobedragen lager en is nog geen verdeling van de 
bedragen gegeven. 
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