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Voorwoord 

 
Het Spoorboekje is een planningsdocument voor de Planning & Control producten (hierna te noemen 
P&C) en heeft als doel om deze producten tijdig, volledig en betrouwbaar tot stand te brengen. Op 
deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan de sturing, beheersing en verantwoording binnen de 
gemeente Roosendaal. 
 
De P&C-cyclus bestaat het komende jaar uit de volgende producten (in volgorde van aanbieding aan 
de gemeenteraad):  
 

 Jaarstukken 2017 

 Bestuursrapportage 2018 

 Programmabegroting 2019 
 

Het jaar 2018 is voor de P&C een bijzonder jaar. In maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen 
plaats en dit betekent het begin van een nieuwe collegeperiode.   

In de vorige collegeperiode (2014-2018) zijn vele nieuwe taken vanuit het Rijk overgedragen aan de 
gemeenten: participatiewet, jeugdzorg en AWBZ. Het Rijk paste op de daarbij over te dragen 
budgetten grote kortingen toe. Dit betekende dat we deze regelingen na de overdracht soberder en 
efficiënter moesten uitvoeren  om binnen Rijksbudget te blijven. Dit zal eveneens gelden voor de 
komende collegeperiode.  

De invulling van deze (financiële) consequenties krijgt een vertaling in het nieuwe Collegeprogramma. 
In het Spoorboekje 2018 is geen planning opgenomen ten aanzien van het nieuwe 
Collegeprogramma. Deze planning is afhankelijk van vele factoren, waar wij op voorhand niet kunnen 
anticiperen. In een verkiezingsjaar wordt er geen Kadernota uitgebracht. 

Het Spoorboekje 2018 kent twee versies. Dit Spoorboekje is de raadsversie waarin voor de P&C 
producten de bestuurlijke planning opgenomen met daarbij een samenvatting van de richtlijnen 
begroting 2019 en volgende jaren. In de ambtelijke versie is de gehele - bestuurlijke en ambtelijke - 
planning is opgenomen, de planning voor de managementinformatie en de richtlijnen voor de 
begroting 2019 en volgende jaren. 
 
 
 
Roosendaal, december 2017 
 
Team Interne Dienstverlening & Communicatie  
Cluster Financiën 
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1. Planning P&C producten  

1.1 Jaarstukken 2017 

Datum Activiteit Actoren 

eind januari Aanbieden Bestuurlijke samenvatting (Managementletter)  
aan Auditcommissie Raad 

ID&C 

eind februari Raadsmededeling ‘vaststelling normenkader rechtmatigheid’ ID&C 

22 mei Aanbieden Jaarstukken en accountantsrapport aan Raad  ID&C 

22 mei - 18 juni Studietijd raadsleden Raad 

13 juni Informatiebijeenkomst voor raadsleden ID&C 

18 juni Indienen technische en toelichtende vragen bij Griffie (09:00 uur) Raad 

25 juni Verzenden memorie van antwoord naar Griffie ID&C 

28 juni Behandelen Jaarstukken in Commissie  Commissie  

5 juli Behandelen en vaststellen Jaarstukken in Raad Raad 

 

1.2 Bestuursrapportage (met peildatum 1 juli 2018) 

 

Datum Activiteit Actoren 

6 september Aanbieden Bestuursrapportage aan Raad  ID&C 

13 september Behandelen Bestuursrapportage in Commissie Commissie 

20 september Behandelen en vaststellen Bestuursrapportage in Raad Raad 

  

 

1.3 Programmabegroting 2019 (inclusief actualisatie reserves en voorzieningen) 

 

Datum Activiteit Actoren 

26 september Aanbieden Programmabegroting aan Raad  ID&C 

26 sept. - 10 okt. Studietijd raadsleden Raad 

3 oktober  Informatiebijeenkomst voor raadsleden ID&C / Programmareg. 

10 oktober Indienen technische en toelichtende vragen bij Griffie (09:00 uur) Raad 

23 oktober Verzenden memorie van antwoord naar Griffie ID&C 

24 oktober Behandelen Programmabegroting in Commissie Commissie  

8 november Behandelen en vaststellen Programmabegroting in Raad Raad 
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2 Richtlijnen begroting 2019 en meerjarenperspectief 2019-2022 

 

2.1  Algemeen 

 
In deze richtlijnen zijn de uitgangspunten opgenomen die door het college van burgemeester en 
wethouders zijn vastgesteld voor onder andere de begroting 2019 en de meerjarenramingen  
2019 tot en met 2022. Hogere regelgeving, zoals de Gemeentewet, het Besluit Begroting en 
Verantwoording  Provincies en Gemeenten (BBV) en Single Information Single Audit (SiSa), maken 
onderdeel uit van deze richtlijnen en zijn dus altijd van toepassing. 

 
 

2.2  Salariskosten 

 
Politieke ambtsdragers (burgemeester, wethouders en raadsleden) 
Voor de politieke ambtsdragers worden de ramingen opgenomen zoals deze door het Kabinet zijn 
overeengekomen in de inwonercategorie 60.001 tot en met 100.000 inwoners.  
 
Ambtelijk apparaat 
De laatst vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren loopt van 1 augustus 2017 tot 1 januari 2019.  
 
Basis voor de berekeningen vormen de toegestane formatie per 1 maart 2018 en de dan geldende 
salarisschalen, waarin alle elementen van de laatst vastgestelde CAO zijn verwerkt. Hierna te noemen 
Vanaf 1-08-2017 een salarisverhoging van 1 % 
Vanaf 1-12-2017 een IKB verhoging van 0,5 % 
Vanaf 1-01-2018 een salarisverhoging van 1,5 % 
Vanaf 1-07-2018 een IKB verhoging van 0,25 %   
In de jaren 2019 tot en met 2022 wordt voor elk jaar voorlopig 1% verhoging toegepast. Voor 
bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor de totale verhoging uitkomt op 1,4%. 
 
Voor de berekening van de salarissen is verder onder meer de volgende informatie van belang: 

 Periodieke verhogingen worden voor de juiste bedragen in de berekeningen meegenomen. 

 Het IKB budget is  op basis van het laatste CAO resultaat op een niveau van 17,05% van het 
bruto jaarsalaris terecht gekomen 

 De tegemoetkoming in de ziektekostenpremie bedraagt, afhankelijk van bezoldiging en 
zorgverzekeraar, € 296 of € 168 (eerste bedrag tot en met maximum van schaal 6, het tweede bij 
een bezoldiging daarboven). 

 

2.3  Formatieplaatsen en loonkostenverdeling 

 
Formatie 
Voor de bepaling van de totale formatie wordt uitgegaan van de gegevens uit het ADP WorkForce 
Systeem. Het betreft de formatie per 1 maart 2018. Op basis van deze informatie inclusief de 
aanwezige vacature ruimte worden de totale loonkosten van de ambtelijke organisatie voor de nieuwe 
begroting 2019 vastgesteld.   
 
Loonkostenverdeling 2019 
De loonkosten van de primaire afdelingen (exclusief teamleider) worden op basis van procentuele 
verdeelsleutels per team naar de diverse producten binnen de beleidsvelden c.q. taakvelden 
toegerekend. De in de begroting 2019 te hanteren procentuele verdeelsleutels per team of groep zijn 
gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting 2018 gecorrigeerd met de effecten van de laatst 
vastgestelde A3 plannen. 
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Overige loonkosten 
Alle overige loonkosten van de ondersteunende teams , teamleiders, directie en concern control 
worden conform de nieuwe BBV wetgeving aangemerkt als overhead en worden verantwoord onder 
het nieuwe beleids- c.q. taakveld ondersteuning organisatie binnen programma 1 besturen & 
samenwerken. De loonkosten van de bestuursorganen worden zoals voorheen direct verantwoord 
binnen het beleidveld ( taakveld ) bestuur. 
 
Loonkosten toerekening aan investeringskredieten en grondexploitaties 
In de procentuele verdeelsleutels van enkele primaire teams zit ook een percentage van de loonsom 
gebaseerd op de ambtelijke inzet wat toegerekend kan worden aan investeringskredieten en 
grondexploitaties. Verhoudingsgewijs mag ook een evenredig gedeelte van de totale overheadkosten 
hieraan worden toegerekend. De hieruit verkregen bijdragen vormt een baten voor het nieuwe beleids- 
c.q. taakveld ondersteuning organisatie.   
 
 

2.4 Investeringen 

 
Bij de opstelling van het Investeringsplan 2019-2022 (IP) dienen de volgende uitgangspunten te 
worden gehanteerd: 

 Als referentiekader geldt de schijf 2019 van het IP 2018-2021, zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2018. 

 Investeringen dienen realistisch in de tijd te worden geraamd en dienen bij investeringen van meer 
dan € 1 miljoen te worden voorzien van een corresponderend kasstroomschema over alle jaren 
waarin de investering plaatsvindt. 

 Uitgaven in het kader van onderhoud komen ten laste van de betreffende begrotingspost binnen 
de jaarlijkse exploitatie of rechtstreeks ten laste van een daarvoor bestemde voorziening. 

 Als investering geldt een uitgave die bestemd is voor de aanschaf van een kapitaalgoed of een 
uitgave die noodzakelijk is om een kapitaalgoed tot stand te brengen. 

 Een kapitaalgoed kenmerkt zich door het fysieke karakter ervan en het meerjarige nut dat het 
goed heeft. 

 Investeringsvoorstellen worden voorzien van een uitgebreide toelichting, zodat een integrale 
afweging van alle voorstellen kan worden gemaakt. Ieder investeringsvoorstel kan dan op zijn 
kwaliteit beoordeeld worden. Dit doet recht aan het uitgangspunt van een integrale weging van 
alle voorstellen ten behoeve van de formulering van nieuw beleid. 

 Voor ieder investeringsvoorstel dient aangegeven te worden: 
o Of het gaat om een nieuwe investering, een uitbreidings- of een vervangingsinvestering 

(bij deze laatste dient aangeven te worden welk bestaand actief dit betreft). 
o Het kasstroomschema voor investeringen groter dan € 1 miljoen. 
o Of er sprake is van een rendabele of onrendabele investering (de afweging is of 

financiering/dekking van de kapitaallasten en materiële- en overige lasten is geregeld in 
de begroting of juist niet). 

o Of het gaat om bestaand beleid, uitbouw bestaand beleid of nieuw beleid. 
o De afschrijvingstermijn die van toepassing is conform de richtlijn activabeleid. 
o Of er sprake is van eventuele extra tijdelijke of structurele personele en/of materiële 

kosten. 
o Welke beheers-/instandhoudingskosten voortvloeien uit de investering. Deze dienen 

expliciet inzichtelijk te worden gemaakt en dienen in de Kadernota/Bestuursakkoord en/of 
de  Programmabegroting te worden opgenomen. 

 
Het vaststellen door de gemeenteraad van het IP betekent dat deze akkoord gaat met de daarin 
genoemde investeringen (conform meest recent vastgestelde Financiële Verordening), tenzij de 
gemeenteraad aangeeft niet akkoord te gaan met de genoemde investeringsbedragen. Dit geldt ook 
voor vervangingsinvesteringen van bedrijfsmiddelen. Alle in de door de gemeenteraad vastgestelde IP 
opgenomen investeringen worden door het college, op initiatief van het betreffende team, middels 
aparte voorstellen vrijgegeven voor besteding. 
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2.5 Afschrijvingslasten en rente 

 
De berekeningen voor 2019 worden als volgt opgenomen: 

 Kredieten uit het IP 2018: 
o Jaarafschrijving 2019 
o Omslagrente over het krediet minus de afschrijving 2018 (conform afschrijvingsbeleid) 

 Kredieten uit het IP 2019: 
o Jaarafschrijving 2019 
o ½ jaarrente over het Investeringsplan 2019 

De afschrijvings- en rentelasten worden op basis van de gedane investeringen, het vastgestelde IP 
2018 en het nog vast te stellen IP 2019-2022 aan de Programmabegroting toegevoegd. Het in de 
Programmabegroting 2019 te hanteren rentepercentages is 1,5%, Dit percentage is de omslagrente, 
voor toerekening aan de programma’s, en wordt ook gehanteerd voor het investeringsplan en de 
grondexploitaties. Het eventuele resterende rentesaldo wordt verantwoord aan de lastenkant op het 
beleidsveld Treasury (programma 6). 

 

2.6  Materiële kosten 

 
Er wordt voor gekozen om geen algemeen stijgingspercentage te hanteren voor alle materiële kosten.  
Voor enkele kostensoorten (bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, verzekeringen, etc.) worden de ramingen 
in de begroting geïndexeerd met 0,8%. Bij de strategische verkenningen zal het onderwerp van de 
eventuele verdere indexering van de materiele lasten in de meerjarenbegroting voor de nieuwe 
bestuursperiode 2019 t/m 2022 worden meegenomen. 
Daarnaast kunnen budgetten worden bijgesteld indien: 

 Tarieven wettelijk vastgesteld worden zonder dat de gemeente daarop invloed kan uitoefenen. 

 Via meerjarige contracten de gemeente zich verbonden heeft om bepaalde uitgaven te doen. 
In die situaties kan op initiatief van de budgethouder - mits onderbouwd - een extra verhoging van de 
last worden geraamd. Te denken valt aan heffingen en belastingen, energieverbruik, 
verzekeringspremies, verplichte uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen.  
 

2.7 Reserves en voorzieningen 

 
Voor reserves en voorzieningen geldt het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidskader Reserves 
en Voorzieningen. 
 
Reserves - Voor de voeding en onttrekking aan algemene reserves en bestemmingsreserves gelden 
de regels zoals die zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten (BBV). Hiervan mag niet worden afgeweken. 
 
Voorzieningen - Uit oogpunt van rechtmatigheid en BBV moeten alle bestedingen ten laste van 
voorzieningen zo nauwkeurig mogelijk worden geraamd. Hiervoor zijn bestedingsplannen ter 
onderbouwing noodzakelijk. In geval een bestedingsplan ontbreekt of een raming niet of moeilijk is te 
geven, moet ten minste een schatting worden gemaakt. In een later stadium kan dan alsnog worden 
gezorgd voor de noodzakelijke onderbouwing. 
 

2.8 Subsidies 

 
Voor subsidies geldt de Algemene subsidieverordening Roosendaal uit 2013. De gemeenteraad heeft 
deze verordening met ‘spelregels’ voor de subsidieaanvragers en de gemeente als subsidie-
verstrekker vastgesteld. Met het subsidiëren van activiteiten beoogt de gemeente bepaalde  
beleidsdoelen te realiseren en maatschappelijke effecten te bereiken.    
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2.9  Inkomensoverdrachten / bijstandsuitkeringen 

 
Voor de inkomensoverdracht - voor zover betrekking hebbend op uitkeringen op basis van de 
Participatiewet inclusief de middelen voor loonkostensubsidie - wordt vanaf 2015 gebruik gemaakt van 
een nieuw verdeelmodel, namelijk het multiniveau-model van het SCP.  
Dit model bepaalt eerst de uitkeringskans op het niveau van het huishouden. Daarnaast houdt het 
rekening met niveaus als de wijk, de gemeente en de regio. Verder is het multiniveau-model een 
integraal model voor zowel de oude als de nieuwe doelgroep van de Participatiewet.  
De doelstelling is om het aantal uitkeringsgerechtigden zoveel als mogelijk te beperken door middel 
van een direct aanbod van werk of scholing. Basis voor de ramingen zijn de aantallen die vermeld 
worden door de CBS (Statline). 

 

2.10 Kosten van gemeenschappelijke regelingen (GR’s) 

 
De bijdragen aan de GR’s waaraan de gemeente deelneemt, vragen om een andere benadering dan 
de algemene prijscompensatie die voor de materiële lasten van toepassing is. De activiteiten die 
binnen de GR’s plaatsvinden worden voor een belangrijk deel uitgevoerd door personeel dat een 
vergelijkbare rechtspositie heeft als het eigen gemeentepersoneel.  
 
Besluit een algemeen bestuur - waarin overigens ook onze gemeente een stem heeft - tot indexering 
van zijn materiële kosten, dan is sprake van voor de deelnemende gemeenten verplichte uitgaven op 
grond waarvan de geïndexeerde bijdrage in de gemeentebegroting moet worden opgenomen.  
 

2.11 Baten 

 

2.11.1 Algemeen  
De opbrengstramingen worden in de begroting 2019 (in principe) opgenomen conform het opgenomen 
niveau van (meerjarige) ramingen in de begroting 2018. Indien een opbrengstraming aanpassing 
behoeft (naar boven of beneden), dient de budgethouder dit beargumenteerd aan te geven. 
 

2.11.2 Algemene uitkering 
De baten voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden in de begroting 2019 
opgenomen/verwerkt conform de septembercirculaire 2018 van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken & Koninkrijksrelaties. Deze verschijnt gewoonlijk eind september, na Prinsjesdag.   

 
2.11.3 Lokale belastinginkomsten  
Met betrekking tot de belasting- en legesinkomsten wordt uitgegaan van een aanpassing van de 
tarieven met structureel met een inflatiecorrectie van 0,8%.  
Dit percentage is de uitkomst van de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar: 
2015: + 0,64%; 
2016: + 0,32%. 
2017: + 1,40% 

 
Uitzonderingen op de verhoging van de tarieven vormen de reclamebelasting en de parkeertarieven; 
deze worden niet verhoogd. 
 
De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen, namelijk: 

 Riolering: Het huidige Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) met een looptijd tot 2019 is 
kaderstellend. Hierin is vastgelegd dat de financiële systematiek voldoet aan de eisen van solide 
financiën. Gestreefd wordt naar een ideaal complex, waarbij de investeringen volledig worden 
gedekt uit de gespaarde bedragen. Ten behoeve van de Kadernota 2017 heeft een financiële 
tussenevaluatie plaatsgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat de voorziene extra stijging  – 
boven de inflatiecorrectie wordt verlaagd naar 0,6%. Rekeninghoudend met het inflatiepercentage 
van 0,8% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2019 met 1,4%. 
In 2018 vindt een evaluatie plaats van het huidige VGRP. 

 Reiniging is 100% kostendekkend. 
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Verruiming gemeentelijk belastinggebied 
Het nieuwe kabinet voert in het Regeerakkoord een flink aantal belastinghervormingen door, die ook 
gericht zijn op het verlagen van de lasten op arbeid. Een verruiming van het gemeentelijke 
belastinggebied had hieraan kunnen bijdragen. Ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft 
geformuleerd voor uitbreiding van het lokale belastinggebied, maken deze geen onderdeel uit van het 
pakket aan belastingmaatregelen. 
 
De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten, waarbij gemeenten voor hun inkomsten in hoge 
mate afhankelijk zijn van rijksuitkeringen, wordt niet hervormd door dit kabinet. Er komt dus geen 
verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen.  
 

2.11.4 Privaatrechtelijke inkomsten 
De inkomstenramingen worden gebaseerd op de voor 2018 vastgestelde tarieven en de te  
verwachten aantallen eenheden, waarop het tarief in 2019 naar verwachting zal worden toegepast.  
Voor de privaatrechtelijke inkomsten geldt dat die met het voor Roosendaal vastgestelde 
inflatiepercentage van 0,8% per jaar worden verhoogd (koppeling met de belastingen).  
Bij afgesloten overeenkomsten waarvoor afwijkende meerjarige afspraken gelden, worden uiteraard 
die afspraken gehanteerd voor de inkomstenramingen. 
 
 

2.12 Risicoregistratie ratio weerstandvermogen 

 
Risico’s worden geregistreerd, zodat door de beheersing van de gemeentelijke risico’s de realisatie 
van strategische en operationele doelstellingen van de gemeente wordt bevorderd. Daarnaast worden 
de risico’s gebruikt voor het bepalen van het weerstandsvermogen, waarmee voldaan wordt aan het 
beleidskader.  
De kansen en bedreigingen die inwerken op activiteiten, processen, projecten en programma’s 
vormen een integraal onderdeel van de rapportages in de Programmabegroting, de Jaarstukken en de 
Bestuursrapportage.  
 
De risico’s worden geregistreerd in een informatiesysteem, NARIS. Aangegeven dient te worden 
welke beheersmaatregelen worden ingezet om de effecten van de risico’s te beheersen, wat resulteert 
in het actuele risico. 
In NARIS wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is van het risico door middel van de Monte Carlo-
simulatie van de kans, de impact en de waarschijnlijkheid. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van 
de financiële impact. Het totaalbeeld wordt gepresenteerd in het risicoprofiel, waar tevens de trend (de 
verandering ten opzichte van de voorgaande rapportage) staat aangeven. 
Iedereen binnen de organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de risico’s up-to-date te houden. 
Centrale coördinatie ligt bij de concern control. In de P&C-producten worden de top 10 belangrijkste 
risico’s uit Naris gedestilleerd, waarbij per risico - naast de toelichting op het risico - ook de actuele 
maatregelen/ontwikkelingen worden aangegeven.  
De ‘benodigde weerstandscapaciteit’ komt uit de Monte Carlo simulatie. Tezamen met de ‘beschikbare 
weerstandscapaciteit’, wordt daarmee de ratio weerstandsvermogen, zijnde het quotiënt van beiden, 
gevormd. 
 
Conform het BBV is het verplicht om de volgende kengetallen op te nemen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing: netto schuldquote (gecorrigeerd door alle verstrekte 
leningen), solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit: 
woonlasten meerpersoonshuishouden. 


