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Terzake Budgetten Binnenstad 

Edelachtbare dames en heren. 

Van de heer Van Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie VLP, ontvingen wij d.d. 24 
november 2014, de volgende vragen: 

1. Opdrachtomschrijving Connect. Wat waren de kosten voor de totale inzet van Bart Derison en 
het onderzoeksrapport? Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst 
naar soort) en de kosten van de ambtelijke inzet 

2. Wat is het totale bedrag (begrotingsvaststelling 2014) aan inkomstenverlies welke is gedekt uit 
de Bestemmingsreserve Mobiliteit door het aannemen van motie 6c - 4 dd 18-11-2013? En wat 
is het totale bedrag aan minder opbrengsten voor geheel 2014 op het onderdeel parkeren? 

3. Wat waren de kosten voor het opstellen van het 'Het gemeentelijk rapport in samenwerking 
met de Stuurgroep Binnenstad' bij het Actieprogramma Speerpunt Binnenstad. 
Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst naar soort en inclusief 
kosten voor de ambtelijke inzet). 

4. Wat waren de werkelijke kosten (gesplitst naar soort en met kosten voor ambtelijke inzet) voor 
de uitvoering van alle acties die zijn benoemd in het Actieprogramma 'Speerpunten 
Binnenstad'? 

5. Motie 7, Bestuursopdracht Binnenstad, dd 07-11-2012, graag ontvangen wij de totale kosten 
van deze commissie en het rapport wat naar aanleiding hiervan tot stand is gekomen, "een 
stad is meer dan steen". Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst 
naar soort) en de kosten van de ambtelijke inzet 
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6. RVS 2013-18 inrichting commissie Binnenstad. Wij ontvangen graag de totale kosten voor het 
inrichten en de zitting van deze commissie tot aan 1 september jl. Wij ontvangen graag de 
financiële verantwoording (uitgaven gesplitst naar soort) en de kosten van de ambtelijke inzet 

. 7. Raadsvoorstel: "Proces koers voor de binnenstad (Actieprogramma "Speerpunt Binnenstad")" 
Voor de uitvoering van het actieprogramma is € 500.000 exclusief ambtelijke inzet beschikbaar 
gesteld. 
Wat zijn de werkelijke kosten (uitgesplitst naar soort en inclusief die voor ambtelijke inzet) die 
hiervoor zijn gemaakt? 

8. Raadsvoorstel 2013-73 - Hart voor de binnenstad lobby provincie Noord-Brabant en het 
Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor is € 100.000 gevoteerd. 
Welke kosten (uitgesplitst naar soort en ambtelijke inzet) zijn ten laste van dit krediet gebracht? 
Wat heeft de lobby tot nu toe opgeleverd? 

9. Raadsvoorstel "Roosendaal Gezonde Stad" - 2014, waarbij er € 250.000 is gevoteerd. Wat is 
er tot nu toe uitgeven (uitgaven gesplitst naar soort en ambtelijke inzet)? 

10. Mevrouw Bakker is sinds donderdag 17 februari 2013 (zie persbericht Gemeente aanstellen 
Riek Bakker) gezagvoerder Binnenstad. Wat zijn de kosten die Mevrouw Bakker in rekening 
heeft gebracht/gedeclareerd, welke niet vallen onder bovengenoemde kredieten, sinds haar 
aanstelling tot aan 1 september 2014? 
Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst naar soort) en de kosten 
van de ambtelijke inzet 

11. Dhr. Appels was sinds 26 juni 2014 kwartiermaker Binnenstad. Wat zijn de kosten die Dhr. 
Appels in rekening heeft gebracht/gedeclareerd, welke niet vallen onder bovengenoemde 
kredieten, sinds de aanstelling tot aan het einde van zijn werkzaamheden? 
Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst naar soort) en de kosten 
van de ambtelijke inzet 

12. Door het College is € 62.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden voor 
het cultuurcluster. 
Wij ontvangen graag de financiële verantwoording (uitgaven gesplitst naar soort) en de kosten 
van de ambtelijke inzet. 

13. Hoeveel van bovengenoemde kosten zijn betaald uit de bestemmingsreserve Binnenstad? 

Wij beantwoorden de vragen als volgt. 

1. De totale kosten voor de inzet van Connect over de periode 2012/2013 bedroegen 
€ 58.557,95. 
Bij deze en volgende punten vraagt u om informatie over de ambtelijke kosten. De uren over 
de verschillende onderdelen maken onderdeel uit van de reguliere inzet van medewerkers en 
zijn niet zo specifiek geregistreerd en inzichtelijk te maken. 

2. De motie behelsde het bevriezen van de tarieven parkeergarages. 
Zoals wij in de Bestuursrapportage per 1 september 2014 hebben aangegeven ramen wij de 
compensatie hiervoor aan Parkeerbeheer BV op € 126.000. Tevens hebben wij in deze 
Bestuursrapportage aangegeven dat wij over 2014 een tegenvallende opbrengst 
straatparkeren verwachten van € 562.000. 

3. Er zijn geen kosten gemaakt voor het "gemeentelijke rapport in samenwerking met de 
Stuurgroep Binnenstad". 
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4. Van de € 200.000 die beschikbaar zijn gesteld is € 141.000 besteed aan de volgende posten: 
- Advieskosten (Inhuur Bakker Advies BV, bijeenkomst St Jan): 62.000 
- Nieuwe toeristisch bewegwijzeringsysteem in de binnenstad 

(met winkelrouting): 30.000 
- Citymarketing (baniersysteem, sfeerverlichting e.d.): 34.000 
- Beplantingen en infrastructurele werken (m.n. Nieuwe Markt): 11.000 
- Overige (herstelwerk, inhuur projectleiding stationsgebied e.d.): 4.000 

5. De motie regelt de instelling van een raadscommissie volgens artikel 84 van de Gemeentewet. 
De commissie werd bemenst door raadsleden en werd ondersteund door de griffie(r) en 
ambtenaren op ad hoe basis, zoals in de motie ook was opgenomen. De kosten voor een 
excursie van de commissie naar Sittard bedroegen € 660,38 exclusief BTW. 

6. De zijn geen extra kosten gemoeid geweest met het instellen van en de zitting van de 
Commissie Binnenstad. 

7. Van de € 500.000 die beschikbaar zijn gesteld is € 499.266 besteed aan de volgende posten: 
- advieskosten 

(waaronder Connect, bureau Omgeving, Spark, Awareness, Bakker Advies, DeHaCe, BMC, 
Maatschap Gijs Heutink Advocaten, Fides, Be suported, Zento, Fogteloo, DPI Animation 
House): 446.611 

- promotie, advertenties e.d.: 30.548 
- Drukwerk, kantoorartikelen, schoonmaak, kantine e.d.: 22.106 

8. Met het door u genoemde raadsbesluit is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de eerste fase 
van Roosendaal Smart Retail City en dit is besteed aan de volgende posten: 
- Advieskosten 

(waaronder C4meBV, DeHaCe, Nederlandse Thuiswinkel, Awareness, Lumines, CapGemini, 
Fides): 95.226 

- promotie, advertenties, kantineverstrekkingen: 4.328 
- Overig: 446 
Met de lobby zijn de ambities en aanpak bekend bij het Ministerie EZ en de provincie. Zij zijn in 
afwachting van concrete plannen op dit terrein. 

9. Van de beschikbaar gestelde € 250.000 is € 51.231 besteed aan inhuur adviseurs ten behoeve 
van het oprichten van de binnenstadsorganisatie. 

10. Alle declaraties van mevrouw Bakker zijn geboekt t.l.v. van bovenstaande kredieten. 
11. Alle declaraties van de heer Appels zijn geboekt t.l.v. van bovenstaand krediet. 
12. Het budget van €62.000 is niet volledig ingezet. Er zijn van dit voorbereidingsbudget twee 

verplichtingen aangegaan: 
- Uitwerking inhoudelijk concept erfgoedcentrum - LA Group: € 22.500,-
- Opstellen voorlopig ontwerp/architectkosten: € 21.576,14 

13. Geen. Deze reserve is pas ingesteld bij de begroting 2015. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wetfiouders van Roosendaal, 
De secretaris. De burgemeester, 

1- t - " 

R.E-C: Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 


