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1 21 2 BSD Bij de kerncijfers arbeidsparticipatie ontbreken 
landelijke/provinciale of regionale getallen. Die zouden 
een indruk kunnen geven in hoeverre BoZ afwijkt van 
de landelijke ontwikkelingen.  

 

2 25 2 BSD Is er een verklaring te geven voor de scherpe 
achteruitgang van doelstelling 1? Het percentage van 
inwoners dat vrijwilligerswerk doet. 

 

3 30 3 BSD Op wat isd e bewering gebaseerd; “Steeds duidelijker 
wordt dat het ‘werken’ ‘wonen’ volgt.? 

 

4 30 3 BSD “Daarnaast stimuleren we particuliere eigenaren hun 
woning te verbeteren”. De BSD fractie heeft hier van 
het ‘hoe’ niet kunnen vinden! Graag uitleg over het 
‘hoe’ 

 

5 38 4 BSD Waarop is de bewering “ons imago als vitale 
gemeente” gebaseerd? De midsize Brabant 
rapportage heeft een andere visie op onze vitaliteit 
(achterstandsindex)! 

 

6 41 4 BSD De BoZ cijfers (59%) wijken sterk af van de landelijke 
(72%). Volgens de toelichting (in rood) streeft uw 
college er dan naar om in deze raadsperiode op het 
landelijke gemiddelde te komen. De BSD fractie wil 
graag weten hoe? Wat zijn de concrete plannen om dit 
gat te overbruggen? 

 

7 44/45 5 BSD “De gemeente heeft zich ten doel gesteld om deze 
schuldenpositie in de komende jaren terug te brengen 
om daarmee de vermogenspositie te versterken.” 
“Als er financiële voordelen zijn, willen we deze in 
principe gebruiken om de schulden last te verleggen. 
Dit leggen we voor aan de gemeenteraad.” 
Hoe zijn deze teksten te rijmen met de onder “Hoe 
gaan we dat doen” vermelde: “Bestendige lijn 
vastgesteld om batig saldo concernberichten en 
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jaarstukken te bestemmen voor de algemene 
risicoreserve”? 

(8) 50/51 6 BSD Geen vraag. Maar een compliment. Zo zien we graag 
het ‘wat’ en het ‘hoe’ staan. Naast elkaar! 

 

9 56/58 6.1 BSD “Het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven is daarbij 
meer dan ooit ons devies.” “enkele kansen die we zien 
zijn goederentransport, Schelde-Rijnkanaal” 
“logistieke ligging en kansen (goederenspoor, Schelde 
–Rijnkanaal)” 
Hoe zijn deze teksten te rijmen met: “We bevriezen 
alle ontwikkelingen in de Auvergnepolder voor de 
komende vier jaar. Dat is inclusief de planologische 
voorbereiding.”? 

 

10 59 6.1 BSD Wij nemen aan dat de onderste balk onder indicatoren 
de participatiegraad moet zijn.  

 

11 68 6.3 BSD “En wij proberen wateroverlast te voorkomen. Dat 
doen we door ons rioleringsbeleid en ons integraal 
waterbeleid te continueren.” Is dat genoeg? Is het niet 
zo dat dit beleid mogelijk aanpassing behoeft gezien 
de klimatologische ontwikkelingen?  

 

12 66/69 6.3 BSD Klimaatadaptatie ontbreekt!!!!! Waarom?  

13 70/71 6.4 BSD Roosendaal ontbreekt weer. Beetje raar voor een duo-
stad. Wanneer wordt de duo-stad formeel ontbonden? 
  

 

14 75 6.5 BSD De BoZ cijfers (28%) wijken sterk af van de landelijke 
(38%). Volgens de toelichting (in rood) streeft uw 
college er dan naar om in deze raadsperiode op het 
landelijke gemiddelde te komen. De BSD fractie wil 
graag weten hoe? Wat zijn de concrete plannen om dit 
gat te overbruggen? 
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15 82/84 6.7 BSD De vraag; “Wat is het risicoprofiel en is dit nog 
aanvaardbaar” (in rood) tot drie keer toe gesteld 
(Scheldevesting, Markiezaten en Gageldonk) wordt in 
de tekst niet beantwoord. Waarom niet en kan dit 
alsnog gebeuren. 

 

16 85/90 6.7 BSD Bij de op deze pagina’s vermelde grote projecten is 
het kopje inzake risico’s: “Belangrijke ontwikkelingen 
in het risicoprofiel.” Waarom wordt hier niet de vraag 
gesteld: ‘aanvaardbaar’? 

 

17 88 6.7 BSD Op basis van welk besluit of mandaat meent het 
college, “als er nog budgetruimte in het project de 
Zoom aanwezig is (subsidie/cofinanciering, wordt 
getracht om de Heidetuin van het landgoed 
Lievensberg weer in ere te herstellen”, deze middelen 
te kunnen besteden aan dit doel? Valt de Heidetuin 
binnen de oorspronkelijke opdracht waarvoor het 
budget bestemd is?  

 

18 96 6.8 BSD Op basis van wat is de tekst onder ”Optimalisering 
huisvesting” opgenomen? Dit lijkt een voorbereiding 
op het maken van nieuwe huisvestingskosten!  

 

19 110 6.12 BSD In de tabel kerngetallen wordt begonnen met 2014. 
Waarom? Juist 2012 en 2013 geven bijvoorbeeld voor 
de solvabiliteit leerzame getallen: 36% (2012) en 27% 
(2013) 

 

20 134 6.14 BSD Wanneer wordt Saver verkocht? Verkoop met een 
opbrengst voor BoZ van (circa) 10 miljoen euro zou 
passen in het streven tot schuldvermindering. 

 

      

      

      

 


