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Nota van aanbieding 

 

 
Toekomstbestendig 

 

Beste leden van de raad, 

Beste inwoners, 

 

Onmiskenbaar zijn het lastige tijden voor lokale overheden. Ze staan dubbel aan de lat. Ze mogen 

met minder geld taken doen die voorheen provinciaal en landelijk waren belegd. Bovendien moeten 

ze het doen met minder geld van het Rijk, omdat dat Rijk te weinig uitgeeft. 

 

Een halfleeg glas dus. Maar gelukkig is het glas ook halfvol. Deze begroting omvat een totaalbedrag 

van ruim 68 miljoen euro. 4% daarvan moeten we komende jaren ombuigen. Maar 96% van de 68 

miljoen kunnen we de komende jaren besteden aan de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk, 

Moergestel en Heukelom. 

 

In deze begroting wordt duidelijk hoe we die duurzaamheid vorm willen geven. Het is een inclusieve 

duurzaamheid. Ze omvat alle terreinen van de opgaven waarvoor we lokaal en wereldwijd staan. 

In fraaie infographics is dat in de begrotingsprogramma’s opgenomen. 

 

Op het moment dat we als college deze concept begroting vaststellen, openen we de nieuwe 

sportaccommodatie op Den Donk. Een prachtig voorbeeld van een energiezuinige voorziening 

waarvan de ecologische voetafdruk de toets der kritiek uitstekend kan doorstaan.  

 

Even verderop leggen we momenteel een kunstgrasveld aan, als onderdeel van de 

voetbalaccommodatie die toekomstbestendig is. Je hoeft niet van voetbal te houden om te 

onderkennen dat voetbal bij uitstek een sport is die alle lagen van de bevolking verbindt. 

“Volkssport nummer 1”, heet dat. Daarom vinden wij het belangrijk dat voetbal de ruimte heeft. 

En niet alleen in Oisterwijk. Niet voor niets kijken we met een positieve blik naar de plannen die in 

Moergestel ontwikkeld worden voor versterking van sportpark Stokeind met tennis, voetbal, 

handbal, korfbal, honk- en softbal, en met daarbij de inzet van onze vertrouwde gilden. 

 

Je kunt zeggen dat het dure voorzieningen zijn en/of worden. Je kunt ook kijken naar het 

maatschappelijk rendement ervan. Wij doen dat laatste. We durven te investeren in 

toekomstbestendige voorzieningen. Dat deden we jaren geleden ook toen we alle 

onderwijsgebouwen op orde brachten. Ook dát leek aanvankelijk een erg dure ambitie. Maar anno 

2019 is iedereen blij dat we destijds die stappen gezet hebben. 

 

In deze nota van aanbieding pikken we dit voorbeeld eruit omdat het onze inzet typeert. We putten 

uit het halfvolle glas en we zorgen ervoor dat de inhoud dubbel en dwars rendeert. 

 

Dat dat gepaard moet gaan met extra lasten voor onze inwoners dat accepteren we. Die zelfde 

inwoner krijgt er veel voor terug. Niet alleen in de sport, maar in de zorg voor jong en oud, in de 

aantrekkelijkheid van zijn/haar woonomgeving, in de promotie van ondernemerschap, in de 

versterking infrastructuur, in de zorg voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid, in de aanpak van 

ondermijnende criminaliteit, enz. enz. 

 

Steeds doen we samen met onze vele partners. We werken nauw samen met de gemeente Haaren 

om tot een goede overdracht van taken te komen. We voeren tal van uitvoeringstaken uit in 
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samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. We bouwen in het Hart van Brabant aan een sterke 

regio. Onder de noemer Van Gogh Nationaal Park koesteren we de binnentuin van BrabantStad. 

Ook voor de nieuwe generaties werken we aan een landschap dat de kwaliteit behoudt die Van 

Gogh op zijn doeken wist te vast te leggen. 

 

Via de VNG zijn alle lokale overheden onze partner in de noodzakelijke lobby om tot een eerlijk 

financieel systeem te komen dat recht doet aan onze verantwoordelijkheden.  

 

Maar het primaire partnerschap is het partnerschap met onze inwoners. Natuurlijk zijn we een 

overheid die via wetten en regels de vragen en wensen van onze samenleving in goede banen leidt. 

Maar vooral willen we een partner zijn in de inzet die die inwoners tonen om hun samenleving 

mooier en leefbaarder te maken. En gelukkig zijn er in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom - en 

ook in Haaren - veel mensen die zich inzetten voor hun medemensen en hun leefomgeving. Zij 

vormen de basis van een toekomstbestendige gemeente die meer dan de moeite waard is. 

 

Vanuit die gedachte gaan we graag de discussie aan met u over deze begroting en de 

ombuigingsmaatregelen die we verbinden aan deze begroting. 

 

Het college, 

 

10 oktober 2019 
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Leeswijzer 
 

Opbouw van de begroting 

 

We gebruiken de programmabegroting 2020 om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en 

het college over wat we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar 

zijn. Deze begroting heeft geheel betrekking op de gemeente Oisterwijk. In de meerjarenbegroting 

is de komst van het dorp Haaren niet verwerkt. In 2020 wordt door de huidige gemeente Haaren 

en de projectgroep Haaren van de gemeente Oisterwijk gewerkt aan de splitsing van de 

meerjarenbegroting vanaf 2021. Dan wordt ook zichtbaar wat de effecten zullen zijn op de begroting 

van de gemeente Oisterwijk met ingang van 2021. 

 

De planning- en control cyclus, en de documenten die hieruit voort komen, zijn onderwerp van 

continue verbetering. De begroting 2020 is ingericht in lijn met de afspraken die hierover bij de 

vorige begroting zijn gemaakt met de werkgroep Verbetering begroting uit de Raad.  

Deze werkgroep heeft naar aanleiding van een motie bij de begroting 2019 bij het doornemen van 

de conceptbegroting 2020 adviezen gegeven over verdere verbeterslagen. De daarbij gemaakte 

opmerkingen over het gewenste onderscheid tussen strategische doelen ( met indicatoren) en 

tactisch/ operationele doelen ( met indicatoren) worden volgend jaar bij het opstellen van de 

Perspectiefnota 21-24 meegenomen. In de begroting 2021 zal het dorp Haaren onderdeel uitmaken 

van de begroting van de gemeente Oisterwijk. Bij de inrichting van de nieuwe begroting worden de 

aanbevelingen over de indeling meegenomen. 

 

Doel van deze begroting is de Raad beter in positie te brengen om op strategisch niveau te kunnen 

sturen op politieke thema’s. 

In deze begroting is het aantal doelstellingen per politiek thema zoveel mogelijk beperkt en meer 

samenhang aangebracht in de verdere uitwerking. Per doelstelling wordt daarom eerst toegelicht 

wat wij dit jaar gaan doen om deze te realiseren. Vervolgens hebben we zo SMART mogelijk 

indicatoren genoemd waarmee we periodiek kunnen meten of we onze doelstelling hebben 

gerealiseerd.  

De going-concern activiteiten zijn impliciet in de financiële begroting meegenomen en visueel 

weergegeven in de infographics per programma.  

 

Opbouw van de programma’s  

 

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global 

Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen 

voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda.  

In deze begroting wordt bij elk programma visueel inzichtelijk gemaakt wat hoe de politieke thema’s 

van de gemeente Oisterwijk verband houden met deze global goals. 

 

Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma het maatschappelijk effect staat 

opgenomen waarop de Raad op strategisch niveau kan sturen.  

Per programma zijn op tactisch niveau de politieke thema’s van het College weergegeven, waarbij 

de kern bestaat uit het beantwoorden van de volgende vragen: 

 Wat willen we bereiken? wat is onze opgave/ ambitie? 

 Wat gaan we daar voor doen? wat gaan we dit jaar doen om onze opgave aan te pakken? 

 Hoe kunnen we dat meten? belangrijkste indicatoren om het doel te meten 

 Wat kost het? de baten en lasten van de ambities en de reguliere werkzaamheden zijn, per 

thema, opgenomen in een tabel.  
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Onder sommige thema’s vallen meerdere ambities die we willen bereiken. Deze zijn apart benoemd. 

In de programma’s zijn daarnaast de in de BBV verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren 

opgenomen. Deze indicatoren zijn een gevolg van de gewijzigde begrotingsvoorschriften op basis 

van het advies van de commissie Depla. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en 

op “waar staat je gemeente” raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse 

terreinen te vergelijken met andere gemeenten. 

 

Cijfermatige toelichting 

 

Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting van 

2019, onderverdeeld in ontwikkelingen volgend uit de PPN 2020 – 2023 en ontwikkelingen na het 

vaststellen van deze PPN.  

Bij het schrijven van de financiële toelichting is de begroting 2020 vergeleken met de originele 

begroting 2019. Dat wil zeggen dat in de vergelijkende cijfers in de begroting 2019, de Berap van 

2019 niet is verwerkt.  

De structurele posten uit de Berap 2019 zijn wel in de begroting 2020 opgenomen. 

 

De raad heeft verzocht de investeringen per programma op te nemen. In de begroting 2020 hebben 

de nieuw goedgekeurde investeringen allen betrekking op programma 2. De bijbehorende 

kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.  

 

Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan. 

 

Bijsturingsoperatie en stelpost bezuiniging  

 

De bij de Berap 2019 geconstateerde (meerjarige) tekorten zijn voor het college en de raad 

aanleiding geweest voor het in gang zetten van een bijsturingsoperatie.  

 

Zonder nader ingrijpen ontstaan vanaf 2019 jaarlijks grote structurele tekorten. Zie onderstaande 

tabel.   

 

Doel van de bijsturingsoperatie is de financiële positie van de gemeente Oisterwijk zodanig bij te 

sturen dat de baten en lasten meerjarig structureel in evenwicht zijn. Door deze 

bijsturingsmaatregelen zal de door de raad gewenste weerstandsratio vanaf 2021 weer op het door 

haar gewenste niveau van minimaal 1,5 zijn. 

 

De ombuigoperatie moet leiden tot bijsturingsmaatregelen die met ingang van 2020 structurele 

bezuinigingen opleveren. 

Omdat in de PPN 20-23 al rekening was gehouden met een onttrekking aan de reserve van  

€ 1.100.000 als gevolg van een tekort bij Jeugd is in de begroting 2020 een extra stelpost 

bezuiniging opgenomen van € 1.700.000. Vanaf 2021 is jaarlijks een stelpost bezuiniging van  

€ 2.800.000 opgenomen.  

 

De invulling van deze stelpost wordt separaat uitgewerkt en in november aan de Raad voorgelegd.  

 

 

Terkort begroting € -1.300.000 N € -2.400.000 N € -3.200.000 N € -2.800.000 N

2020 2021 2022 2023



 12 

  



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting van Baten en Lasten 2020 

en de Meerjarenbegroting  



 14 

Begroting 2020  
 

Het financiële beeld voor 2020 

 

Voor het jaar 2020 wordt een resultaat geraamd van € 634.000 (positief).  

Dit is het resultaat na verwerking van de stelpost bezuiniging van € 1.700.000. De invulling van 

deze stelpost door de Raad wordt na definitieve besluitvorming via een begrotingswijziging 

verwerkt. 

De stelpost bezuiniging in 2020 is €1.700.000 en vanaf 2021 is deze € 2.800.000. De stelpost is 

vermeld onder programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk.  

 

Begroting 2020 baten en lasten per programma 
x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

1. Dienstverlenend Oisterwijk 49.949 -22.032 27.917 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond 13.444 -19.816 -6.372 

3. Samen redzaam Oisterwijk 4.777 -26.553 -21.776 

Saldo van baten en lasten 68.170 -68.401 -231 

        

        
Mutaties reserves programma 1  338 - 338 

Mutaties reserves programma 2  1.018 - 1.018 

Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf) - -1.635 -1.635 

Mutaties reserves programma 3  1.144 - 1.144 

Stortingen en onttrekkingen reserves 2.500 -1.635 864 

        
Resultaat (+ is overschot) 70.670 -70.036 634 

 

Het financiële beeld voor de komende jaren 

 

Meerjarenbegroting 2020 – 2023 

 
x € 1.000 Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

1. Dienstverlenend Oisterwijk 27.917 V 28.941 V 28.297 V 28.590 V 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond -6.372 N -4.083 N -3.968 N -5.918 N 

3. Samen redzaam Oisterwijk -21.776 N -21.668 N -21.499 N -21.332 N 

Saldo van baten en lasten -231 V 3.190 V 2.830 V 1.340 V 

  
Mutaties reserves programma 1  338 N 220 V - V - V 

Mutaties reserves programma 2  1.018 V 585 V 384 V 290 V 

Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf) -1.635 N -3.384 N -3.390 N -1.397 N 

Mutaties reserves programma 3  1.144 V - V - V - V 

Stortingen en onttrekkingen reserves 864 V -2.579 N -3.006 N -1.107 N 

  
Resultaat (+ is overschot) 634 V 611 V -176 N 233 V 

 
Begrotingssaldi 

In bovenstaand overzicht van de meerjarenbegroting is over 2020 rekening gehouden met een 

stelpost bezuiniging van € 1.700.000. Vanaf 2021 is deze stelpost € 2.800.000 structureel. 

Voor de goede orde vermelden we hier dat de effecten van de septembercirculaire 2019 nog niet 

in de begroting 2020 verwerkt zijn. 
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Overzicht verschillen met PPN 

 

  x € 1.000  V = voordelig   N = nadelig 2020 2021 2022 2023 

Resultaat perspectiefnota 2020 46 V  22 V -133 N 240 V 

Resultaat programmabegroting 2020 634 V 611 V -176 N 233 V 

Verschil 588 V 589 V -43 N -7 N 

 

De grootste verschillen met de PPN ontstaan met name door het opnemen van extra kosten van 

jeugd van structureel € 2,3 mln. en voor WMO € 800.000 structureel. Daar tegenover is een 

bezuiniging in 2020 van 1,7 mln. en vanaf 2021 structureel van € 2,8 mln. opgenomen. 

Het voordelig verschil in 2020 ontstaat omdat in de begroting 2020 eenmalig al rekening was 

gehouden met extra kosten voor jeugd in 2020 van € 1,1 mln. 

Daarnaast zijn er fluctuaties in het gemeentefonds. 

De overige verschillen ten opzichte van de PPN zijn bij de programma’s opgenomen. 

 

Weerstandsvermogen 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand van de algemene reserve in de 

jaarrekening per 31 december 2018. Per die datum is de weerstandsratio van 3,21 uitstekend. 

Bij het opstellen van de Berap 2019 werd zichtbaar dat eind 2019, zonder bijsturing op de uitgaven, 

het verwachte geprognotiseerde tekort € 1.357.000 zal bedragen.  

Zonder nader ingrijpen ontstaan vanaf 2020 jaarlijks grote structurele tekorten. Zie onderstaande 

tabel. 

 

Omdat in de PPN 20-23 al rekening was gehouden met een onttrekking aan de reserve als gevolg 

van een tekort van € 1.100.000 bij Jeugd is in de begroting 2020 een stelpost bezuiniging 

opgenomen van € 1.700.000. Vanaf 2021 is jaarlijks een stelpost bezuiniging van € 2.800.000 

opgenomen.  

 

Indien rekening wordt gehouden met de realisatie van de structurele bezuinigingen zal de 

weerstandratio voor de jaren 2019 tot en met 2020 onder de 1,0 uitkomen. Met ingang van 2021 

komt de weerstandratio na deze bezuiniging weer op het door de raad gewenste niveau. 

 

 

  2020 2021 2022 2023 

Weerstandsratio 0,64 1,74 2,72 3,23 

 

Opgemerkt wordt dat zowel de resultaten van het grondbedrijf als het al dan niet realiseren van de 

gewenste begrote exploitatie onmiddellijk gevolgen hebben voor de hoogte van de weerstandsratio. 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen van de gemeente. Deze 

bestaan uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de belastingen die door de gemeente 

worden geheven. 

 

 

Terkort begroting € -1.300.000 N € -2.400.000 N € -3.200.000 N € -2.800.000 N

2020 2021 2022 2023
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Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 

  x € 1.000 Baten 

Gemeentefonds 37.275 

Belastingen 9.887 

Totaal 47.162 

 

Ontwikkelingen gemeentefonds  

Gezien de omvang heeft de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds meestal 

een belangrijke invloed op de begroting. In onderstaand overzicht worden de verschillen 

weergegeven. Een verdere uitsplitsing is in de bijlage opgenomen. 

 

* € 1.000   2020 2021 2022 2023 

Meicirculaire 2019 (begroting 2020) 37.274 37.225 36.927 37.086 

Meicirculaire 2018 (begroting 2019 blz. 100) 35.488 35.651 35.797 36.092 

 1.786 1.574 1.130 994 

 

Post onvoorzien  

De post onvoorzien betreft een apart budget waar gedurende het jaar, indien noodzakelijk, 

onvoorziene en onvermijdelijke uitgaven uit kunnen worden gedekt. 

De omvang van deze post bedraagt € 129.540. 

 

Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Uit de voorlopige Vpb-berekeningen die zijn gemaakt, verwachten wij over 2020 geen Vpb te 

hoeven betalen. 

 

Uitgangspunten begroting 

Subsidies en kosten worden in 2020 geïndexeerd met de door het CPB verwachte algemene 

prijsindex (BBP) van 1,4%. In overeenstemming met de nota accommodatiebeleid en de PPN 2020-

2023 zal de indexering van de huur voor gemeentelijke accommodaties die in gebruik zijn bij 

gesubsidieerde instellingen gelijkgesteld worden aan de indexering van de subsidies.  

Salarissen zijn geïndexeerd met 2,25% voor 2020. Hierbij is rekening gehouden met hetgeen 

bekend is bij het opstellen van deze begroting, onder andere de nieuwe afgesloten CAO voor 

ambtenaren en de stijging van de pensioenkosten. 

De overhead is centraal in de begroting opgenomen. De overhead wordt aan de tarieven 

toegerekend op basis van personeelslasten. 

 

De interne rekenrente van 1,1% wordt gebruikt om de werkelijk begrote rentekosten te verdelen 

over de boekwaarden van de activa. Het verschil tussen de werkelijk begrote rente en de 

doorbelaste rente op basis van de boekwaarden wordt verwerkt in programma 1. 

Voor het grondbedrijf wordt conform de nieuwe BBV voorschriften een apart rentepercentage 

gehanteerd van 1,3%. De BBV schrijft voor dat rekening moet worden gehouden met de verhouding 

Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen. 
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Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk 
 

Maatschappelijk effect 

 

In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en 

bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van burgers bij beleidsvoorbereiding 

en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale 

en (boven)lokale samenwerking en natuurlijk de komst van het dorp Haaren bij onze gemeente. 

 

Ambities voor 2020 

 

1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Inwoners, jongeren, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn actief 

betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.  

- De raad bepaalt de politieke prioriteiten en kaders op korte en op 

(middel)lange termijn; 

- Gemeenteraad en college werken op basis van heldere afspraken samen en 

evalueren dit jaarlijks. 

 

In 2020 vinden (herindelings)verkiezingen plaats. Wij dragen er aan bij dat 

kandidaat-raadsleden voldoende zijn toegerust op hun rol in de nieuwe raad. 

 

De rekenkamercommissie biedt de raad onafhankelijke ondersteuning bij zijn 

controlerende en kaderstellende rol.   

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

We werken in 2020 met een nieuw vergadermodel en ontwikkelen dit verder 

door samen met de Raad, college en organisatie. 

 

We betrekken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

jongeren actief bij lokale beleids- en besluitvorming en de verbetering daarvan. 

Dit doen we met: 

- Raadswerkgroep Oisterwijk aan Z; 

- Een kinderraad en kinderburgemeester. 

 

We organiseren minimaal twee jongerenavonden om jongeren actief te 

betrekken bij lokale beleids- en besluitvorming. 

De rekenkamercommissie verricht onderzoeken die inzicht bieden in de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van lokaal beleid. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- In 2020 wordt, na de evaluatie van de pilot, een besluit genomen over de 

nieuwe vergaderwijze; 

- Evaluatie van majeure dossiers door raad; 

- Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die deelnemen in 

de besluitvorming actief vragen naar hun ervaringen; 

- Kennis nemen van de uitkomsten van onderzoeksrapporten van de 

rekenkamercommissie in 2020.  
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1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

- Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden, 

waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn; 

- We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de 

continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft; 

- Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- We voeren een nieuwe werkwijze in voor de behandeling van 

collegevoorstellen waardoor de kwaliteit van deze voorstellen verbeterd;  

- We maken bij het invullen van vacatures gebruik van maatwerk bij de 

werving & selectie. Voor de moeilijk vervulbare vacatures boren we 

creatieve manieren aan van werving zoals netwerkevents, social media, en 

dicht bij de poort van de opleidingsinstituten; 

- Wij voeren jaargesprekken met personeelsleden. Leidinggevenden 

bespreken met hun medewerkers het functioneren, hun ambitie en 

loopbaanmanagement; 

- Wij registreren en analyseren meldingen met betrekking tot 

gegevensbeveiliging en indien van toepassing melden we die bij de autoriteit 

persoonsgegevens. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Evaluatie nieuwe werkwijze collegevoorstellen; 

- Vacature overzichten; 

- Aantal jaargesprekken; 

- Aantal meldingen gegevensbeveiliging. 

 

1.3 We beschikken over voldoende middelen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We zijn een financieel gezonde gemeente.  

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

We voeren goed financieel beheer uit door periodiek de inkomsten en uitgaven 

te monitoren. Afwijkingen en beheersmaatregelen worden aan de Raad gemeld. 

- Wij leggen aan de raad bijsturingsmaatregelen voor om te komen tot een 

sluitende begroting en de door de raad vastgestelde ratio voor het 

weerstandsvermogen van minimaal 1,5; 

- We grijpen in en sturen bij voor een gezonde bedrijfsvoering, ook op de 

lange termijn; 

- We verwerken de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse zaken 

direct in de P&C cyclus zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen als de 

structurele inkomsten afwijken van de structurele lasten; 

- We voeren de kadernota risicomanagement uit; 

- Wij verhogen de toeristenbelasting met een gedifferentieerd tarief om de 

noodzakelijke en onvermijdbare uitgaven ten behoeve van duurzaamheid, 

citymarketing en bedrijfsvoering mogelijk te maken; 

- We verhogen de afvalstoffenheffing gebaseerd op de kosten die nodig zijn 

voor afvalverwerking; 

- We handhaven de kostendekkendheid op de leges. 
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Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De meerjarenbegroting is na bijsturingsmaatregelen bij alle jaarschijven 

sluitend; 

- Structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten; 

- De ratio voor het weerstandsvermogen; 

- De kostendekkendheid op de leges. 

 

1.4 We steken veel energie in samenwerking 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

- In de gemeenschappelijke regeling regio Hart van Brabant zorgen we met 

gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Heusden, Gilze-Rijen, Loon op Zand, 

Hilvarenbeek en Goirle voor meerwaarde op economisch, sociaal en 

ruimtelijk gebied door slim samen te werken; 

- De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek (GHO) blijven we verbreden, 

versnellen en verdiepen om meer kwaliteit, effectiviteit en efficiency van 

(interne) dienstverlening te bereiken. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

Regio Hart van Brabant:  

- We voeren we de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) uit; 

- We stellen specifiek in en vanaf 2020 een Regionale Energie en Klimaat  

Strategie (REKS) op;  

- Op sociaal domein intensiveren we met name door samenwerking de (grip 

op) jeugdzorg;  

- Op economisch gebied bouwen we de toeristische waarde van Hart van  

Brabant verder uit; 

- We streven naar verdere regionale samenwerking met behulp van de Global  

Goals. 

 

GHO (Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk): 

- Wij blijven Projecten voortgang en groei stimuleren en faciliteren met behulp 

van projectmatig werken (werkwijze, tools, formats ed); 

- We voeren voortgangsmonitors uit met een analyse van de samenwerking 

op de 4 K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen);  

- Via MT leden GHO worden (nieuwe) projecten aangediend, gestart en 

gecommuniceerd;  

- We hebben Onverminderde aandacht voor projectleiders en samenwerking 

in het algemeen binnen de drie gemeentelijke organisaties; 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Regio Hart van Brabant:  

In de SMA 2019-2023 zijn meerdere indicatoren benoemd waaraan de 

resultaten van de regionale samenwerking te meten zijn.  

- GHO:  

 Implementatieplan over verdieping programma- en projectmanagement 

GHO; 

 Twee analyses van prioritaire projecten en 1 analyse van een ander 

project;  

 Prioritaire projecten: financiële processen geharmoniseerd en 

datagedreven werken afgerond en geïmplementeerd. 

 

1.5 We hechten veel waarde aan burgerparticipatie 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Beleid en uitvoering moeten aansluiten bij de behoeften van onze 

doelgroepen/stakeholders. Onder onze inwoners, ondernemers en instellingen 

moet draagvlak zijn voor ons beleid en de uitvoering daarvan. 

We geven meer aandacht aan het gesprek met inwoners, betrekken hen en 
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andere partners vroeg in het besluitvormingsproces en zijn transparant. Wij 

zijn zichtbaar, zijn dichter bij de inwoners actief en faciliteren de initiatieven 

van inwoners, ondernemers en organisaties. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

We onderzoeken continu de mogelijkheden om snel en direct informatie op te 

halen bij onze inwoners. Afhankelijk van het doel kiezen we de best passende 

methode. 

- We starten een wervingscampagne voor nieuwe leden van het burgerpanel, 

met name gericht op inwoners van Heukelom en jongeren (20-30 jarigen) 

in de gemeente; 

- In overleg met de gemeente Haaren bekijken we de mogelijkheid ook de 

inwoners van Haaren al deel te laten nemen aan het burgerpanel, 

vooruitlopend op de herindeling per 1-1-2021. 

 

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid en de agendering daarvan in de raad doen 

we waar nodig vooraf behoefte onderzoek. 

- We nodigen inwoners uit eventuele initiatieven toe te lichten; 

- We organiseren twee wijk/dorpsbezoeken per jaar om te onderzoeken wat 

inwoners nodig hebben.  

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Evaluatie van beleid door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 

- Klanttevredenheidsonderzoek; 

- Analyse en rapportage met behulp van de online monitoringtool; 

- Aantal deelnemers burgerpanel; 

- Klankbordgroepen, focusgroepen, adviesraden; 

- Aantal wijkbezoeken. 

 

1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

De gemeente Oisterwijk is een betrouwbare partner voor onze inwoners, 

ondernemers en organisaties. Dienstbaarheid, transparantie en bereikbaarheid 

zijn daarbij belangrijke begrippen. Een gemeente die zegt wat zij doet en doet 

wat zij zegt. 

 

Wij gaan investeren in de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, 

met digitale dienstverlening als extra aandachtpunt, en in ondersteunende 

systemen. Dit moet leiden tot een goede bereikbaarheid en betrouwbare 

processen met dito reactie- en beslistermijnen. 

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

Dit vraagt om een vriendelijke, gastvrije en respectvolle houding, efficiënt 

ingerichte werkprocessen en goede technische ondersteuning. 

- Wij gaan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, met name bij 

complexe processen, beoordelen en waar nodig (her-)definiëren; 

- Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering en een meer effectieve- 

en efficiënte uitvoering van de processen rond Wmo/Jeugdwet o.a. door het 

aanstellen van een kwaliteitscoördinator; 

- Wij beoordelen de vitaliteit en efficiency van de verschillende klant contact 

kanalen en verbeteren deze indien nodig. Wij ontwikkelen onze 

dienstverlening verder aan de hand van de uitkomsten van het 

burgerpanelonderzoek uit 2018: 

 Wij gaan daarbij op zoek naar nieuwe digitale mogelijkheden; 

 Wij maken  duidelijke prestatieafspraken  ten aanzien van de 

bereikbaarheid, betrouwbaarheid en het gewenste gedrag voor alle 

beschikbare kanalen. In 2019 is een start gemaakt met het kanaal 
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telefonie. In 2020 gaan wij het kanaal post nadrukkelijk de aandacht 

geven; 

 Het Telefonisch Service Centrum gaat door met de professionalisering 

van de dienstverlening. Dit doet zij door actief meer verbinding met de 

rest van de organisatie te zoeken; 

 De gemaakte prestatieafspraken monitoren wij en we sturen actief op 

deze afspraken sturen; 

 Door de gemaakte prestatieafspraken te communiceren aan de inwoner 

weet deze wat hij kan en mag verwachten. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De gemaakte prestatieafspraken vertalen wij naar realistisch haalbare te 

monitoren servicenormen voor de kwaliteit van de dienstverlening;  

- Wij gaan afwijkingen rapporteren en daar actief op sturen; 

- We ontwikkelen hiervoor KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) zoals: 

 Aantallen; 

 Doorlooptijden; 

 Bezetting; 

 Inzet van middelen. 

 

1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij wordt gestuurd op 

maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij 

borgen daarbij dat de vastgoed-portefeuille efficiënt en professioneel wordt 

beheerd.  

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- We hebben een vastgoed team ingericht dat zorg draagt voor het technisch, 

commercieel en administratief beheer van de vastgoed portefeuille; 

- We zorgen dat ons vastgoed goed wordt onderhouden, voldoet aan wet- en 

regelgeving en veilig en gezond kan worden gebruikt door huurders en 

gebruikers; 

- We spelen proactief in op huisvestingsvraagstukken en maken inzichtelijk 

welke effecten beslissingen voor individuele objecten hebben op de totale 

vastgoed portefeuille; 

- We herijken onze vastgoed portefeuille om te komen tot een kernportefeuille 

die significant bijdraagt aan onze beleidsdoelstellingen; 

- We voorkomen leegstand door te adviseren over scenario’s van bestemming 

zoals verkoop, verhuur,- en exploitatiemogelijkheden; 

- We maken inzichtelijk wat de prestaties van de vastgoed objecten zijn, om 

het zodoende zinvolle objecten te laten zijn voor de vastgoedportefeuille; 

- We zijn financieel transparant en verhuren ons vastgoed tegen een kostprijs 

dekkende huur. Ingeval het gebruik geen beleidsdoel dient hanteren we 

marktconforme tarieven; 

- We spelen proactief in op de samenvoeging met Haaren door reeds te 

participeren in het beheer van het Haarens vastgoed; 

- We bepalen onze ambities over hoe en binnen welke termijn we onze 

vastgoed portefeuille effectief en kosten verantwoord kunnen 

verduurzamen. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- We monitoren en bewaken de vastgoedprojecten op de indicatoren 

 Geld; 

 Tijd; 

 Informatie;  

 Kwaliteitsindicatoren; 

 Risico’s; 
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- Per vastgoedobject een analyse van de prestatie. 

 

1.8 We zijn voorbereid op de komst van Haaren 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Oisterwijk is voorbereid op de komst van Haaren. Inwoners van het dorp Haaren 

en van Oisterwijk ervaren een soepele overgang van dit deel van de gemeente 

Haaren naar Oisterwijk. 

 

De dienstverlening aan inwoners van de dorp Haaren kent een 

klanttevredenheid die gelijk is aan die van de inwoners van heel Oisterwijk. 

 

Inwoners van de dorp Haaren weten welke voorzieningen er zijn in Oisterwijk 

en zij weten voor welke diensten en voorzieningen er iets gaat veranderen en 

wanneer. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We organiseren verkiezingen in november 2020 voor de nieuwe 

gemeenteraad na de herindeling per 1-1-2021 en zetten ons in voor 

opkomstbevordering; 

- We informeren inwoners van het dorp Haaren en Oisterwijk over wat er gaat 

veranderen en wanneer dat gaat veranderen; 

- We ontwikkelen plannen en voeren die uit om de samenvoeging van het 

dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk soepel te laten verlopen: 

 We passen ons dienstverleningsconcept toe op de uitbreiding van onze 

gemeente; 

 We voeren een intern arbeidsmarktbeleid voor het personeel van 

Haaren; 

 We maken plannen voor de huisvestingsopgave van het personeel; 

 We monitoren de financiële consequenties van de samenvoeging en 

nemen die op in de meerjarenbegroting; 

 We overleggen met de gemeente Haaren en andere betrokken 

gemeenten over het ‘harmoniseren’ van beleid en subsidies, met 

bijzondere aandacht voor onder meer het sociaal domein en 

belastingen; 

 We bereiden ons voor op de overname, beheer en onderhoud van de 

kapitaalgoederen; 

 We bereiden de samenvoeging voor op het terrein van ICT en archief; 

 We bereiden de opname van het dorp Haaren in onze 

samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen voor; 

 We stellen in overleg met de diverse betrokken disciplines een 

communicatiekalender op om de communicatie richting inwoners te 

plannen en doseren; 

 We bereiden ons voor op onze rol als rechtsopvolger. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Opkomstpercentage bij de verkiezingen; 

- Burgerpanelonderzoek over communicatie en dienstverlening (op 

middellange termijn); 

- Voortgangsrapportages over uitvoering plan van aanpak fase II herindeling 

Haaren en onderliggende werkplannen. 
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Reguliere werkzaamheden 2020 

 

In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Formatie fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,7 n.v.t. 

Bezetting fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,3 n.v.t. 

Apparaatskosten kosten per inwoner  2019 € 72,17 n.v.t. 

Externe inhuur kosten inhuur 

externen als % van 

totale loonsom + 

kosten inhuur 

externen  

2019 7,0% n.v.t. 

Overhead % van totale lasten  2019 13,7% n.v.t. 

Gemeentelijke woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

euro 2019 € 665 € 669 

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2019 € 810 € 739 

Gemiddelde WOZ-waarde 

woningen 

per 1.000 euro 2018 € 314 € 230 
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Wat kost het?  

 

Het resultaat over de jaren 2020 tot en met 2023 is het resultaat na verwerking van de stelpost 

bezuiniging van € 1.700.000 in 2020 en € 2.800.000 in de daarop volgende jaren. Deze staat 

verwerkt onder thema 1.2 College bestuurt.  

Zodra over de invulling van deze stelpost door de Raad definitieve besluitvorming heeft plaats 

gevonden zal deze via een begrotingswijziging op de begroting 2020 worden verwerkt. 

 
1. Dienstverlenend 
Oisterwijk 

Realisatie 
2018 

  Begroting 
2019 

  Begroting 
2020 

  Begroting 
2021 

  Begroting 
2022 

  Begroting 
2023 

  

Baten 46.752 V 46.550 V 49.949 V 50.840 V 48.534 V 48.680 V 

Lasten -23.309 N -23.400 N -22.032 N -21.898 N -20.236 N -20.090 N 

Saldo 23.443 V 23.149 V 27.917 V 28.941 V 28.297 V 28.590 V 

 

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen.  

 
Thema Lasten / 

Baten 
Begroting 

2019 
  Begroting 

2020 
  Begroting 

2021 
  Begroting 

2022 
  Begroting 

2023 
  

1.1 Volksvertegenwoordiger Lasten -785 N -832 N -802 N -813 N -790 N 

  Resultaat -785 N -832 N -802 N -813 N -790 N 

1.2 College bestuurt Lasten -17.534 N -16.366 N -14.817 N -14.607 N -14.689 N 

Baten 91 V 81 V 81 V 168 V 168 V 

  Resultaat -17.442 N -16.285 N -14.736 N -14.439 N -14.521 N 

1.3 Middelen Lasten -439 N -518 N -518 N -518 N -518 N 

Baten 44.550 V 47.228 V 47.283 V 45.475 V 45.621 V 

  Resultaat 44.112 V 46.710 V 46.766 V 44.957 V 45.104 V 

1.4 Samenwerking Lasten -405 N -113 N -113 N -113 N -113 N 

  Resultaat -405 N -113 N -113 N -113 N -113 N 

1.5 Burgerparticipatie Lasten -39 N -22 N -22 N -22 N -22 N 

  Resultaat -39 N -22 N -22 N -22 N -22 N 

1.6 Dienstverlening Lasten -835 N -854 N -854 N -854 N -854 N 

Baten 1.111 V 1.212 V 1.212 V 1.212 V 1.212 V 

  Resultaat 276 V 358 V 358 V 358 V 358 V 

1.7 Eigendommen Lasten -3.263 N -2.826 N -2.972 N -2.859 N -2.904 N 

Baten 797 V 1.095 V 1.095 V 1.095 V 1.095 V 

  Resultaat -2.466 N -1.731 N -1.877 N -1.764 N -1.809 N 

1.8 Haaren Lasten -100 N -500 N -1.800 N -450 N -200 N 

Baten 0  V 334 V 1.169 V 584 V 584 V 

  Resultaat -100 N -166 N -631 N 134 V 384 V 

  
1. Dienstverlenend Oisterwijk Lasten -23.400 N -22.032 N -21.898 N -20.236 N -20.090 N 

Baten 46.550 V 49.949 V 50.840 V 48.534 V 48.680 V 

  Resultaat 23.149 V 27.917 V 28.941 V 28.297 V 28.590 V 
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Toelichting 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2020 benoemd. 

 
Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil 

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2020 -2023 

Volksvertegenwoordiger Herindelingsverkiezingen: ondersteuning van de 

nieuwe raad door griffie 

30 N 

College bestuurt Personele capaciteit kwaliteitscoördinator WMO/ 

Jeugd  

80 N 

College bestuurt Telefonie en mobile devices medewerkers en raad 

en onderzoek indeling gemeentekantoor 

75 N 

College bestuurt Personele capaciteit opzichter groen 45 N 

College bestuurt Invoering omgevingswet in GHO-verband 50 N 

Middelen Verhogen toeristenbelasting 173 V 

Middelen Hogere opbrengsten precario en leidingen 250 V 

Middelen Hogere rentelasten als gevolg van investeringen 50 N 

Eigendommen Incidenteel effect De Hondsberg op kapitaallasten  802 V 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2020 – 2023  

College Stelpost bezuinigingen ombuigoperatie 1.700 V 

Middelen Toename gemeentefonds cf meicirculaire 2.040 V 

Middelen Lagere reiskosten en jubileumuitkeringen 100 V 

Middelen Lagere inkomsten parkeren 50 N 

Incidentele budgetten in 2019 vervallen 

Middelen Incidentele verhoging onvoorzien 65 V 

Samenwerking ICT uitgaven GHO 300 V 
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Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 
 

Maatschappelijk effect 

 

Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke, 

schone en duurzame openbare ruimte. Waar voor alle inwoners voldoende sport- en cultuuraanbod 

aanwezig is. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren 

energieneutraal wonen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. 

 

Ambities voor 2020 

 

2.1 Het is veilig voor onze inwoners 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente 

te zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Veiligheid is hierin een 

bepalende factor, zowel objectieve veiligheid als subjectieve veiligheid. Het 

streven is een veilig en leefbaar Oisterwijk door minder criminaliteit, overlast 

en onveiligheidsgevoelens. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

In het veiligheidsbeleid is een aantal prioriteiten bepaald, namelijk ‘Hennep & 

synthetische drugs’, ‘Overlast’ en ‘Woninginbraken, Fietsendiefstal en 

Overvallen’. In het kader daarvan wordt een aantal concrete maatregelen 

ingevoerd of gecontinueerd: 

- We continueren het cameratoezicht; 

- We faciliteren WhatsApp-groepen t.b.v. het melden van verdachte situaties. 

- We continueren de inzet van BOA’s, Wijk GGD-ers en het 

buurtpreventieteam; 

- We optimaliseren de controles in het buitengebied, op bedrijventerreinen en 

op recreatieparken; 

- We sluiten drugspanden; 

- We zetten energiemetingen uit t.b.v. de opsporing van hennepkwekerijen; 

- We zetten een “Digitaal Opkopers Register” op om heling te voorkomen; 

- We zetten gericht in op voorlichting over wat onze inwoners zelf kunnen 

doen om woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen te voorkomen; 

- We blijven zowel in- als extern inzetten op het bewustzijn over 

georganiseerde criminaliteit. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

In het veiligheidsbeleid zijn onderstaande meetbare doelstellingen voor 2022 

vastgelegd:  

- Een afname van 15% van het aantal meldingen over overlast van personen 

met verward gedrag (t.o.v. 2018); 

- Een afname van 10% van het aantal meldingen over overlast van 

(hang)jeugd (t.o.v. 2018); 

- Een afname van 10% van het aantal openlijke geweldplegingen (t.o.v. 

2018); 

- Een afname van 15% van het aantal woninginbraken (t.o.v. 2018); 

- Een afname van 15% van het aantal fietsendiefstallen (t.o.v. 2018); 

- Een afname van 15% van het aantal overvallen/ramkraken (t.o.v. 2018). 

Een hogere meldingsbereidheid m.b.t. ondermijnende criminaliteit.  

In 2020 wordt hier een tussentijdse bijdrage aan geleverd. We monitoren actief 

of we het einddoel hiermee halen. 

 

 



 31 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We dringen van criminaliteit en ondermijning, overlast en 

Onveiligheidsgevoelens terug. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

We geven het jongerenwerk de opdracht om een systematische aanpak voor 

overlast gevende groepen jeugdigen te ontwikkelen.  

Bij alle overlastmeldingen van jongeren bij de politie, voert R-Newt binnen 6 

weken een scan van de jongeren, aard van de overlast en locatie uit. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Afname van  de overlastmeldingen over groepen jongeren neemt binnen 12 

weken de klachten af met 50%;  

- In 25% procent van de signalen over overlast gevende groepen jongeren, 

die bij het jongerenwerk binnenkomen, is contact opgenomen met de 

melder(s).  

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Minder verkeersslachtoffers en geen dodelijke ongevallen in het verkeer.  

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- We nemen fysieke maatregelen in de infrastructuur, zoals: 

 Realisatie van vrij liggende fietspaden: langs de Broekzijde, doortrekken 

fietspad langs de Ambachtstraat naar de Sprendlingenstraat en 

doortrekken fietspad noordzijde spoor vanaf de fietsenstalling naar de 

Heusdensebaan; 

 Realisatie van snelheidsremmers op wegen en straten. Naar aanleiding 

van meldingen van bewoners over verkeer met te hoge snelheid wordt 

onderzoek uitgevoerd en worden passende maatregelen genomen. 

- We richten ons op bewustwording van ongewenst verkeersgedrag van 

weggebruikers door aan te sluiten bij landelijke campagnes, zoals “de 

scholen zijn weer begonnen” en door de dynamische snelheid indicator in te 

zetten; 

- We stellen een plan van aanpak op om verkeersonveilige situaties in beeld 

te brengen. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in 2020 gedaald ten 

opzichte van het gemiddelde over de periode 2016 tot en met 2018 van 

gemiddeld 32 verkeersslachtoffers per jaar. 
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2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk 

versterken  

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Op 1 januari 2021 voldoen we voor de Omgevingswet aan de dan geldende 

wettelijke vereisten en hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe 

instrumenten en handelswijze.  

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- Vaststellen ambitie door de raad; de ambities worden samen met externe 

partijen en belanghebbenden vormgegeven. Dit wordt begin 2020 door de 

raad vastgesteld; 

- We starten in 2020 met het actualiseren en op onderdelen herzien van de 

omgevingsvisie;  

- Er lopen minimaal twee experimenten om te oefenen met de nieuwe wijze 

van werken. Waar mogelijk worden deze experimenten samen met externe 

partijen en/of onze inwoners uitgevoerd. Deze experimenten worden 

geëvalueerd; 

- We doen een Inventarisatie van het huidige beleid en regelgeving, inclusief 

een analyse van het gebruik, de fysieke component en de nut- en noodzaak; 

- We stellen kaders op voor de participatiestrategie. Daarnaast wordt 

geoefend met de leidraad die is vastgesteld voor de dialoog;  

- Een eerste stap wordt gemaakt om aan te sluiten op het omgevingsloket. 

- Samen met de Equalit-gemeenten wordt een start gemaakt om aan te 

sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet; 

- We starten een bewustwordingstraject en bieden waar nodig aan 

opleidingen en cursussen aan om de medewerkers in de organisatie voor te 

bereiden op de ambitie;  

- Er wordt een campagne opgesteld en uitgevoerd voor verschillende 

doelgroepen.  

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Vastgesteld Ambitiedocument Omgevingswet waarin staat hoe wij als 

gemeente op hoofdlijnen onze leefomgeving gaan beïnvloeden;  

- Uitgevoerde experimenten en de hieruit volgende evaluatie waaruit blijkt op 

welke wijze werkprocessen of gedrag moeten worden aangepast; 

- Er is een campagne gestart over de Omgevingswet; 

- De dialoog is in verschillende processen gevoerd door initiatiefnemers. 

Hierbij is de leidraad gebruikt en geëvalueerd. Zo nodig is de leidraad 

aangepast.  

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

- Ruimtelijke ontwikkelingen om de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk te 

versterken; 

- Beperking van de belasting van het milieu; 

- Geen hinder van (agrarische) bedrijven in het buitengebied; 

- Passende functies in de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- We toetsen Principeverzoeken aan de nieuwe omgevingsvisie; 

- Voor verzoeken schakelen we waar nodig stedenbouwkundige 

deskundigheid in, waarbij beoordeeld wordt of het plan bijdraagt aan het 

versterken van kwaliteit en identiteit; 

- We faciliteren en ontwikkelen plannen ter verbetering van de kwaliteit in de 

bebouwde kommen en sluiten hierbij aan op de woningbehoefte; 

- We werken instrumentarium uit voor de vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen (vab) en voeren keukentafelgesprekken met agrarische 

ondernemers; 
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- Voor het beperken van de milieubelasting en hinder van agrarische 

bedrijven en de transitie naar een meer duurzame veehouderij wordt als 

vervolg op 2019 ook in 2020 een procesbegeleider ingezet. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Meting middels de Leefbaarometer: Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties meet om de twee jaar de leefbaarheid in buurten en 

wijken per gemeente (zie www.leefbaarometer.nl); 

- Afname milieubelasting en hinder van (agrarische) bedrijven in het 

buitengebied: het aantal bedrijven waarbij vergunning verleend is en een 

afname van emissies van toepassing is; 

- Aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (vab) met een nieuwe 

functie. 

 

2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We willen voldoen aan de woonbehoefte. 

Wat gaan 

we daarvoor 

doen? 

- We maken Regionale afspraken over woningbouwprogrammering en 

woningbouwlocaties; 

- We geven Uitvoering aan de Woonvisie, het Regionaal Woonkader en andere 

relevante beleidsstukken op het gebied van wonen; 

- We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporatie(s) over de sociale 

huursector; 

- We zetten “eigen grond” in voor de bouw van woningen (via grondexploitatie 

of vastgoed); 

- De gemeente faciliteert ontwikkelende partijen om kwalitatief goede 

ruimtelijke plannen te maken en in procedure te brengen teneinde de 

productieaantallen te halen; 

- We zetten een integrale aanpak van huisvesting op voor specifieke 

doelgroepen. Hiervoor wordt een projectleider voor 3 jaar aangetrokken; 

- We stellen leningen beschikbaar voor het verduurzamen en/of levensloop 

bestendig maken van woningen; 

- We stellen subsidie beschikbaar voor de realisatie van sociale huurwoningen 

voor 1 en 2-persoons huishoudens. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aantal woningen in de gemeente afgezet tegen het benodigde aantal 

woningen conform de provinciale bevolkingsprognose (die wordt iedere 

bestuursperiode geactualiseerd en is de basis voor woningbouwafspraken); 

- De toevoeging van woningen / toename van de woningvoorraad. In de 

periode 2019-2028 worden jaarlijks 90 woningen toegevoegd aan de 

woningvoorraad conform de Woonvisie; 

- Aantal gerealiseerde sociale huurwoningen: 35% van de totaal te realiseren 

woningen in de periode 2019-2028; 

- Gerealiseerde huisvesting specifieke doelgroepen; 

- Aantal verstrekte leningen uit stimuleringslening duurzaam en 

levensloopbestendig wonen; 

- Aantal toegekende subsidies voor realisatie van sociale huurwoningen. 

 

 

 

 

 



 34 

2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Kwalitatief acceptabel en veilig onderhoudsniveau van groen in de hele 

gemeente en het in stand houden van de biodiversiteit.  

Wat gaan 

wij 

daarvoor 

doen? 

In de PPN 2020-2023 is als uitgangspunt opgenomen dat er een taakstelling 

doorgevoerd wordt op het onderhoud van groen en de openbare ruimte, hierop 

moet € 65.000 bespaard worden. Dit doen we als volgt: 

- We zetten het contract voor de reclames op de rotondes voort en realiseren 

inkomsten van 20.000 euro per jaar; 

- We verminderen uitgaven op het onderhoud. In de gehele gemeente worden 

de volgende maatregelen genomen: minder vaak het gras  maaien, minder 

schoffelen, minder éénjarige en bollen planten. Hierdoor wordt het 

beeldkwaliteitsniveau verminderd.  

 

Met de regio Hart van Brabant is in 2018 een Natuurbod gedaan, met daarin 

voorstellen voor natuurontwikkeling. In 2019 is dit samen met de regio 

uitgewerkt in een Plan van aanpak met projecten en prioritering hierin. In 2020 

wordt een aantal van deze projecten opgepakt. 

 

Samen met het B-team zetten we projecten op om de biodiversiteit te vergroten 

of zorgen we binnen andere projecten voor meer biodiversiteit.  

 

We blijven bijdragen aan het Stimuleringskader Groen-blauwe diensten en 

andere biodiversiteitsprojecten en we stimuleren onze inwoners om hieraan 

mee te doen. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal hectare natuurgebied en ecologische verbindingszones; 

- Uitvoering aantal biodiversiteitsprojecten. 

 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het 

gekozen kwaliteitsniveau. Een goede afvoer van het rioolwater. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We geven uitvoering aan kwaliteitsonderhoud aan wegen, civiele 

kunstwerken, openbare verlichting, zand- en puinwegen en bermen; 

- We voeren een aanpak uit ter vermindering van wortelopdruk op voet- en 

fietspaden; 

- We krijgen meer inzicht in de staat van onderhoud en hydraulische werking 

van het areaal door het herzien en opstellen van een nieuwe Basis 

Rioleringsplan (BRP); 

- We stellen een programma ‘Water’ op volgens de Omgevingswet  

(ter vervanging van Gemeentelijk Rioleringsplan) met daarin opgenomen: 

 Hoe om te gaan met klimaatadaptatie; 

 Een investeringsplan voor beheer en vervanging van de riolering. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal m2 verharding waar kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden; 

- Kwaliteitsinspecties uitvoeren van wegen, civiele kunstwerken en openbare 

verlichting; 

- Aantal ingediende claims met betrekking tot de openbare ruimte; 
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- Aantal straten en paden waar wortelopdruk is verholpen; 

- Vastgesteld basis rioleringsplan (BRP); 

- Programma ‘Water’ opnemen in omgevingsvisie conform de Omgevingswet. 

 

2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

- We willen meer ruimte voor langzaam verkeer op de rijweg;  

- We willen sluipverkeer in de woonwijken (verblijfsgebieden) voorkomen;  

- We hebben voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen: 

bewoners, bezoekers en werknemers. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Bij herinrichtingen van wegen geven we langzaam verkeer prioriteit boven 

gemotoriseerd verkeer; 

- We stellen scenario’s vast voor de verkeersafwikkeling inclusief gebruik 

verschillende spoorwegovergangen; 

- We leggen een raadsvoorstel voor met diverse maatregelen voor de kern 

Moergestel. Deze is uitgebreid met informatie over het doorgaand vracht- 

en landbouwverkeer;  

- We doen een voorstel voor het verminderen van overlast door 

langparkeerders in de centrumschil van Oisterwijk. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) en capaciteit van de wegen: 

bij de kruispunten op de hoofdwegen is deze maximaal 85% (hoe lager het 

percentage hoe beter de doorstroming); 

- Toename aan m2 fietspad; 

- Parkeerdruk (de verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen) 

ligt in de woonwijken niet boven de 100% en bij de centra en werklocaties 

niet boven de 85%. 

 

2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers én het aantrekken van 

nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economische profiel en bij het 

merk Oisterwijk, Parel in t groen. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We bouwen verder aan onze citymarketingorganisatie (dekking uit 

toeristenbelasting); 

- We werken aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma dat hoort bij de 

economische visie; 

- Naast reguliere overleggen met ondernemers organiseren we minimaal 1x 

per jaar een gezamenlijk overleg met alle ondernemersverenigingen; 

- We werken aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat door uitvoering te geven 

aan de adviezen uit het rapport, Oisterwijk ruimte voor Groei. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Toename van het aantal vestigingen van bedrijven (in 2018: 158,6 

vestigingen per 1000 inwoners); 

- Aantal banen in recreatie en toerisme (in 2018 64,6 per 1.000 inwoners, 

waarstaatjegemeente);  

- Stijging van inkomsten uit toeristenbelasting. 
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2.7 Alle inwoners kunnen zich inspannen en ontspannen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We zetten in op sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-, beweeg- 

en speelvoorzieningen. 

We hebben buitensportaccommodaties op breedtesport die voldoen aan de 

huidige landelijke normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de 

sportbonden.  

Er is voldoende en kwalitatief cultuuraanbod dat aansluit bij de identiteit van de 

inwoners in Oisterwijk en Moergestel. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- De tweede fase van de openbare ruimte van sportpark Den Donk wordt 

aangelegd, waarbij een zichtbare verbetering is van de groenvoorziening, 

routes voor langzaam verkeer en het aantal parkeerplekken op Den Donk; 

- We onderzoeken scenario’s en nemen vervolgens een besluit over de 

toekomst van het Staalbergven. Na besluitvorming wordt een start gemaakt 

met de uitvoeringswerkzaamheden; 

- Bij de voetbalaccommodatie van Den Donk worden bij de aanleg van de 

velden fase 2 en fase 3 gerealiseerd. Dit houdt in dat er 2 nieuwe 

natuurgrasvelden en het tweede kunstgrasveld wordt aangelegd; 

- We geven uitvoering aan het meerjarig investeringsplan en meerjarig 

onderhoudsplan buitensportaccommodaties dat in 2019 is vastgesteld. 

Hierdoor blijven de gemeentelijke buitensportaccommodaties op het 

kwaliteitsniveau; 

- Samen met inwoners en gebruikers stellen we een integraal toekomstplan 

Cultuurcentra op via de ‘Oisterwijk bouwt methode’; 

- Wij ondersteunen het culturele verenigingsleven en de culturele activiteiten 

binnen gemeente Oisterwijk door middel van het verstrekken van subsidies; 

- In de regio Hart van Brabant werken we samen aan een nieuwe 

gezondheidsnota. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De kwaliteit van het sport-, beweeg- en speelaanbod blijft gelijk; 

- Sportparticipatie (aantal leden bij sportclubs) blijft minimaal gelijk:  

 2018 = 2.702 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden 

 2019 = 2.760 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden 

- Goedgekeurde buitensportaccommodaties op breedtesport;  

- Culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk blijft minimaal gelijk: 

 2018 = 2 cultuurcentra, amfitheater, dans- en muziekonderwijs, 2 

bibliotheken, 2 lokale omroepen, 1 creativiteitscentrum en 20 culturele 

verenigingen 

- We ondersteunen minimaal 20 culturele activiteiten binnen gemeente 

Oisterwijk: 

 2018 = 21 culturele activiteiten ondersteund 

 2019 > 21 activiteiten ondersteund 
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2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

- Het behalen van de landelijke norm van 100 kg (grof) huishoudelijk afval 

per inwoner; 

- Vanaf 2020 wordt 78% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We voeren de volgende activiteiten uit om minder restafval per inwoner te 

bereiken: 

 Doorvoeren van “vervuiler betaalt”-principe naar alle hoogbouwlocaties 

binnen de gemeente; 

 Faciliteren hoogbouw bij maatwerkoplossingen afvalinzameling in het 

bijzonder GFT-inzameling en PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)-

inzameling; 

 Realiseren scheidingsdoelstelling milieustraat door betere scheiding op 

het bordes van de milieustraat. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar neemt af: 

 Doel voor 2020 = 100 kg per inwoner; 2018 = 132 kg per inwoner 

- Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe: 

 Doel voor 2020 = 78%; 2018 = 70% 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Meer gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en openbaar 

vervoer ten opzichte van de auto, voor verplaatsingen binnen 10 km. 

Daarnaast stimuleren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We realiseren fietspaden: Broekzijde, Ambachtstraat, noordzijde spoor; 

- We faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer, zoals 

bijvoorbeeld deelauto’s; 

- We zorgen voor meer openbare laadpunten voor elektrisch vervoer. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aandeel van de fiets ten opzichte van de som van totaal aantal 

verplaatsingen binnen een afstand van 12 km neemt toe van 33% naar 39% 

in 2025 ten opzichte van 2018; 

- Aantal treinreizigers vanaf station Oisterwijk neemt met 4% toe:  

 Gemiddeld aantal in-/uitstappers op een werkdag in 2018 = 2.658 

In 2017 was dit 2.486 in-/ en uitstappers. 

- Aantal openbare laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe: 

 Maart 2019 = 13 laadpalen (26 laadpunten). 

Doel voor 2020  = 25 laadpalen (50 laadpunten). 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Oisterwijk is (uiterlijk) in 2050 een energie neutrale gemeente. 

In samenwerking met de regio Hart van Brabant leveren we een bijdrage aan 

de klimaatdoelstellingen op langere termijn: 

- De CO2-uitstoot is in 2030 met 49 procent verminderd ten opzichte van 

1990, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking 

hernieuwbare energie; 

- In 2050 is de CO2-uitstoot verminderd met 95%. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- We geven uitvoering aan de Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 

2019 – 2022; 

- We geven uitvoering aan de vast te stellen Regionale Energie en Klimaat 

Strategie (REKS) Hart van Brabant; 

- Stimuleren, faciliteren en regisseren van duurzaamheidsinitiatieven van de 

energiecoöperatie, individuele burgers en ondernemers. 
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Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Procentuele afname CO2-uitstoot op basis van cijfers van de landelijke  

Klimaatmonitor. 
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Reguliere werkzaamheden 2020 

 

In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Winkeldiefstal  aantal per 1.000 

inwoners 

2018 1,3 2,2 

Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 

inwoners 

2018 4,2 4,8 

Diefstallen uit woning aantal per 1.000 

inwoners 

2018 2,7 2,5 

Vernielingen en 

beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 6,5 5,4 

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 

inwoners 12-17jr 

2018 300 119 

Jongeren met delict voor 

rechter 

% 2015 1,43 1,45 

Nieuw gebouwde 

woningen 

aantal per 1.000 

woningen 

2016 7,0 7,2 

Banen aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2018 767,6 774,0 

Vestigingen (van 

bedrijven) 

aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2018 191,6 145,9 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Functiemenging % 2018 51,8 52,8 

Niet-sporters % 2016 45,2 48,7 

Omvang huishoudelijk 

restafval 

aantal kg per 

inwoner 

2017 107 174 

Hernieuwbare elektriciteit % 2017 13,2 13,5 

 

Wat kost het? 

 

In de Perspectiefnota 2020 – 2023 (PPN) is voor de jaren 2020 tot en met 2023 een structurele 

taakstelling van € 65.000 opgenomen bij het onderdeel Parel in ’t Groen. Deze taakstelling is 

ingevuld in deze begroting en verwerkt onder thema 2.4 Openbare Ruimte. 

 
2. Aantrekkelijk, 
duurzaam, gezond 

Realisatie 
2018 

  Begroting 
2019 

  Begroting 
2020 

  Begroting 
2021 

  Begroting 
2022 

  Begroting 
2023 

  

Baten 12.478 V 11.511 V 13.444 V 13.280 V 11.273 V 8.520 V 

Lasten -20.445 N -22.206 N -19.816 N -17.363 N -15.242 N -14.438 N 

Saldo -7.968 N -10.696 N -6.372 N -4.083 N -3.968 N -5.918 N 

 

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen.  

 
Thema Lasten / 

Baten 
Begroting 

2019 
  Begroting 

2020 
  Begroting 

2021 
  Begroting 

2022 
  Begroting 

2023 
  

2.1 Veiligheid Lasten -1.701 N -1.812 N -1.812 N -1.771 N -1.771 N 

Baten 74 V 75 V 75 V 75 V 75 V 

  Resultaat -1.627 N -1.736 N -1.736 N -1.695 N -1.695 N 

2.2 Ruimtelijke 
ontwikkelingen 

Lasten -4.649 N -5.205 N -3.272 N -1.261 N -500 N 

Baten 4.873 V 6.704 V 6.549 V 4.543 V 1.790 V 

  Resultaat 224 V 1.498 V 3.277 V 3.282 V 1.290 V 

2.3 Volkshuisvesting Lasten -505 N -55 N -55 N -55 N -5 N 

  Resultaat -505 N -55 N -55 N -55 N -5 N 

2.4 Openbare ruimte Lasten -5.472 N -5.484 N -4.934 N -4.987 N -5.053 N 

Baten 2.642 V 2.658 V 2.658 V 2.658 V 2.658 V 

  Resultaat -2.830 N -2.826 N -2.276 N -2.330 N -2.396 N 

2.5 Bereikbaar Lasten -980 N -772 N -664 N -637 N -678 N 

Baten 0  V 0  V 0  V 0  V 0  V 

  Resultaat -980 N -772 N -664 N -637 N -678 N 

2.6 Ondernemers Lasten -465 N -474 N -474 N -474 N -474 N 

Baten 140 V 142 V 142 V 142 V 142 V 

  Resultaat -324 N -332 N -332 N -332 N -332 N 

2.7 In- en Ontspanning Lasten -6.000 N -3.676 N -3.843 N -3.830 N -3.720 N 

Baten 1.019 V 995 V 986 V 984 V 984 V 

  Resultaat -4.981 N -2.681 N -2.857 N -2.846 N -2.736 N 

2.8 Duurzaam Lasten -2.435 N -2.338 N -2.310 N -2.226 N -2.236 N 

Baten 2.762 V 2.870 V 2.870 V 2.870 V 2.870 V 

  Resultaat 327 V 533 V 561 V 644 V 635 V 

  
2. Aantrekkelijk, duurzaam, 
gezond 

Lasten -22.206 N -19.816 N -17.363 N -15.242 N -14.438 N 

Baten 11.511 V 13.444 V 13.280 V 11.273 V 8.520 V 

  Resultaat -10.696 N -6.372 N -4.083 N -3.968 N -5.918 N 
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Toelichting 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2020 benoemd. 

 
Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil 

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2020 -2023 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Taakstelling groen; reclames op rotondes en 

verminderen uitgaven onderhoud 

65 V 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Hogere kosten straatreiniging na aanbesteding 70 N 

Volkshuisvesting Uitvoeren woonagenda 50 N 

Ondernemers  Citymarketing en buitengebiedmanagement 60 N 

In- en 

ontspanning 

Erfgoedbeleid, verordening en cultuurhistorische 

waardenkaart 

20 N 

In- en 

ontspanning 

MJOP buitensportvelden 50 N 

In- en 

ontspanning 

Eénmalige meevaller kapitaallasten voetbalvelden 

Den Donk (bouw later gestart) 

200 V 

Duurzaam  Uitvoeren duurzaamheidsagenda 90 N 

Duurzaam Lagere opbrengsten kunststofinzameling 150 N 

Duurzaam Verhogen afvalstoffenheffing (geïndexeerd) 248 V 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2020 – 2023  

Veiligheid Bijdrage veiligheidsregio 90 N 

Duurzaam Hogere kosten milieustraat 38 N 

Incidentele budgetten in 2019 vervallen 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Saldo effect ontwikkeling grondexploitaties  1.200 V 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Invoering Omgevingswet 45 V 

Volkshuisvesting Stimuleringsregeling en doorstroming  500 V 

Bereikbaarheid Doorstroming (Lenartzstraat, Stationsplein) 240 V 

In- en 

ontspanning 

Aankoop sportaccommodaties voetbal  1.800 V 

In- en 

ontspanning 

Groot onderhoud Roef 338 V 

In- en 

ontspanning 

Taxandria atletiek 121 V 

Duurzaam Opstellen duurzaamheidsagenda 60 V 

Duurzaam Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid 200 V 

 

 

Investeringen 

 
Activum 2020 2021 2022 2023 

7210616 Fietspad Ambachtstraat 75.000 - - - 

7210617 Parkeerplaats gemeentekantoor 120.000 - - - 

7210618 Aanp.rotonde Bedrijfsweg-Pannenschuurln - - 500.000 - 

7722112 Rioolvervanging 2021 - 1.582.980 - - 

7722113 Rioolvervanging 2022 - - 915.540 - 
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Activum 2020 2021 2022 2023 

7722114 Rioolvervanging 2023 - - - 1.239.450 

7722116 Baerdijk (verv. 2020) 250.000 - - - 

7722117 Bosweg verv. 2020 550.000 - - - 

7722118 Rioolverv. overig 2020 100.000 - - - 

7722119 Maatregelen 2020 riolering 75.000 - - - 

7722120 Renovatie gemalen 2020 80.000 - - - 

7962047 Verv.Scania vrachtwagen BX-RS-41 -        205.000  - - 

7962049 Vervanging tractor Claas -          50.000  - - 

7962054 Verv. Toyota Dyna VG-714-G - - 40.000 - 

7962055 Verv.Mitsubishi VL-970-S - - - 42.000 

7962056 Verv.Mitsubishi VL-971-S - - 40.000 - 

7962057 Verv.Mitsubishi VL-973-S - - 37.000 - 

7962058 Verv.Mitsubishi VL-974-S - - 37.000 - 

7962059 Verv.Mitsubishi VL-975-S - - 31.000 - 

7962060 Verv.Mitsubishi VL-976-S - - - 31.000 

7962061 Verv.Mitsubishi VL-991-S - - 31.000 - 

7962062 Verv.hogedrukrioolspuit(2022) - - 35.000 - 

7962063 Verv. tractor Deutz (2023) - - - 55.000 

7962064 Aansch.Mitsubishi Canter Speeltoest. - - - - 

7962065 Zoutstrooier 5 m3 (2023) - - - 45.000 

7962066 Zoutstrooier 5 m3(2023) - - - 45.000 

7962067 Zoutstrooier 1 m3 opzet (2023) - - - 33.000 

7962068 Zoutstrooier 0,8 m3(2023) - - - 33.000 

7962069 Sneeuwploegen (2023) - - - 30.000 

TOTAAL 1.250.000 1.837.980 1.666.540 1.553.450 

 

Opmerking investeringsbudgetten riool 

Bij riool is, op basis van een hoofdplanning, een totaal investeringsbudget per jaar opgenomen. 

Voor het komende begrotingsjaar wordt een detailplanning gemaakt. Het totaal investeringsbudget 

wordt dan uitgesplitst in deelbudgetten. 

 

Vervanging voertuigen 

Bij de nieuw aan te schaffen gemeentelijke voertuigen zal op verzoek van de raad worden gekozen 

voor duurzamere voertuigen.  
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Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk 

 

Maatschappelijk effect 

 

In dit programma brengen we de thema’s samen die bijdragen aan de inclusieve samenleving 

waarin alle inwoners mee kunnen doen naar vermogen. Voor iedereen moet daarin duidelijk zijn 

waar zij terecht kunnen met ondersteuningsvragen. Speerpunten zijn preventie en tegengaan van 

eenzaamheid en armoede bij met name specifieke groepen. Daardoor kunnen meer mensen 

deelnemen aan de gemeenschap en daaraan ook een bijdrage leveren. Wij stimuleren en 

ondersteunen daar waar nodig de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. 

 

Ambities voor 2020 

 

3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Alle inwoners moeten mee kunnen doen in de samenleving. Belemmeringen 

om mee te kunnen doen pakken we aan. Sport, bewegen, cultuur en natuur 

zijn daarbij belangrijke middelen. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We voeren de diverse acties uit het koersdocument sociaal domein uit;  

- We implementeren de uitkomsten van het onderzoek naar de basisstructuur 

met als doel het versterken en dekkend maken van het aanbod: 

 We sturen op presentie in de wijk zodat vragen van inwoners snel en 

dichtbij worden opgepakt; 

 We voeren het plan van aanpak preventie eenzaamheid uit.  

- We geven een impuls aan de wijkcentra: 

 We maken met de besturen afspraken over de professionalisering van 

de centra; 

 We zien toe op realisatie van de visie en bijbehorende 

uitvoeringsplannen.  

- We zetten als onderdeel van Natuurlijk Gezond combinatiefunctionarissen in 

voor jeugdigen (op het gebied van cultuur en sport) en voor ouderen (op 

het gebied van sport);  

- We voeren het pilotproject “Schulden in beeld” uit (looptijd: februari 2019 

t/m februari 2020), gericht op vroegsignalering van betalingsachterstanden; 

- Als Regenbooggemeente en onderzoeken we samen met de gemeente 

Haaren hoe we een impuls kunnen geven aan de sociale acceptatie en 

gelijkheid voor LHBTI’ers; 

- Door de inzet van Adviesvangers Jeugd spelen jongeren een actieve rol in 

het ontwikkelen de actieplannen bij het document “Koers Sociaal Domein 

2030”.  

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal inwoners dat lichte ondersteuning ontvangt in de basisstructuur 

neemt toe: 

 2017 = 584 inwoners 

- Aantal inwoners dat zich eenzaam voelt neemt af: 

 2016 = 38,5% 

- Aantal huishoudens in een schuldhulptraject neemt af: 

 2017 = 130 schuldhulptrajecten; 

 t/m september 2018 = 109 schuldhulptrajecten; 

 doel 2020 = minder dan 100 schuldhulptrajecten. 

- Aantal zelfstandig wonende 75-plussers blijft minimaal gelijk: 

 2016 = 88,1% van 75-plussers woont zelfstandig. 

- Natuurlijk Gezond:  
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Aantal deelnemers Sjors sportief / creatief en Max Vitaal blijft minimaal 

gelijk 

 2018:  

o deelnemers Sjors sportief = 634 

o deelnemers Sjors creatief = 334 

 2019:  

o deelnemers Sjors sportief = 667 

o deelnemers Sjors creatief = 370 

 Max vitaal start in het 3e kwartaal van 2019, waardoor aantal 

deelnemers pas volgend jaar bekend is 

- Het aantal bijeenkomsten en gegeven adviezen van de adviesvangers. 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We streven naar een samenleving waarin inwoners omzien naar elkaar. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We sturen als gemeente op meer aanbod van collectieve 

activiteiten/ondersteuning in de wijk waarbij inwoners elkaar steunen; 

- Bij de eerste vraagverheldering (QuickScan) hanteren we het uitgangspunt 

‘eerst kijken wat iemand zelf kan of met hulp van de omgeving’. . 

Nadrukkelijk worden daar naast professionele organisaties ook 

vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen betrokken; 

- We implementeren de uitkomsten van het onderzoek naar de basisstructuur 

ten aanzien van vrijwilligers en mantelzorgers; 

- We implementeren de digitale sociale kaart zodat activiteiten in de wijk 

beter vindbaar zijn.   

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het eigen netwerk is vaker betrokken bij de hulpvraag en de oplossing: 

 In 2018 wordt in 53% van de ondersteuningsvragen het eigen netwerk 

betrokken 

- Het aantal inwonersinitiatieven die bijdragen aan de samenleving: 

 Voor het jaar 2018 zijn 139 subsidies verleend aan niet 

beroepsorganisaties 

- Meer inzet door vrijwilligers (nulmeting volgt in 2019); 

- Toename van inzet door mantelzorgers: 

 Aantal 2018 = 199 mantelzorgers 

- Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers: 

 In 2018 hebben 51 mantelzorgers één of meerdere vormen van 

 Ondersteuning gehad 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Het is voor onze inwoners duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen over 

hulp en ondersteuning. Bij hulpvragen, worden zij adequaat geholpen. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- De uitgangspunten voor ‘één loket’ worden onder regie van de gemeente 

samen met partners uitgevoerd; 

- We verstevigen de posities van professionals die in de wijk werken, zodat 

inwoners hun eerste vraag in wijk kunnen stellen; 

- We positioneren het jongerenwerk duidelijk in relatie tot ons Sociaal Team. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal meldingen bij het sociaal team  

 

 



 46 

3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Inwoners die ondersteuning krijgen zijn tevreden over de ondersteuning. 

Aanbod van de ondersteuning is blijvend afgestemd op de vraag van klanten. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We gaan minder verantwoordingseisen stellen aan de subsidiepartners en 

meer sturen door met hen in gesprek te gaan; 

- We vertalen de visie van toezicht op rechtmatigheid naar een 

uitvoeringsplan en voeren dat uit om zorg te dragen voor 

kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning; 

- We zetten in op doorontwikkeling van de klanttevredenheidsonderzoeken 

WMO en Jeugd en kijken naar andere onderzoeksmethoden;  

- We ontwikkelen het regionaal contractmanagement WMO en Jeugd door, in 

combinatie met lokaal contractbeheer en voeren kwaliteitsonderzoek uit bij 

huishoudelijke ondersteuning; 

- We blijven via periodieke data-analyses inzetten op het tijdig bijsturen van 

de kosten in het sociaal domein via beheers- en verbetermaatregelen;  

- Werken met het maatpact; integrale, regelvrije en ontschotte inzet van 

ondersteuning; 

- We investeren in een continue samenwerking met onderwijs en huisartsen 

rondom inzet jeugdhulp; 

- We starten een pilot op het AZC: ‘jeugd (problematiek)’; 

- We implementeren de beleidswijzigingen als gevolg van besluitvorming door 

de raad over de toekomst van de WSD; 

- We ontwikkelen het contractmanagement WMO en Jeugd door in combinatie 

met lokaal contractbeheer. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Gebruik inzet van het Persoonlijk Pragmatisch Plan ( PPP) en maatpact 

neemt toe: 

 Inzet PPP 2018 in 10 casussen (7 jeugdhulp en 3 WMO) 

- Aantal jongeren in jeugdhulp stabiliseert en neemt de komende 5 jaar 

relatief af: 

 Cijfers 2018 (bron: beleidsmonitor GGD 2019 ) 

o 12,1% jongeren in jeugdhulp; 

o 11,5% jeugdhulp zonder verblijf; 

o 1,2% jeugdhulp met verblijf; 

o 1,0% jeugdbescherming; 

o  0,3% jeugdreclassering. 

- Klanttevredenheid over kwaliteit van de ondersteuning blijft minimaal gelijk: 

 Klanttevredenheidsonderzoek WMO = 84% tevreden; 

 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek = rapportcijfer 7,9 (2017).  

- Het afgesproken resultaat bij jongeren met een hulptraject wordt behaald: 

 78% van de jongeren geeft aan na jeugdhulptraject zonder 

professionele hulp verder te kunnen (2018) 

- In 2019 verwachten we de eerste cijfers van WMO.  
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Wat willen 

we 

bereiken? 

Transformatie van het sociaal domein door een meer integrale benadering. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We breiden de regionale werkwijze van het maatpact (regelvrij werken) uit 

tot een driejarig project; 

- We implementeren Veilig Thuis met behulp van ‘gefaseerde 

ketensamenwerking’;  

- Het sociaal team implementeert de uitganspunten van de motie ‘één loket’ 

in haar werkwijze voor de toegang; 

- Op het gebied van huisvesting van specifieke doelgroepen (ouderen, 

beschermd wonen, jongeren, etc.) stellen we een integraal plan van aanpak 

op; 

- Met het jongerenwerk maken we afspraken over een nieuwe werkwijze; 

perspectiefgericht (wat kunnen jeugdigen, op termijn, wel?); 

- We bieden ondersteuning aan startende en doorstartende sociale 

ondernemers in afstemming met de mogelijkheden binnen de regio Hart van 

Brabant; 

- We ondersteunen bij het tot stand brengen van een zo goed mogelijke 

match tussen de vraag van werkgevers en de interesse en mogelijkheden 

van werknemers; 

- We bieden blijvend ondersteuning aan inwoners met afstand tot de 

arbeidsmarkt in aansluiting op hun behoefte en mogelijkheden: 

 Extra aandacht gaat uit jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 

door een integrale en vroegtijdige ondersteuning vanuit Onderwijs, 

Participatie, Jeugdwet en WMO.  

- We sturen op meer integraliteit bij “1 gezin - 1 plan - 1 coördinator”: 

Samenhang WMO/ Jeugd/ Participatie / Passend Onderwijs; 

- We bevorderen integraliteit in het sociaal domein door het stimuleren en 

faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen; 

- We onderzoeken hoe we succesvolle initiatieven kunnen borgen en verder 

doorvoeren; 

- De monitoring in het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld; 

- Ontschotting van sociaal domein; oplossingscombinaties van 

maatwerkvoorzieningen én voorzieningen in basisstructuur; 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal innovatieve initiatieven die bijdragen aan transformatie neemt toe: 

 laatste meting 2017 = 7 innovatieve pilots. 
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3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Alle inwoners kunnen deelnemen aan onderwijs en educatie.  

Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor ‘passend onderwijs’ in onze 

integrale benadering in het sociaal domein. 

De opvang- en onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk en veilig. 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We maken een nieuwe lokaal educatieve agenda 2021-2024, en betrekken 

daar ook het onderwijs in het dorp Haaren bij; 

- We leggen besluiten voor over regionalisering van de leerplicht en 

huisvesting onderwijs kindcentrum in wijk de Pannenschuur;  

- We starten met de vervangende nieuwbouw van pi-school de Hondsberg; 

- We bereiden ons voor op de ‘decentralisatie Inburgering’, wat vanaf januari 

2021 een taak van gemeenten wordt. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aantal kinderen dat géén gebruik maakt van kinderopvang neemt af: 

 2017; 34 kinderen namen niet deel aan kinderopvang 

- Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt: 

 2017: percentage voortijdig schoolverlaters 1,43% 

- Taalhuis. Eenheid laaggeletterden in % daalt: 

 2017: 5% van de inwoners laaggeletterd 
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Reguliere werkzaamheden 2020 

 

In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Demografische druk % 2018 81,4 69,6 

Achterstand onder jeugd: 

kinderen in armoede 

% 2015 2,55 6,58 

Netto arbeidsparticipatie % 2018 69,8 67,8 

Personen met een 

bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 

inwoners  

2018, 

1e helft 

18,0 40,1 

Lopende re-integratie-

voorzieningen 

per 1.000 inwoners 

15-65 jr 

2018, 

1e helft 

24,3 30,5 

Cliënten met 

maatwerkarrangement 

WMO 

per 1.000 inwoners 2018, 

2e helft 

49 60 

Kinderen in 

uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 

jaar 

2015 2,55 6,58 

Werkloze jongeren % niet werkende 

kinderen van 16 t/m 

22 jaar 

2015 0,99 1,52 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 

tot 18 jaar 

2018, 

2e helft 

10,3 10,4 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van alle jongeren 

tot 18 jaar 

2018, 

2e helft 

0,9 1,1 

Jongeren met 

jeugdreclassering 

% van alle jongeren 

van 12 tot 23 jaar 

2017, 

2e helft 

0,3 0,4 

Voortijdige schoolverlaters 

zonder startkwalificatie  

(Vsv-ers) 

% deelnemers aan 

het VO en MBO 

onderwijs 

2016 -

2017 

1,4 1,9 

Absoluut verzuim  per 1.000 leerlingen 2017 0,00 1,82 

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2017 11,01 26,58 

 

Wat kost het? 

  
3. Samen 
redzaam 
Oisterwijk 

Realisatie 
2018 

  Begroting 
2019 

  Begroting 
2020 

  Begroting 
2021 

  Begroting 
2022 

  Begroting 
2023 

  

Baten 4.802 V 4.661 V 4.777 V 4.777 V 4.777 V 4.777 V 

Lasten -24.845 N -22.861 N -26.553 N -26.445 N -26.276 N -26.109 N 

Saldo -20.043 N -18.200 N -21.776 N -21.668 N -21.499 N -21.332 N 

 

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. 

 
Thema Lasten / 

Baten 
Begroting 

2019 
  Begroting 

2020 
  Begroting 

2021 
  Begroting 

2022 
  Begroting 

2023 
  

3.1 Basisstructuur Lasten -3.958 N -3.890 N -3.879 N -3.736 N -3.748 N 

Baten 150 V 95 V 95 V 95 V 95 V 

  Resultaat -3.808 N -3.796 N -3.785 N -3.641 N -3.653 N 

3.2 Goede zorg Lasten -17.731 N -21.508 N -21.384 N -21.359 N -21.179 N 

Baten 4.316 V 4.480 V 4.480 V 4.480 V 4.480 V 

  Resultaat -13.416 N -17.028 N -16.904 N -16.878 N -16.699 N 

3.3 Ontwikkelen Lasten -1.172 N -1.154 N -1.182 N -1.182 N -1.182 N 

Baten 196 V 202 V 202 V 202 V 202 V 

  Resultaat -976 N -952 N -980 N -980 N -980 N 

  
3. Samen redzaam Oisterwijk Lasten -22.861 N -26.553 N -26.445 N -26.276 N -26.109 N 

Baten 4.661 V 4.777 V 4.777 V 4.777 V 4.777 V 

  Resultaat -18.200 N -21.776 N -21.668 N -21.499 N -21.332 N 
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Toelichting 

 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2020 benoemd. 

 
Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil 

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2020 -2023 

Basisstructuur Doorontwikkeling basisstructuur en sociaal team 30 N 

Basisstructuur Uitwerking toekomstvisie professionalisering 

wijkteams 

25 N 

Goede zorg Tekort Jeugd in PPN 20-23 uit algemene reserve 1.116 N 

Ontwikkelen Eenmalige dekking kosten Lokaal Taalhuis Oisterwijk 27 V 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2020 – 2023  

Basisstructuur ( Regeling) Maatschappelijke Begeleiding 

Asielzoekers 

57 N 

Basisstructuur Preventie en cliëntparticipatie 48 V 

Basisstructuur Schuldhulpverlening 45 V 

Goede zorg Tekort Jeugd (voor € 1.116 rekening mee gehouden 

in PPN; € 2.500 - € 1.116) 

1.384 

 

N 

Goede zorg Tekort WMO  1.000 N 
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Paragrafen 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
 

In deze paragraaf worden de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van 

bedrijfsvoering opgenomen. 

 

Personeelsbeleid 

 

De gemeente Oisterwijk ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer vacatures zijn moeilijk 

in te vullen. Daarbij moet de gemeente als werkgever concurreren met werkgevers in andere 

branches. De gemeente wil ook in de toekomst een interessante werkgever zijn. Om ook in de 

toekomst een hoog niveau aan dienstverlening te kunnen leveren, moeten wij actief aan de slag 

met het aantrekken en binden van gekwalificeerd personeel. Dat doen wij in gezamenlijkheid binnen 

ons samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek. Samen bieden wij een aantrekkelijke 

werkomgeving met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en groeimogelijkheden binnen de drie 

organisaties. We passen onze wervingscampagnes aan en gaan gerichter opzoek naar nieuwe 

medewerkers. Wij maken daarbij gebruik van het netwerk van ons eigen personeel en benutten 

onder andere (zakelijke) social media. Op diverse plekken plaatsen wij trainees in onze organisatie. 

Op deze manier creëren we een eigen kweekvijver met veelal recent afgestudeerden. Wij leiden 

hen op om zo een goede balans te krijgen tussen praktijkervaren personeel en nieuw personeel 

met recente theoretische kennis.  

 

Daarnaast blijven we de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek intensiveren om doorstroom te 

bevorderen, medewerkers kansen te bieden en goed gekwalificeerde medewerkers op het juiste 

moment op de juiste plaats in de organisatie te hebben. In de samenwerking tussen de drie 

gemeenten harmoniseren we daar waar mogelijk de arbeidsvoorwaarden en personele regelingen. 

Dit is efficiënter in de uitvoering en zorgt voor een uniform personeelsbeleid. 

 

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Ter 

voorbereiding op de invoering van de WNRA worden bestaande personele regelingen en 

arbeidsvoorwaarden WNRA-proof gemaakt. 

 

De samenvoeging met de gemeente Haaren heeft invloed op de personele omvang van de gemeente 

Oisterwijk. In het personeelsconvenant van de lichte samenvoeging met Haaren zijn afspraken 

gemaakt ten aanzien van een overname van personeel. Hierdoor zal het personeelsbestand van de 

gemeente Oisterwijk meegroeien met de toename van het inwoneraantal na het samengaan met 

Haaren. In de voorbereiding op een zorgvuldige samenvoeging van het personeel volgen we een 

plaatsingsprocedure conform een functieboek en een sociaal plan.  

 

Planning & Control cyclus 

 

De komende jaren staan er de nodige veranderingen op stapel die van grote invloed zijn op onze 

bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en onze P&C-cyclus in het bijzonder. In 2020 gaan we samen 

met Goirle en Hilvarenbeek gebruikmaken van hetzelfde financieel systeem, werken we met een 

uniform rekeningschema en zijn de financiële processen geharmoniseerd. Dit betekent dat de 

sturing op de budgetten wordt aangescherpt door een vermindering van het aantal budgetten en 

budgetbewakers. Ook gaan we werken met een verplichtingenadministratie waardoor beter grip 

komt op de te verwachten lasten en baten. Door de implementatie van dit nieuwe systeem, worden 

ook de verbeterpunten op de financiële processen, zoals aangegeven bij de interim controle van 

2018, ingeregeld. 



 56 

 

In 2020 werken we conform 2019 met een programmastructuur, waarbij de Raad op thema’s kan 

sturen. Per thema zijn de doelstellingen, activiteiten en indicatoren zoveel mogelijk smart 

geformuleerd. De reguliere taken en activiteiten van de gemeente, de zogenaamde “going concern”, 

waarbij de Raad alleen op afwijkingen stuurt, komt wel tot uitdrukking in de financiële begroting 

maar niet in de afzonderlijke thema’s. 

 

We bereiden ons in 2020 voor op de komst van Haaren. Als rechtsopvolger van de gemeente Haaren 

zal de gemeente Oisterwijk de jaarrekening 2020 van Haaren moeten opleveren.  

 

Als gevolg van de steeds hogere kosten voor WMO/Jeugd is in 2019 de organisatie doorgelicht op 

de noodzaak van de gedane uitgaven, waar eventueel nog mogelijkheden tot ombuiging zitten, 

waar nog opbrengsten gegenereerd kunnen worden en welke beheersmaatregelen getroffen kunnen 

worden om de uitgaven beter in de grip te houden of te verminderen. Al voor de ombuigoperatie, 

zijn we gestart met een project kwaliteitsborging WMO/Jeugd omdat daar de meeste risico’s liggen 

en de financiële omvang het grootst is. Bevindingen uit deze doorlichting worden meegenomen in 

het op te stellen organisatieplan 2020 die de ambtelijke organisatie aan het voorbereiden is in 

samenwerking met het bureau Impact.   

 

Interne controle en interne beheersing 

 

De gemeente Oisterwijk wil graag ‘in control’ zijn. Het ‘in control’ zijn betekent dat er grip is op de 

organisatie, zodat we in staat zijn om goed te kunnen (bij)sturen, niet voor verrassingen komen te 

staan en gestelde doelen worden behaald.  

 

Ook in 2020 gaan we de interne beheersing door ontwikkelen. Dat wil zeggen dat het team Kwaliteit 

niet alleen een controlerende rol achteraf invult maar vooral aan de voorkant en gedurende de 

uitvoering van processen de afdelingen adviseert. Hierbij wordt gekeken naar een juiste scope 

waarbij met name voor de belangrijkste en meest risicovolle processen interne controleplannen 

worden opgesteld en bevindingen worden doorgesproken. Ook vindt advisering plaats aan de 

procesverantwoordelijken die vervolgens zorg moeten dragen voor de verbeteringen.  

Om hier invulling aan te geven wordt met ingang van 2020 een Intern Beheersingsplan (IBP) 

opgesteld. Een goed opgezet IBP is een belangrijke pijler waarop de gemeente Oisterwijk in het 

kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het controleren 

en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het 

afleggen van verantwoording. Met een toereikend IBP kan structuur aan de uitvoering worden 

gegeven. 

 

Verantwoording rechtmatigheid door college van B&W 

 

Er komt een wetswijziging die het college van B&W verplicht tot een rechtmatigheids-

verantwoording over de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de 

accountant afgegeven. Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de 

begroting. Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen. Een 

randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief moet worden 

vormgegeven. Het vervallen van het oordeel over rechtmatigheid in de controle-verklaring van de 

externe accountant is naar verwachting op zijn vroegst van toepassing vanaf boekjaar 2021. In 

2020 zullen we hiervoor voorbereidingen treffen samen met de organisatie en het college. 
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Informatiebeveiliging en privacy 

 

Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, procedures en processen die de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie binnen een organisatie beoogt. 

In 2013 hebben alle gemeenten zich gecommitteerd aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse gemeenten) als normenkader voor de informatiebeveiliging. In februari 2019 is een 

nieuw strategisch beleid Informatieveiligheid en Privacy vastgesteld dat generiek is voor GHO. 

Hierin is al voorgesorteerd op de komst van de Baseline Informatieveiligheid voor de Overheid 

(BIO). In 2020 wordt de BIG vervangen door de BIO. Belangrijkste verandering is dat de norm 

waaraan de gemeente zich committeert meer nadruk legt op risicomanagement. De trigger voor 

het implementeren van maatregelen is vooralsnog vooral door de externe toezichthouders (Rijk) 

ingegeven, echter het is zuiverder als de organisatie zélf (bestuurlijk en ambtelijk) in control wil 

zijn over haar eigen informatieveiligheid. Voor de beveiliging van informatie binnen de gemeente 

is in GHO verband een Chief Information Security Offices (CISO) aangesteld, die verantwoordelijk 

is voor het implementeren van, en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de 

gemeente. Belangrijk speerpunt van de CISO is het implementeren van het risicomanagement op 

het gebied van informatieveiligheid. Binnen het team Informatieveiligheid trekt hij daarbij nauw op 

met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de privacy officers en de ENSIA coördinator. Een 

ander belangrijk speerpunt is het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie met 

betrekking tot informatieveiligheid en privacy.  

 

Jaarlijks toetst het Rijk de beveiliging van informatie en systemen waarin informatie wordt beheerd. 

In 2020 zal dit wederom plaatsvinden, door de zogenaamde ENSIA-systematiek (Eenduidige 

Normatiek Single Information Audit). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over 

informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en 

aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur 

meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier beter op sturen.  

 

Privacy is – kortgezegd - het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eenieder. 

Als gemeente hebben we de beschikking over heel veel (gevoelige) persoonsgegevens van onze 

inwoners. is Het is onze taak om op een goede manier met deze gegevens om te gaan teneinde de 

privacy van onze inwoners te borgen. Een belangrijke rol in de toepassing van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervult de functionaris gegevensbescherming, die de 

organisatie adviseert omtrent privacy en daarnaast toezicht houdt op de naleving van de 

privacywetgeving. Naast de functionaris gegevensbescherming hebben we een privacy officer, die 

verantwoordelijk is voor het bewaken van het privacybeleid binnen de gemeente. Dit jaar ligt de 

nadruk van het privacyteam op bewustwording en inventarisatie. Zo worden er GHO breed 

workshops georganiseerd over IV&Pen sluiten we aan bij afdelingsoverleggen om zo voor iedere 

discipline de meest levende vragen op het gebied van privacy in kaart te brengen en te 

beantwoorden. Verder wordt hard gewerkt aan het up to date brengen van het gemeentelijke 

register van verwerkingen en de implementatie van kwaliteitssystemen om op de gebieden 

informatieveiligheid en privacy (het ISMS en PMS). 

 

Gegevensmanagement en I-visie 

 

De exponentiële groei van de digitalisering maakt het mogelijk voor organisaties om hun klanten 

adequater te bedienen. Data worden gezien als de nieuwe olie. Zo ook voor gemeenten. Zij 

beschikken immers over een aantal uitgebreide datasets die gebruikt kunnen worden voor betere 

besluiten en efficiëntere dienstverlening. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk willen 
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op een structurele manier meer gebruik maken van hun data en starten een samenwerkingsproject 

om zich gezamenlijk te oriënteren op de mogelijkheden van gegevensmanagement. Eind 2019 

starten we een pilot op het gebied van jeugdzorg en in 2020 verwachten we op grond van deze 

pilot gegevensmanagement te implementeren in GHO-verband. 

 

Het college heeft op 10 september 2019 de I-visie samenwerking GHO vastgesteld. Hierin is de 

gezamenlijke visie op informatievoorziening voor de komende jaren vastgelegd, op grond waarvan 

vanaf 2020 gewerkt gaat worden.  
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Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 

Deze paragraaf geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente en de risicobeheersing 

door de gemeente.  

 

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s, waar geen maatregelen voor zijn 

getroffen en de (weerstands)capaciteit. Dit is de reservecapaciteit die een gemeente heeft om 

onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit de risico’s, op te vangen. Het is de bedoeling dat de 

gemeente ook aangeeft hoe zij denkt deze risico’s te beheersen.  

 

Voor het kunnen beoordelen van het benodigde (minimale) weerstandsvermogen is het gewenst de 

aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren, in samenhang met de omvang en de achtergronden 

van de risico’s.  

 

Uit de gehouden risico-inventarisatie blijkt dat de weerstandscapaciteit die de gemeente had 

opgebouwd in relatie tot de risico’s die worden gelopen fors is afgenomen. Dit is het gevolg van 

een aanzienlijke verlaging van de algemene reserve door tekorten in de jaarrekening 2018 en 

structurele tekorten binnen het sociaal domein.  

 

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s  

 

In de Kadernota Risicomanagement worden de doelstellingen en begrippen betreffende het 

weerstandsvermogen en de risicobeheersing uiteengezet.  

Er zijn geen landelijke (wettelijke) normen voor de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit. 

Iedere gemeente voor zich bepaalt deze norm. Deze norm staat in relatie tot de risico’s die de 

gemeente loopt. De gemeente maakt gebruik van de normentabel zoals is ontwikkeld in 

samenwerking met de Universiteit Twente. 

 

Inventarisatie van de risico’s 

 

We achten het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te 

maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze 

besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen 

in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. 

 

Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie 

uitgevoerd. Om deze risico's in kaart te brengen is in samenwerking met de organisatie een 

risicoprofiel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de risico analyse die in maart 2019 is 

opgesteld voor KVL. Daarnaast is gekeken naar het risico dat de gemeente loopt met het geleidelijk 

loslaten van de norm voor het weerstandsvermogen bij gemeente Haaren.  

 

Voor de verwachte tekorten binnen het sociaal domein is in de meerjarenbegroting een stelpost 

ombuigingen opgenomen van € 2.800.000. In deze risicoparagraaf wordt aanvullend rekening 

gehouden met een mogelijk risico op verdere onvoorziene tekorten. De raad neemt in het laatste 

kwartaal 2019 besluiten over bijsturingsmaatregelen om het structurele tekort ongedaan te maken. 

Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR 

Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden 

gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn enkele tientallen risico's in beeld gebracht.  

In het onderstaande overzicht worden alleen de 15 risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage 

aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 



 60 

Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

1 KVL: risico's zoals vermeld 
in het rapport van Akro 
(maart 2019), met een 
actualisatie die ook terug te 
vinden is in de paragraaf 
Grond 

Diverse 
maatregelen zoals 
vermeld in het 

rapport van Akro 
(maart 2019) 

50% max. € 2.150.000 19,26% 

2 De rechter spreekt uit dat 
de gemeente Oisterwijk 

geen aanslagen 
precariobelasting mag 
opleggen aan nutsbedrijven 
voor leidingen etc. 

Ondersteuning van 
goede juristen. 

10% max. € 4.500.000 11,73% 

3 Ondernemers dienen claims 
in bij de gemeente, omdat 

zij schade ondervinden in 
hun bedrijfsvoering als het 
gevolg van het ruimtelijke 

beleid 

Ondersteuning van 
goede juristen.  

We blijven 
voortdurend in 
contact met de 

ondernemer. 

30% max. € 1.250.000 11,37% 

4 De budgetten op de 
begroting worden 

overschreden (met name bij 
Jeugd en / of WMO). Dit 
naast de reeds in de 
begroting opgenomen 
tekorten. 

We hebben een 
systeem van marap 

en berap, strikte 
budgetbewaking en 
een proactieve rol 
van financieel 
consulenten 

50% max. € 500.000 6,76% 

5 Aanbestedingen Jaarlijks voeren we 
een spend-analyse 
uit. 

50% max. € 500.000 6,74% 

6 Uitgaven sociale uitkeringen 
zonder (voldoende) 
financiële compensatie door 

het rijk 

We proberen zoveel 
mogelijk uitkerings-
gerechtigden te 

begeleiden naar 
werk. 
Bij een over-
schrijding op het 

budget > 5% kan 
er een beroep 

gedaan worden op 
een vangnetbudget 
bij het min SZW 
(onder strikte 
voorwaarden). 

50% max. € 300.000 
 

4,27% 

7 De gemeente moet 

vervuilde grond saneren 

We toetsen 

continue afspraken 
over 
verantwoordelijk-
heden 

50% max. € 250.000 4,03% 

8 De gemeente moet de 
uitvoering bij Jeugd en 

WMO aanpassen als gevolg 
van jurisprudentie 

We monitoren 
jurisprudentie en 

passen indien nodig 
ons beleid aan  

20% max. € 500.000 3,59% 

9 Onvoldoende compensatie 

van het rijk in verband met 
het vervallen van de BTW-

vrijstelling voor 
sportaccommodaties 

Tijdig aanvragen 

van de specifieke 
uitkering. 

50% max. € 250.000 3,37% 

10 Weersinvloeden, zoals 
overstromingen en zware 
stormen kunnen een 
enorme schade aan de 

infrastructuur veroorzaken 

Periodiek worden 
(onderhouds)-
plannen bijgesteld 
en aangepast aan 

20% max. € 500.000 2,87 % 
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Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

gewijzigde 
omstandigheden 

11 Ondersteuning door de 

gemeente aan mensen in 
een kwetsbare positie. 

We richten ons in 

ons beleid op het 
beperken van de 
risico’s voor 
mensen in een 
kwetsbare positie 

40% max. € 250.000 2,67% 

12 Fusie voetbalverenigingen: 

Risico voor het niet 
ontvangen van rijkssubsidie 
op de bouwkosten 

We hebben de 

subsidieaanvraag 
tijdig ingediend. 

15% max. € 643.000 2,60% 

13 Storingen of problemen 
t.a.v. installaties zwembad 

Staalbergven 

We monitoren 
periodiek de 

installaties 

30% max. € 250.000 2,43% 

14 De bank spreekt de 
gemeente aan op de 

verleende garantie bij 
Tiliander 

De gemeente 
monitort de 

financiën van de 
betrokken partij. 

20% max. € 350.000 1,97% 

15 Tussentijdse en 
onvoorziene wisseling van 
bestuursposities 

We houden hiermee 
rekening bij het 
bepalen van de 
benodigde 
weerstands-
capaciteit 

50%  max. € 100.000 1,79% 

 

 

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie blijkt dat het totaalbedrag van alle risico’s € 15.966.000 

bedraagt. Dit bedrag is onderverdeeld in € 12.293.000 voor de genoemde 15 belangrijkste risico’s 

en € 3.673.000 voor de overige kleinere risico’s. 

 

In onderstaande risicokaart zijn alle geïnventariseerde risico’s opgenomen: 

 

Financieel    

x > € 500.000 1 2 1   

€ 250.000 < x < € 500.000 2 3 3   

€ 50.000 < x < € 250.000 6 9 5   

€ 5.000 < x < € 50.000 5 4 1   

x < € 5.000      

Geen financiële gevolgen 6     

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 
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De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de 

risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de 

risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de 

continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt 

om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht 

om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.  

Zoals uit de risicokaart blijkt, zijn er geen risico’s in de hoogte risicoklassen. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt 

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 15.966.000 ongewenst is. De 

risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van de 

risicosimulatie is het weerstandsvermogen berekend: het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen 

worden afgedekt met een bedrag van € 3.172.000. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de 

organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

De beschikbare middelen bestaan uit voor de gemeente uit de Algemene reserve en Algemene 

bedrijfsreserve van het grondbedrijf. 

 

Reserve Stand per 31-12-2018 

Algemene reserve € 7.964.600 

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 3.498.900 

Totale weerstandscapaciteit € 11.463.500 

 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen 

de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande 

figuur weergegeven. 

 
Risico's:  

 
Bedrijfsproces 

Financieel  
Imago / politiek 

Informatie / strategie 
Juridisch / Aansprakelijkheid  

Letsel / Veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / Arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit:  
 

Algemene reserve  
Algemene bedrijfsreserve van het 

grondbedrijf 
 

  
 

 
 

  

 Weerstandvermogen  
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De benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen 

de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het 

weerstandsvermogen: 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 11.488.200 
= 3,62 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 3.172.000 

 

 

Om te bepalen of de het weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken we onderstaande tabel. 

Deze normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente en biedt een waardering 

van de berekende ratio. 

 
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A > 2,0 uitstekend 

B 1,4 – 2,0 ruim voldoende 

C 1,0 – 1,4 voldoende 

D 0,8 – 1,0 matig 

E 0,6 – 0,8 onvoldoende  

F < 0,6 ruim onvoldoende 

 
Nieuwe ontwikkelingen  

 

De beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand van de algemene reserve in de 

jaarrekening per 31 december 2018. Per die datum is de weerstandsratio van 3,21 uitstekend. 

Bij het opstellen van de Berap 2019 werd zichtbaar dat eind 2019, zonder bijsturing op de uitgaven, 

het verwachte geprognotiseerde tekort € 1.357.000 zal bedragen.  

Zonder nader ingrijpen ontstaan vanaf 2020 jaarlijks grote structurele tekorten. Zie onderstaande 

tabel.  

 

Omdat in de PPN 20-23 al rekening was gehouden met een onttrekking aan de reserve als gevolg 

van  een tekort van € 1.100.000 bij Jeugd is in de begroting 2020 een stelpost bezuiniging 

opgenomen van € 1.700.000. Vanaf 2021 is  jaarlijks een stelpost bezuiniging van € 2.800.000 

opgenomen.  

 

Indien rekening wordt gehouden met de realisatie van de structurele bezuinigingen zal de 

weerstandratio voor de jaren 2019 tot en met 2020 onder de 1,0 uitkomen. Met ingang van 2021 

komt de weerstandratio na deze bezuiniging weer op het door de raad gewenste niveau. 

 

  2020 2021 2022 2023 

Weerstandsratio 0,64 1,74 2,72 3,23 

 

 

Terkort begroting € -1.300.000 N € -2.400.000 N € -3.200.000 N € -2.800.000 N

2020 2021 2022 2023
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Opgemerkt wordt dat zowel de resultaten van het grondbedrijf als het al dan niet realiseren van de 

gewenste begrote exploitatie onmiddellijk gevolgen hebben voor de hoogte van de weerstandsratio. 

 

Staat van reserves en voorzieningen 

 

Reserves  

 

  Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde 

  X € 1.000 01-01-2019 deringen deringen 01-01-2020 deringen deringen 31-12-2020 

                

ALGEMENE RESERVES 11.464 1.524 -10.865 2.123 2.269 -2.367 2.025 

BESTEMMINGSRESERVES 6.717 754 -379 7.092 0 -182 6.910 

                

Totaal reserves 18.181 2.278 -11.244 9.215 2.269 -2.549 8.935 

 

Algemene reserve 

De mutaties in 2019 zijn: 

- De toevoeging is het overschot in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf van € 1.323.926. 

- De onttrekkingen van totaal € 9.541.000 bestaan uit het tekort uit de jaarrekening 2018 van 

€ 1.462.580, de overhevelingen uit de jaarrekening 2018 van € 1.431.269, de toevoeging aan 

de Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut van € 754.000, € 50.000 voor 

bedrijfsverplaatsing Oisterwijksebaan, het tekort uit de Berap 2019 van € 1.357.000 en  overige 

posten die voortvloeien uit perspectiefnota’s van voorgaande jaren ad € 4.487.000 

De verwachte mutaties in 2020 zijn: 

- De onttrekkingen en toevoegingen zijn de mutaties uit de PPN 2020 van € 1.162.000 (voor een 

specificatie zie verderop de Financiële begroting) en de overige posten die komen uit de 

perspectiefnota’s van voorgaande jaren van € 1.205.000 en het verwachte positieve resultaat 

uit de begroting 2020 van € 634.000. Hierbij is reeds rekening gehouden met de 

bezuinigingspost van € 1,7 mln. 

 

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 

Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2018 is in 2019 het overschot in de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf van € 1.323.926 overgeheveld naar de algemene reserve. 

De verwachting is dat in 2019 een verwachte winstneming van € 200.000 wordt toegevoegd aan 

de reserve.  

In 2020 is de verwachting dat het grondbedrijf €1.635.000 winst maakt en dat dit wordt toegevoegd 

aan de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 

 

Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut 

In 2019 vindt een toevoeging plaats van € 754.000, zodat de reserve van voldoende omvang is  

om de kapitaallasten van de volgende investeringen te kunnen dekken: Fietspad Haghorst deel 1 

en deel 2, Sportboulevard Den Donk, voetpad sportboulevard, spoorwegovergang Blokshekken, 

Parkeerterrein ’t Seuverick, Verbinding station – centrum en fietspad Noordzijde spoor. De 

onttrekking in 2020 ad € 133.000 betreft de vrijval om de kapitaallasten van deze investeringen te 

dekken. 

 

Reserve Spaarverlof 

Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2017 is een bestemmingsreserve Spaarverlof gevormd 

ad € 355.000. Deze bestemmingsreserve komt in de plaats van de voorziening die is vrijgevallen 

in de jaarrekening. Het betreft een bestemmingsreserve voor medewerkers die eerder met pensioen 
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gaan door hun verlofdagen op te nemen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening 

bepaald wat de vrijval van de reserve wordt en in hoeverre de reserve aangevuld moet worden tot 

het gewenste niveau. In 2019 is de vrijval € 76.000  geweest. We schatten voorlopig in dat de 

vrijval in 2020 ongeveer € 50.000 zal zijn.  Omdat het bedrag niet definitief bekend is, is dit bedrag 

boekhoud kundig nog niet verwerkt. 

 

Voorzieningen 

 

Voorzieningen        

  Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde 

  x € 1.000 01-01-2019 Deringen Deringen 01-01-2020 deringen deringen 31-12-2020 

                

Voorziening beheerplan riolering 0 995 -995 0 841 -841 0 

Stimuleringsfonds goedkope 

koopwoningen 
40   -13 28   -13 15 

Voorziening pensioenen voormalig 

wethouders (APPA) 
2.461 50 -100 2.411 50 -100 2.361 

Voorziening afval Attero 160 0 0 160 0 0 160 

Voorziening sporthal en zwembad 

Den Donk 
0     0 117 0 117 

                

Totaal voorzieningen 2.661 1.045 -1.108 2.599 1.008 -954 2.653 

 

Voorziening beheerplan riolering 

De dotatie aan de voorziening wordt gebruikt om de gedane investeringen in het lopende jaar weg 

te boeken en een eventueel restant wordt gebruikt om al geactiveerde boekwaarden weg te boeken. 

 

Voorziening Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen 

Het gaat om middelen uit de provinciale subsidieregeling goedkope woningen 2007 - 2011. De 

planning is dat deze over een periode van 5 jaar (2017 - 2021) worden ingezet. De vrijval is 

ongeveer € 12.500 per jaar. 

 

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) 

Er wordt van uitgegaan dat de onttrekkingen ten behoeve van pensioenen in 2019 en 2020 

€ 100.000 zijn en de stortingen € 50.000. 
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Meerjarenbalans begroting 2020 
     

        

        

Activa Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vaste activa 
      

 Materiële vaste activa 54,2 63,9 64,3 65,1 65,9 66,6  
Financiële vaste activa 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  
Totaal Vaste activa 55,0 64,9 65,2 66,0 66,8 67,5         

Vlottende activa 
      

 Voorraden 8,8 4,7 6,6 4,7 5,0 4,9  
Uitzettingen - vorderingen < 1 jaar 10,6 0,0 5,4 5,2 3,9 3,3  
Liquide middelen 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Overlopende activa 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Totaal Vlottende activa 23,5 4,8 12,0 9,9 8,9 8,2         

        

Totaal Activa 78,5 69,7 77,2 75,9 75,7 75,7 
        

        

        

Passiva Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vaste passiva 
      

 Eigen vermogen 16,7 15,0 8,9 12,0 14,7 16,0  
Voorzieningen 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 

 Vaste schulden > 1 jaar 46,7 44,0 52,3 48,1 46,5 45,9  
Totaal Vaste passiva 66,1 61,4 63,9 62,8 63,9 64,6         

Vlottende passiva 
      

 
Netto vlottende schulden < 1 jaar 4,1 2,0 4,3 4,1 3,9 3,7  
Overlopende passiva 8,3 6,3 9,0 9,0 7,9 7,4  
Totaal Vlottende passiva 12,4 8,3 13,3 13,1 11,8 11,1         

        

Totaal Passiva 78,5 69,7 77,2 75,9 75,7 75,7 

 

Het Eigen Vermogen bestaat uit: Algemene reserve, Bedrijfsreserve en de Bestemmingsreserves. 

 

Kengetallen 

Alle gemeenten moeten vanaf begrotingsjaar 2017 een tabel met financiële kengetallen opnemen 

in de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven de gemeenteraad een globaal inzicht in de 

verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente. Ook moet er in de begroting een toelichting 

worden gegeven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen en wat dat betekent voor de 

financiële positie van de gemeente. 

Er zijn geen landelijke normen voor deze kengetallen omdat deze erg afhangen van de lokale 

situatie. De gemeenteraad kan wel eigen normen stellen voor deze kengetallen en bij belangrijke 

raadsbesluiten laten opnemen wat het effect is op de financiële kengetallen en de afgesproken 

normen. Voor de financiële kengetallen geldt, net als voor de weerstandscapaciteit, dat het 

coalitieakkoord het moment is om daar afspraken over te maken. Op dat moment kan de raad 

aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft. 

http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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De kengetallen die in de begroting moeten staan, zijn: 

 

1A. netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast 

ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten 

en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 

130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. 

 

1B. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen 

onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend 

inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte 

leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, 

hoe beter. 

 

2. solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële 

weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. 

 

3. structurele exploitatieruimte: Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte 

een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of 

structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat 

het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. 

 

4. grondexploitatie: De boekwaarde van de voorraden grond moet namelijk worden 

terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren 

is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s 

met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. 

 

5. belastingcapaciteit: dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich 

verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage hoog ligt, betekent het dat 

de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is 

een beleidskeuze. 

 

    Jaarrekening  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1A netto schuldquote 65% 84% 89% 82% 85% 87% 

1B 
netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 64% 82% 88% 81% 84% 86% 

2 solvabiliteitsrisico 21% 22% 12% 16% 19% 21% 

3 structurele exploitatieruimte -2,0% 0,0% -0,3% 1,9% -0,6% -0,2% 

4 grondexploitatie 13% 16% 10% 7% 3% 3% 

5 belastingcapaciteit 108% 111% 111% 111% 111% 111% 

 

Toelichting op de kengetallen 

 

Een definitieve beslissing over een eventuele belastingverhoging in het kader van de 

bijsturingsoperatie vindt plaats bij het vaststellen van deze begroting. Vandaar dat bij deze 

percentages nog geen rekening is gehouden met eventuele OZB verhogingen die hieruit voort 

komen. 
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De volgende ontwikkelingen spelen zich de komende jaren af: 

- Investeringen. Er wordt geïnvesteerd o.a. in de sportboulevard, de voetbalverenigingen. En de 

Hondsberg. Hiervoor zijn bankleningen aangetrokken en daardoor loopt de schuldquote op; 

- Grondbedrijf. De meeste investeringen in het grondbedrijf (KVL en Pannenschuur) worden de 

komende jaren verkocht; 

- Omdat de omzet van het grondbedrijf de komende jaar terugloopt, loopt de totale omzet van 

de gemeente terug; 

- De verwachte winsten, van met name Pannenschuur Buiten en Bedrijfsweg in 2021, worden 

op de reserve grondbedrijf geboekt. Hierdoor loopt de solvabiliteit vanaf 2021 weer op. 

 

Samenvatting ontwikkelingen kengetallen:  

- 1A. en 1B. de schuldquote (bankleningen / totale baten) loopt in 2020 eerst op door 

investeringen, daarna een jaar af door winsten in het grondbedrijf. Vanaf 2021 loopt de 

schuldquote op, ondanks dat de bankleningen minder worden. Dat komt door de deelfactor. 

De deelfactor is de totale omzet van de gemeente is. De totale omzet loopt terug door het 

vervallen van de omzet van het grondbedrijf; 

- 2. Solvabiliteit. Door de aan te trekken leningen neemt deze eerst af, om vanaf 2021 weer op 

te lopen door de winstnemingen in grondbedrijf die aan de reserves worden toegevoegd; 

- 4. grondexploitatie. Door de verkopen neemt deze af; 

- 5. Belastingcapaciteit. Bij de belastingcapaciteit is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde 

voor Oisterwijk van € 341.000 in 2020. In de paragraaf Lokale heffingen is voor Oisterwijk een 

staatje opgenomen voor woonlasten gesplitst in de heffingen van OZB, afval en riool; 

 

Landelijk zijn de gegevens tot en met 2019 bekend. De laatst bekende gemiddelde landelijke 

woonlasten voor meerpersoonshuishoudens is die van 2019 en bedraagt € 739. 

Voor de vergelijking is als aanname deze landelijke woonlast van € 739 ook gebruikt voor 2019 en 

2020 e.v.  

 

De netto schuld per inwoner 

De geraamde uitstaande schulden eind 2020 zijn € 66 miljoen. De vorderingen zijn € 12 miljoen (is 

met name het grondbedrijf). Per saldo is dit € 54 miljoen aan schuld. Dit bedrag gedeeld door het 

aantal inwoners van 26.140 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 2020 ongeveer € 2.066.  
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Paragraaf Financiering 

 

De rentevisie voor de komende vier jaar 

 

Renterisicobeheer 

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij 

financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2017. 

Belangrijke elementen zijn: 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende 

financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar.  

Rente risiconorm 

De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen 

de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het 

begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In de volgende tabel staat het e.e.a. 

weergegeven. 

 

Visie college 

Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten. De bepalingen 

van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen het uitgangspunt van het handelen. De rente vormt 

een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen. Daarom staan wij op het standpunt 

dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet FIDO biedt, uiteraard 

met inachtneming van de hiervoor genoemde limieten. Meer dan het rentepercentage van een 

moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van de jaren zo laag en zo 

stabiel mogelijk te houden. 

 

Berekening Kasgeldlimiet  

 

Berekening Kasgeldlimiet   

  x € 1.000 2019 2020 

Begrotingstotaal 66.940 68.401 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,5% 8,5% 

Berekende kasgeldlimiet 5.690 5.814 

 

Toelichting  

De kasgeldlimiet is de berekening van hetgeen de gemeente kort mag lenen bij de bank. Dus 

hoeveel de rekening courant rood mag staan. Voor het meerdere moet een lang lopende lening 

worden aangegaan. 

Gelet op de lage rente beoordelen wij periodiek of herfinanciering van onze leningenportefeuille tot 

de mogelijkheden behoort. De banken brengen boete in rekening bij vervroegde aflossing. Op dit 

moment is het, gelet op de afkoopsommen van de leningen, nog niet interessant.  
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Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld  

 

Toelichting  

 

Uit het overzicht blijkt dat wij bij de herfinanciering in 2020 - 2023 aan de norm voldoen dat wij 

maximaal 20% mogen herfinancieren. 

 

 

x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Renterisico op vaste schuld 2019 2020 2021 2022 2023 
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0   0 0 0 
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0   0 0 0 
  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0   0 0 0 
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 8.750 8.500 7.500 7.500 7.500 
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0       
  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 8.750 8.500 7.500 7.500 7.500 
  5. Betaalde aflossingen 8.750 8.629 7.500 7.500 7.500 
  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 8.750 8.500 7.500 7.500 7.500 
  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 8.750 8.500 7.500 7.500 7.500 

            

Renterisiconorm           

  8. Stand van de begroting per 1 januari 66.940 68.401 65.707 61.754 60.637 
  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20% 
10. Renterisiconorm 13.388 13.680 13.141 12.351 12.127 

            

Toets Renterisiconorm           

10. Renterisiconorm 13.388 13.680 13.141 12.351 12.127 
  7. Renterisico op vaste schuld 8.750 8.500 7.500 7.500 7.500 
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 4.638 5.180 5.641 4.851 4.627 

 

 



Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage  

 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 52.280.839 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar:  € 43.652.296 

- Looptijd leningen korter dan 1 jaar:  €   8.628.543 

 

De leningen zijn voor het grootste deel aangegaan voor de financiering van de nieuwe investeringen en het grondbedrijf. 
 

Len. Oorspronkelijk Omschrijving Startjr. Jaar Rente- Saldo per Opgenomen Rentekosten Aflossing Saldo per

Nr. bedrag laatste perc. 1-1-2020 geldleningen 2020 2020 31-12-2020

geldlening aflossing

1050 3.630.241,73   Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 726.048 35.695 145.210 580.839

1051 3.000.000,00   Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 150.000 209 150.000 0

1054 4.000.000,00   Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 0 0 0 0

1055 3.000.000,00   Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 200.000 5.264 200.000 0

1056 4.000.000,00   Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 800.000 34.647 266.667 533.333

1059 6.000.000,00   Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 0 0 0 0

1063 25.000.000,00 Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 5.000.000 108.345 2.500.000 2.500.000

1064 8.000.000,00   Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 2.400.000 41.788 800.000 1.600.000

1065 12.000.000,00 Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 6.000.000 100.262 1.000.000 5.000.000

1066 7.000.000,00   Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 2.800.000 52.007 700.000 2.100.000

1067 7.500.000,00   Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 3.750.000 32.315 750.000 3.000.000

1068 8.500.000,00   Lin. lening BNG (1068) 2018 2033 0,915 7.933.333 70.203 566.667 7.366.667

1069 9.000.000,00   Lin. lening NWB (1068) 2018 2033 0,970 8.400.000 81.177 600.000 7.800.000

14.250.000,00 Nieuw 2019 1,000 14.250.000 137.815 950.000 13.300.000

8.500.000,00   Nieuw 2020 1,000 0 8.500.000 41.918 0 8.500.000

Totaal langlopende geldleningen 52.409.382 8.500.000 741.644 8.628.543 52.280.839
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen     
 

Openbare ruimte 

 

Beleidskaders Kadernota Wegen 2013-2017 

Nota Wegenonderhoud 2018-2022 

 

Het college hanteert de genormeerde beheerkostensystematiek volgens de 

stichting CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 

Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechnieken). 

 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van 

wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, zand- en puinwegen, 

civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen). Daarnaast zijn ramingen 

opgenomen voor de uitvoering van straatreiniging en sneeuw- en 

gladheidbestrijding. 

 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Op het gebied van onderhoud aan wegverhardingen is sprake van een kleine 

hoeveelheid achterstallig onderhoud op basis van CROW normen. In 2018 is 

de ‘Nota Wegenonderhoud 2018 - 2022’ opgesteld. Dit heeft geresulteerd in 

een verhoging van het budget waardoor het onderhoudsniveau van fiets- en 

voetpaden en winkelgebieden structureel van B naar A wordt gebracht. Eerder, 

in 2017, was aan de overige verhardingen onderhoudsniveau B toegekend. 

   

Het achterstallig onderhoud aan civieltechnische kunstwerken wordt de 

komende 2 jaren ingelopen. Ook moeten twee civieltechnische kunstwerken 

(bruggen / viaducten) worden vervangen.  

 

Riolering 

 

Beleidskaders Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019) 

 

Eind 2019 heeft de raad besloten de geldigheidsduur voor dit plan te verlengen 

tot en met 2020. Dit omdat dit plan na invoering van de Omgevingswet niet 

langer nodig is. 

 

Voorschriften uit de waterwet ten aanzien van zorgplichten; onderzoek- en 

beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad Riolering van de 

stichting RIONED. 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en 

klein onderhoud. 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Er is achterstallig onderhoud aan drukriolering. Momenteel wordt er gewerkt 

aan een inhaalslag. 
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Gebouwen 

 

Beleidskaders Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017) 

 

Het vastgoedteam is in 2019 in de ambtelijke organisatie geïmplementeerd. 

In 2020 worden alle vastgoedtaken overgenomen van de diverse 

beleidsafdelingen en hanteren we rolscheiding tussen vastgoedaanbieder en 

vastgoedvrager. Tevens nemen we de vastgoedportefeuille van het dorp 

Haaren op in de portefeuille. Het team zal een voorstel opstellen voor een 

nieuw / aangepast format voor de voortgangsrapportage beheer gemeentelijk 

vastgoed.   

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de meerjarenbegroting zijn per jaar budgetten opgenomen overeenkomstig 

de kostenramingen, verdeeld in drie categorieën: correctief onderhoud, 

structureel planmatig onderhoud en incidenteel planmatig onderhoud. 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Alle, in de meerjarenbegroting (MJP), geplande onderhoudswerken zijn 

uitgevoerd. Alle gebouwen voldoen daarom aan de afgesproken 

conditieniveaus. 

 

Overzicht van te actualiseren beheerplannen 

 

Onderdeel Jaar Opmerking 

Algemeen   

Visie Inrichting, beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte (wegen, groen, water en 

riolering) 

2019/ 

2020 

Voorbereiding gestart met 

diverse onderliggende 

onderdelen. 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen  2020  

Bomenbeheerplan  2020 Aantallen in beeld; voorbereiding 

Groenprogramma strategie  2020 
Ombuigingsmaatregelen 

meenemen 

Riolering   

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-GRP) 2019 Geldigheid met 1 jaar verlengd 

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2020 Wordt jaarlijks bijgesteld 
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Paragraaf Grondbeleid 
 

Doelstelling  

 

Doelstelling van het grondbeleid is het beïnvloeden van het gebruik van de ruimte zowel kwalitatief 

als kwantitatief. Wij houden daarbij rekening met de marktomstandigheden en de woonbehoeften 

in de nabije toekomst. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke exploitatie afhankelijk van de 

gewenste programmering en de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. 

De kaders zijn vastgelegd in de geldende kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk. Voor het 

samenstellen van de nieuwe kadernota heeft het college een proces vastgesteld. Dit proces is er 

op gericht om, na een brede oriëntatie, een nieuwe nota samen te stellen die actueel is en 

afgestemd op de marktsituatie. Hierbij zal rekening worden gehouden met de regionale en lokale 

behoeften en wensen voor de komende jaren.  

De planning is dat in oktober 2019 de nieuwe kadernota door de raad wordt vastgesteld. Tot die 

tijd blijft de bestaande kadernota grondbeleid van kracht. Dit betekent dus dat op het moment dat 

u deze begroting behandeld de nieuwe kadernota al van kracht is (mits deze is vastgesteld door 

de raad op 24 oktober 2019). 

Integraliteit en flexibiliteit zullen uitgangspunten zijn. Belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, 

wonen, economie en de nieuwe omgevingswet zullen aangehaakt worden aan het grondbeleid. 

Integrale benadering van de gebiedsontwikkeling betekent dat niet alleen naar de financiële 

gevolgen van een ontwikkeling zal worden gekeken maar ook naar de maatschappelijke impact.  

Ten tijde van het samenstellen van deze begroting is de nieuwe kadernota nog niet vastgesteld en 

gaan wij dus nog uit van hetgeen vermeld staat in de nu geldende kadernota grondbeleid. 

 

Kaders 

 

Hieronder noemen wij kort de kaders zoals deze gelden tot de datum van de vaststelling van de 

nieuwe kadernota: 

- We voldoen aan de wettelijke kaders, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de 

aanbevelingen en richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) en de nieuwe voorschriften Vennootschapsbelasting voor lagere overheden.  

- We hanteren in beginsel het komende jaar geen actief grondbeleid; de prioriteit leggen we bij 

de realisatie van bestaande plannen. 

- We richten ons daarbij onder meer op de vastgestelde en geactualiseerde Woonvisie. 

- Als wij toch kiezen om actief gronden te verwerven dan gebeurt dat primair op minnelijke basis. 

Alleen als dat echt nodig is hanteren we wettelijke instrumenten (Wet voorkeursrecht 

gemeenten, Onteigeningswet) om te kunnen verwerven. 

- Uitgifte van gronden vindt plaats in overeenstemming met het ruimtelijk- en 

volkshuisvestingsbeleid, waarbij wij de uitgifte afstemmen op de vraag vanuit de markt volgens 

de Woonvisie. 

- Bedrijfsgronden geven wij in beginsel uit aan binnen de gemeente gevestigde bedrijven. 

Voorwaarde daarbij is dat de vrijkomende bedrijfsruimte in eerste instantie aan de gemeente 

wordt aangeboden. 

- We hanteren marktconforme prijzen en we informeren de raad jaarlijks over de richtprijzen 

voor de verkoop van grond (per categorie) voor het komende jaar. 

- Bij verkoop van gronden voor maatschappelijke functies hanteren wij een prijs die afhankelijk 

is van de beoogde functie. Uitgangspunt is minimaal kostendekkend. 

- Als sprake is van voorzienbare verliezen bij grondexploitaties (onder andere door redelijk te 

kwantificeren risico's) treffen wij hiervoor een voorziening. 
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- De niet of moeilijk te kwantificeren risico's inventariseren en analyseren wij jaarlijks. Voor deze 

risico's dient voldoende weerstandsvermogen aanwezig te zijn in de algemene bedrijfsreserve 

grondbedrijf. 

- Eventuele (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats in overeenstemming met de regels en 

voorschriften (BBV) en bij de jaarrekening leggen wij dit aan de gemeenteraad ter vaststelling 

voor. 

 

Transparant grondbeleid 

 

Toepassen van de kadernota grondbeleid van de gemeente Oisterwijk door onder andere 

- jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren en door de raad vast te laten stellen ten behoeve 

van de begroting; 

- verantwoording afleggen over de financiën en voortgang van de grondexploitaties in de 

paragraaf grondbeleid en in een afzonderlijk document bij de jaarrekening; 

- actuele risico-inventarisatie KVL en inschatting van de risico’s van de overige exploitaties. Het 

weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt telkens bij de jaarrekening hierop afgestemd. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties 

 

Zoals aangegeven in de Kadernota grondbeleid worden de grondexploitaties jaarlijks 

geactualiseerd. Bij de actualisatie kijken wij naar mogelijke wijzingen op de onderdelen kosten en 

opbrengsten, rente, (woning)programma en de planning. Op de grotere en langlopende exploitaties 

kijken wij ook naar indexeringen van kosten en opbrengsten. De laatste actualisatie hebben wij 

gedaan op basis van de werkelijke cijfers tot en met de jaarrekening 2018. De aanpassingen die 

wij nadien hebben aangebracht in de exploitaties zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van 

doorschuiven van ramingen en wijzigingen in de daarbij behorende indexeringen. In de vergadering 

van 19 september 2019 heeft uw raad de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld en hebben 

wij deze geactualiseerde ramingen opgenomen in de begroting 2020 en volgende jaren. 

 

Wij verwijzen voor meer informatie per grondexploitatie naar de bijlagen zoals wij deze bij het 

raadsvoorstel van 19 september 2019 hebben gevoegd.  

 

Financiën 

 

In de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk is opgenomen dat er voor het bepalen van het 

gewenste weerstandsvermogen, ieder jaar voor alle grondexploitaties een geactualiseerde 

risicoanalyse wordt opgesteld. De risicoanalyse voor KVL wordt door derden gemaakt. Samen 

bepalen deze analyses het gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. 

1) KVL: De meest recente risicoanalyse KVL is van maart 2019. Op basis van deze analyse, 

schatten wij het risico van de exploitatie KVL op afgerond € 1,675 mln. (was € 1,15 mln.).  

De risico’s project KVL zijn in de genoemde analyse wat hoger ingeschat dan bij de vorige 

analyse. Dit kwam met name door, op het moment van samenstellen van het rapport, 

bestaande onzekerheid over de besluitvorming over delen van het plangebied. Deze 

onzekerheden over de besluitvorming zijn op het moment van samenstellen van deze 

begroting weer voor een deel weggenomen. Daardoor kan het totale risicobedrag met  

€ 0,6 mln. worden verlaagd tot € 1,075 mln. Wij zullen bij de eerstvolgende jaarrekening, 

behoudens andere wijzigingen, het gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitatie 

KVL verlagen en de niet meer benodigde middelen in de algemene reserve grondbedrijf 

overhevelen naar de algemene middelen. De nieuwe risicoanalyse wordt steeds, zodra deze 

gereed is, besproken in de auditcommissie. 
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In de paragraaf weerstandsvermogen is, vooruitlopend op de jaarrekening 2019, rekening 

gehouden met deze verlaging van de risico’s KVL.  

2) Studiegebied 

Voor het geraamde tekort Studiegebied is al eerder een voorziening getroffen ten laste van 

de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. Bij de jaarrekening 2018 is de grondexploitatie 

geactualiseerd. Het geraamde tekort is toegenomen als gevolg van noodzakelijke tijdelijke 

maatregelen in verband met het verleggen van de Ambachtstraat. De voorziening is bij de 

jaarrekening 2018 daarom verhoogd. 

Voor de begroting is er geen aanleiding om de grondexploitatie opnieuw aan te passen. 

De wijzigingen in de grondexploitatie Studiegebied worden ook besproken in de 

auditcommissie. 

3) De overige exploitaties hebben op basis van de laatst bekende gegevens een verwacht 

positief eindresultaat. Bij de jaarrekening 2018 is voor de risico’s overige exploitaties nog een 

bedrag gereserveerd van € 0,5 mln. Er is op dit moment geen aanleiding om dit te wijzigen.  

  

Winstprognose grondbedrijf 

 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan van de belangrijkste projecten de 

volgende indicatieve prognose worden gemaakt: 

 

Opmerkingen 

1) De verwachte winstnemingen zijn in nominale bedragen gepresenteerd. 

2) De (verwachte) verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied) zijn afzonderlijk aangegeven. 

Voor de genoemde bedragen zijn al voorzieningen aanwezig. 

3) De winstprognose is ten opzichte van de jaarrekening 2018 (zie paragraaf grondbeleid pagina 

105) gewijzigd. De in 2018 afgesloten projecten zijn niet meer meegenomen. 

De overige wijzigingen worden voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen van ramingen 

in de tijd. Vanwege deze verschuivingen en wijzigingen in de daarbij behorende 

indexeringsbedragen is de verliesprognose KVL positief bijgesteld met ca. € 150.000,- en de 

winstprognose van de locatie Bedrijfsweg verlaagd met ca. € 125.000,-. 

 

 

 

 

 

  

bedragen x € 1 mln.

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (begroting 2020) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 na 2023 Totaal

Pannenschuur Buiten 4,78 1,15 2,43 8,36

Bedrijventerrein Laarakkers 3,49 0,15 3,64

De Scheerman (Molenveldje) 0,27 0,05 0,31

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 0,49 0,00 0,49

KVL-terrein -5,03 0,15 -4,88 

KVL-Studiegebied -1,91 -0,02 -1,94 

Herontwikkeling gebied De Leye 0,71 2,24 2,95

Bedrijfsweg 0,09 1,15 1,40 1,58 4,22

De Wingerd 0,00 0,00 0,00

Totaal nieuw inzicht 1,59 0,20 1,64 3,38 3,39 1,40 1,56 13,16
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Paragraaf Verbonden partijen 
 

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 

 

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze 

leveren een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden 

partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. 

Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en 

risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. 

 

Een partij wordt beschouwd als een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een 

financieel belang heeft in die partij. 

Er worden vier categorieën van verbonden partijen onderscheiden, te weten: 

1. Gemeenschappelijke regelingen; 

2. Vennootschappen; 

3. Stichtingen en verenigingen (niet van toepassing in Oisterwijk);  

4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk). 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

 

GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

- uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente 

verplicht tot het instellen en in stand houden van een gezondheidsdienst;  

- toezichtstaken Wet kinderopvang; 

- bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. 

Wijze van 

samenwerking 

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan 

voor de 4-jaarlijkse vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid, waarin 

ook een lokale paragraaf is opgenomen. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’s-

Hertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 25 

leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het Dagelijks Bestuur 

heeft 7 leden.  

Financieel 

belang 

De inwonersbijdrage 2018 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg 

€ 796.522. Dit staat gelijk aan 2,47% van de totale GGD begroting. 

 

Het exploitatieresultaat 2018 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg 

€ 357.164 positief. Het eigen vermogen begin en ultimo 2018 bedroeg resp. 

€ 10,8 mln en 10,1  mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 2018 bedroeg 

resp. € 8,9 mln en € 7,9 mln. 

 

Conform de vastgestelde begroting wordt de bijdrage in 2020 met € 20.029 

verhoogd ten opzichte van 2019. Het in de begroting op te nemen bedrag 

voor 2020 is € 868.495. 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Risico’s: niet bekend 

Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake 

infectieziektebestrijding. Afstemmen WMO met werkzaamheden GGD (denk 

aan OGGZ, opvoedondersteuning, speerpunten als overgewicht, depressie, 
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alcohol, eenzaamheid). Vergroten van de veiligheid in samenwerking met de 

veiligheidsregio’s. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd te Tilburg 

 

Doelstelling Uitvoering van alle vergunning-, toezicht- en handhavings (VTH)-taken op 

het gebied van milieu die behoren tot het verplichte basistakenpakket, 

aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende 

taken) en uitvoering van verzoektaken van gemeenten en provincie 

(milieutaken die niet tot het basistakenpakket behoren). 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Iedere gemeente is verplicht een groot aantal milieutaken (de zogenaamde 

basistaken) uit te laten voeren door een omgevingsdienst. Voor de gemeente 

Oisterwijk is dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit biedt de 

volgende voordelen: 

- Er is een kritische massa georganiseerd die het mogelijk maakt om te 

beschikken over de vereiste menskracht en deskundigheid; 

- Geen verschil meer in de aanpak van de handhaving en behandeling van 

burgers en bedrijven; 

- De mogelijkheid om omgevingsproblemen aan te pakken die afzonderlijke 

besturen te boven gaan; 

- De informatiehuishouding- en uitwisseling stroomlijnen voor de aanpak 

van de zware en georganiseerde milieucriminaliteit. 

Wijze van 

samenwerking 

De juridische verankering is geregeld via een Gemeenschappelijke Regeling. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen 27 gemeenten en de provincie 

deel. Deze 28 partners zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

Wethouder Peter Smit is afgevaardigde in het algemeen bestuur. 

Financieel 

belang 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk in de begroting 2020 van de OMWB 

bedraagt € 523.175. 

 

Veiligheidsregio Midden– en West Brabant, gevestigd te Breda 

 

Doelstelling De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding 

in ons land te verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de 

risico’s van brand, rampen en crisis. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen, zoals de Wet 

Veiligheidsregio’s. 

Wijze van 

samenwerking 

In het programmaplan van de Veiligheidsregio zijn een aantal thema’s 

gedefinieerd. Daaronder behoren het in stand houden van een brandweer, de 

bijbehorende meldkamerfunctie en het organiseren van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

In de Veiligheidsregio nemen 24 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk 

wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere 

gemeenten één stem heeft in het algemeen bestuur. Daarnaast is de 

burgemeester lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille middelen. 

Financieel 

belang 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk voor de begroting 2020 van 

Veiligheidsregio Midden-West Brabant is  €1.405.685,-. 
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Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Er komt steeds meer ontwikkeling in de regionalisering van crisisbeheersing 

door middel van invliegteams, die opgeleid, getraind en geoefend zijn door 

de veiligheidsregio. De gemeente Oisterwijk gaat in 2020 met de 

veiligheidsregio optrekken wat betreft het verder bevorderen van de 

zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn bij burgers, bedrijven en 

instellingen.  

Risico’s: ongewenste budgetoverschrijdingen. Het eventuele aandeel van 

Oisterwijk hierin is echter dermate klein dat dit specifieke risico voor onze 

gemeente te verwaarlozen is. Daarnaast is er gezien het huidige financiële 

beleid geen reden om deze risico’s als onaanvaardbaar te beschouwen.  

 

Sociale werkvoorziening WSD, gevestigd te Boxtel 

 

Doelstelling De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De 

Dommel maakt volwaardige participatie mogelijk. 

 

Wijze van 

samenwerking 

De gemeenschappelijke regeling levert in opdracht van de gemeente 

Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn 

bepaald in een contractspecificatie. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit het Algemeen 

Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden die door 

de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter 

inbegrepen, worden benoemd. Er zijn 10 deelnemende gemeenten met elk 1 

stemrecht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB.  

De gemeente wordt in elk gremium vertegenwoordigd door een wethouder. 

Financieel 

belang 

De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2020 voor Oisterwijk 

bedraagt € 20.407,-  

 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk voor de begroting 2020 van de WSD 

is € 3,1 mln. 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat Sociale 

Werkvoorziening op slot is en er geen nieuwe instroom in de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk is. 

Dit betekent dat het aantal Wsw medewerkers bij WSD vanaf 1 januari 2015 

door natuurlijke uitstroom afneemt (circa 5% van het huidig 

personeelsbestand). 

De financiering van de Wsw loopt vanaf 1 januari 2015 via de Participatiewet 

(integratiefonds) en is dus geen apart budget meer. 

De huidige Gemeenschappelijke regeling is opgericht om de Wet Sociale 

Werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. Eind 2016 

is de rapportage over de bepaling van de koers WSD opgeleverd. Op basis 

van 5 prototypes hebben de gemeenten in 2018 en 2019 ervaring opgedaan 

over de gewenste rol van de WSD. Besluitvorming over de toekomstige rol 

vindt plaats in de gemeenteraad van december 2019 en in het algemeen 

bestuur van WSD in het voorjaar van 2020. 

De WSD heeft aangegeven dat er in 2020 een tekort op kan treden. De WSD 

compenseert het een eventueel in 2020 optredend tekort vanuit de reserves 

en daardoor blijft het exploitatieresultaat voor de gemeente ongewijzigd. De 

raad heeft er bij de WSD via de zienswijze op de begroting 2020 op 
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aangedrongen om een plan op te stellen om de tekorten uiterlijk met ingang 

van 2023. 

 

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg. 

 

Doelstelling Een netwerksamenwerking van Brabantse gemeenten om vanuit het publieke 

domein de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant – uitgaande van het 

beginsel van lokale autonomie – te faciliteren en stimuleren. 

Maatschappelijke uitdagingen op gebied van Mens & Samenleving, Economie 

en Leefomgeving & Milieu worden gezamenlijk aangepakt. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Schaalgrootte is nodig op verschillende, gemeentegrens overstijgende, 

thema’s om toekomstgericht te zijn. Grote maatschappelijke opgaven zoals 

in het Sociaal Domein kunnen alleen opgepakt worden in samenwerking. 

Midpoint staat voor met name de economische ontwikkeling in de regio. 

Wijze van 

samenwerking 

Een gezamenlijk opgestelde Strategische Meerjaren Agenda is uitgangspunt 

voor diverse uitvoeringsprojecten. Hierop sturen portefeuillehouders 

(bestuurders uit deelnemende gemeenten) werkgroepen aan. 

Gemeenschappelijk overleg vindt plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4x 

per jaar plaatsvindt. Op deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle 

gemeenten in Midden-Brabant aanwezig. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Aantal deelnemende gemeenten is negen. Elke gemeente heeft 1 stem. Alle 

burgemeesters vormen het algemeen bestuur. Er is een dagelijks bestuur met 

vertegenwoordiging uit enkele gemeenten. 

Financieel 

belang 

De bijdrage 2020 van de gemeente Oisterwijk is € 110.521 (€ 4,23 per 

inwoner) voor regio Hart van Brabant. Mogelijk komt hier een verhoging bij 

van € 0,23 waarvan een programmamanager voor het sociaal domein 

aangetrokken kan worden voor het jaar 2020. Voor Midpoint Brabant is de 

bijdrage van Oisterwijk € 110.521 (€ 4,23 per inwoner).  

Het eigen vermogen op de geprognosticeerde, gezamenlijke balans eind 2019 

is € 172.970. Het vreemd vermogen zou dan € 11,7 mln. zijn. 

 

De bijdrage van Oisterwijk inzake de jeugdhulp bestaat uit de integratie 

uitkering min de lokale kosten verrekend met het resultaat na toepassing van 

het solidariteitsprincipe in Hart van Brabant en is voor 2020 ruim € 5,8 mln. 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Het jaar 2020 is het eerste volle uitvoeringsjaar van de Strategische 

Meerjaren Agenda 2019-2023. 

 

2. Vennootschappen 

 

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG), gevestigd te ‘s-Gravenhage 

 

Doelstelling Voor de gemeente Oisterwijk vormt het aandeelhouderschap van de BNG een 

duurzame belegging. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van 

kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap. 
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Financieel 

belang 

De gemeente Oisterwijk heeft 7.845 aandelen van € 2,85 per aandeel. 

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 4.687 mln en per 31-12-2018 € 4.991 mln. 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 135.041 mln en per 31-12-2018 € 132.518 mln. 

 De Nettowinst na belastingen 2018 bedroeg € 337 mln. 

 

Brabant Water NV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling Doelstelling is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere 

watervoorziening voor iedereen binnen het werkgebied van Brabant Water. 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht bij de 

aandeelhoudersvergaderingen. 

Financieel 

belang 

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde. 

Het financiële risico is daarmee nihil. 

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 609 mln en per 31-12-2018 € 636 mln. 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 439 mln en per 31-12-2018 € 457 mln. 

 De Nettowinst na belastingen 2018 bedroeg € 27 mln. 

 

  



 82 

Paragraaf Lokale heffingen 

 

We gaan in deze paragraaf in op de ontwikkeling van de bestaande lokale algemene belastingen 

en heffingen.  

 

Inleiding 

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden. 

De algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent dat de 

opbrengsten niet gelabeld zijn, maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen 

worden ingezet. De raad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. 

De gemeente heft de volgende belastingen: 

- onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

- forensenbelasting  

- toeristenbelasting  

- precariobelasting  

- precariobelasting op kabels en leidingen 

- reclamebelasting 

- hondenbelasting 

- parkeerbelasting 

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke 

taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voor bestemmingsbelastingen geldt 

dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die de gemeente voor de betreffende taak 

of voorziening maakt.  

De gemeente heeft de volgende bestemmingsbelastingen: 

- rioolheffing 

- afvalstoffenheffing 

Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De belangrijkste 

retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst, 

zoals het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij bestemmingsbelastingen 

mogen retributies niet meer dan kostendekkend zijn. 

De gemeente heeft de volgende retributies: 

- baatbelasting 

- marktgelden 

- leges  

 

Geraamde inkomsten 

  Begroting 2019 Begroting 2020 Verschil 

Onroerende-zaakbelastingen € 6.024.774 € 6.184.121 € 159.347 

Afvalstoffenheffing € 2.762.162 € 2.869.250 € 107.088 

Rioolheffing € 2.571.841 € 2.607.847 €  36.006 

Leges  € 1.110.651 € 1.264.186 € 153.535 

Parkeerbelasting € 976.000 € 923.000   -  € 53.000 

Toeristen- /  Forensenbelasting € 705.753 € 888.635 € 182.882 

Precariobelasting € 1.400.889 € 1.670.501 € 269.612 

Reclamebelasting € 78.498 € 90.000 € 11.502 

Hondenbelasting € 129.003 € 130.809 € 1.806 

Marktgelden € 26.290 € 26.658 € 368 

Totaal € 15.785.861  € 16.655.007 € 869.146 
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Belastingverordeningen 

Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen in detail is uitgewerkt in de belastingverorde- 

ningen met bijbehorende separate raadsvoorstel: 

- Aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk; 

- De tarieven onroerende-zaakbelastingen worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,4%1. 

De overige stijging komt door de toename van het aantal objecten en een inhaalslag bij de 

waarderingen;  

- Tarieven afvalstoffenheffing worden 100% kostendekkend berekend. De tarieven worden 

verhoogd met 7,5% om de kosten voor afvalverwerking volledig te dekken; 

- De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee ook kosten kunnen 

worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor 

een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en 

grondwater. Met ingang van 1 januari 2017 zijn ook de eigenaren betrokken in de rioolheffing, 

waardoor de lasten evenrediger worden verdeeld. Tarieven rioolheffing zijn 100% 

kostendekkend. Tarieven zijn voor 2020 met 1,4% geïndexeerd; 

- De uitkomsten van het onderzoek ‘kostendekkendheid leges’ zijn verwerkt in de 

Legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabel; 

- Tarief naheffingsaanslag parkeerbelasting is ongewijzigd. Parkeertarieven zijn ongewijzigd;  

- Het tarief toeristenbelasting was tot en met 2019 vastgesteld op € 1,50 per persoon per 

overnachting. Op grond van de perspectiefnota 2020-2023 wordt er een differentiatie 

toegepast. Het tarief voor de vaste standplaats wordt met 20% verhoogd. Het tarief 

forensenbelasting voor de vast standplaats wordt ook verhoogd conform de verhoging van het 

tarief van de vaste standplaatsen van de toeristenbelasting. 

Voor de duidelijkheid is een tabel met de wijzigingen toegevoegd: 

 

 Tarief 2019 Tarief 2020 

Hotel, B&B, vakantieparken € 1,50     € 2,00 

Camping € 1,50 € 1,80 

Groepsaccommodatie € 1,50 € 1,60 

Vaste standplaats € 290,75 € 350,00 

Vaste standplaats in 

forensenbelasting  

€ 290,75 € 350,00 

 

- Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Tarieven precariobelasting worden 

verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,4% en, gelet op  landelijke voorschriften, wordt het 

tarief van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen niet verhoogd; 

- Tarieven marktgelden en hondenbelasting worden met de inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd; 

- De tarieven reclamebelasting zijn met 1,4 % geïndexeerd. 

 

  

                                            
1 Er vindt een jaarlijkse waardering plaats van alle onroerende zaken. Voor het belastingjaar 2020 geldt dat de 

aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd met als waardepeildatum 1 januari 2019.  
De voorlopige herwaardering is afgerond. Dit resulteert in de volgende waardeontwikkeling: woningen + 5,6 % en 
niet-woningen  + 0,9 %. Deze waardeontwikkeling is verwerkt in de tarieven onroerende-zaakbelastingen.  
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Mate van kostendekkendheid 

 

Rioolheffing 

 

Kostendekkendheid Rioolheffing 2020 

Netto kosten taakveld, incl. (omslag)rente € 1.194.000 

Overhead  € 423.000 

BTW € 150.000 

Vrijval voorziening riool  € 840.000 

  

Totale kosten € 2.607.000 

Opbrengst heffing -€ 2.607.000 

Dekkingspercentage 100% 

 

 

 

Afvalstoffenheffing 

 

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing2 2020 

Netto kosten taakveld, incl. (omslag)rente € 2.375.000 

Overhead  € 45.000 

BTW € 450.000 

Totale kosten € 2.870.000 

Opbrengst heffing - € 2.870.000 

Dekkingspercentage 100% 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                            
2 Bij de batenkant van de afvalstoffenheffing zijn alle opbrengsten bij de afvalverwerking meegenomen. Dus ook de 

bijdragen van derden.  Voor het bepalen van de kostendekkendheid dienen deze opbrengsten ook te worden 
meegenomen. Hier staan ook verwerkingskosten tegenover. 
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Leges   

 

 
 

 

Lokale lastendruk 

 

Eenpersoonshuishouden    

Eigenaar 

Gemiddelde woz waarde 

2019 € 322.000 en voor 

2020 € 341.000 

 

OZB Riool  

waterverbr < 

130 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

140 ltr  

 

Totaal 

woning 2019  € 322.000 375,45 134,64 150,88 660,97 

woning 2020  € 341.000           385,67 136,52 162,12 684,31 

 

 Personeels-

lasten 

 Overhead-

component 

 Overige 

kosten 

 Totale 

kosten 
 Opbrengsten 

Percen-

tage

Totaal  €   414.079  €  740.271  € 279.805  €  1.434.156  €  1.159.357 81%

Titel 1 Algemene dienstverlening  €         94.639  €    216.652  €   156.678  €         467.969  €         388.034 83%

Niet rechtstreeks toe te bedelen 

kosten (Titelniveau)
 €            7.238  €       17.353  €                   -    €            24.591  €                         -   

Hfst 1 Burgerlijke stand  €            9.106  €       21.830  €      20.417  €            51.353  €            57.453 112%

Hfst 2 Reisdocumenten  €         20.037  €       48.036  €      52.514  €         120.586  €         102.993 85%

Hfst 3 Rijbewijzen  €         28.146  €       67.476  €      47.208  €         142.830  €         139.552 98%

Hfst 4
Verstrekkingen uit de 

Basisregistratie personen (BRP)
 €            1.438  €          3.448  €                   -    €               4.887  €               3.748 77%

Hfst 8 Overige publiekszaken  €            4.301  €       10.311  €      27.209  €            41.821  €            31.268 75%

Hfst 11 Kansspelen  €                 589  €          1.051  €                   -    €               1.640  €                    908 55%

Hfst 12 Kinderopvang  €                 311  €              534  €         5.049  €               5.894  €               6.119 104%

Hfst 13
Kabels en Leidingen / 

Ondergrondse infrastructuren
 €            7.162  €       14.816  €                   -    €            21.978  €            25.100 114%

Hfst 14 Verkeer en vervoer  €         13.722  €       27.208  €         4.150  €            45.080  €            17.695 39%

Hfst 15 Diversen  €            2.590  €          4.588  €              132  €               7.310  €               3.198 44%

Titel 2
Dienstverlening vallend onder 

fysieke leefomgeving/ 

omgevingsvergunning

 €      310.664  €    507.946  €   123.127  €         941.738  €         757.742 80%

Hfst 2
Beoordeling 

conceptaanvraag/principeverzo

ek/vooroverleg

 €         12.406  €       20.022  €      13.530  €            45.959  €            41.264 90%

Hfst 3 Omgevingsvergunning  €      271.665  €    447.101  €   109.597  €         828.363  €         687.464 83%

Hfst 7
Wijziging omgevingsvergunning 

als gevolg van wijziging project
 €            1.034  €          1.669  €                   -    €               2.702  €               1.773 66%

Hfst 8
Bestemmingswijzigingen zonder 

activiteiten
 €         25.559  €       39.155  €                   -    €            64.714  €            27.241 42%

Titel 3
Dienstverlening vallend onder 

Europese dienstenrichtlijn
 €            8.776  €       15.673  €                   -    €            24.449  €            13.580 56%

Hfst 1 Horeca  €            7.060  €       12.608  €                   -    €            19.668  €               9.348 48%

Hfst 4 Standplaatsvergunning  €                 265  €              473  €                   -    €                   737  €                    624 85%

Hfst 5 Winkeltijdenwet  €                    34  €                 61  €                   -    €                      95  €                       53 55%

Hfst 6
In deze titel niet benoemde 

vergunning, ontheffing of andere 

beschikking

 €            1.417  €          2.531  €                   -    €               3.948  €               3.556 90%

Recapitulatie kostendekkendheidsonderzoek tarieventabel Oisterwijk 2020
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Eenpersoonshuishouden 

Gebruiker 

 

OZB Riool  

waterverbr < 

130 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

140 ltr  

 

Totaal 

woning 2019   € 322.000 0      30,84       150,88 181,72 

woning 2020   € 341.000 0 31,27 162,12 193,39 

 

Meerpersoonshuishouden 

Eigenaar 

Gemiddelde woz waarde 

2019 € 322.000 en voor 

2020 € 341.000 

 

OZB Riool  

waterverbr > 

131- < 250 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

240 ltr  

 

Totaal 

woning 2019   € 322.000      375,45       238,68       189,12       803,25 

woning 2020   € 341.000 385,67 242,02 196,92 824,61 

 

Meerpersoonshuishouden 

Gebruiker 

OZB Riool  

waterverbr < 

131- < 250 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

240 ltr 

 

Totaal 

woning 2019   € 322.000 0      134,88       189,12 324,00 

woning 2019   € 341.000 0 136,77 196,92 333,69 

 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

 

Jaarlijks stijgt het aantal toekenningen op de kwijtscheldingsverzoeken. De raad heeft bepaald dat 

naast kwijtschelding voor rioolheffing en afvalstoffenheffing, met ingang van kalenderjaar 2013, 

ook kwijtschelding kan worden toegekend voor de hondenbelasting.  

De kosten van het kwijtscheldingsbeleid voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting 

(exclusief uitvoeringskosten) worden voor 2020 geraamd op € 75.000. 
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Financiële begroting 
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Resultaat begroting 2020 

 

Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht 

opgenomen onder ‘Begroting van Baten en Lasten’ in het begin van deze begroting. 

Een uiteenzetting van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid is opgenomen 

in de programma’s zelf. 

 

Resultaat 

Voor het jaar 2020 wordt een saldo van baten en lasten van € 634.000 (voordeel) geraamd. Dit 

is het resultaat na verwerking van de stelpost bezuiniging van € 1.700.000. De invulling van deze 

stelpost door de Raad wordt na definitieve besluitvorming via een begrotingswijziging verwerkt. 

 

Wanneer mutaties op reserves plaatsvinden (zowel stortingen als onttrekkingen) worden deze 

expliciet aan uw raad voorgelegd bij de programmarekening. Enkele mutaties voor het 

begrotingsjaar 2020 zijn bekend en worden, om een volledig beeld te krijgen van de financiële 

positie, ook in deze begroting meegenomen als "mutatie reserves”.  

 

Saldo van baten en lasten -231 N 

*€ 1.000     

      

Toevoeging aan algemene reserve grondbedrijf - begrote 
winstnemingen 

-1.636 N 

Vrijval bestemmingsreserve kapitaalslasten 133 V 

      

Begrote vrijval van de reserves in 2020 uit de PPN 2019 en 
2020   

  

WIBON/dienstverlening  65 V 

Wet Basisregistratie Ondergrond  25 V 

Versterking verbind.rol Raad  35 V 

Duurz.heid  uitbr.cap.ivm Haaren  80 V 

Uitbr. formatie verkeer&parkeren  40 V 

Uitbr. formatie wijkplannen  40 V 

kwaliteitscoördinator Wmo/JW  80 V 

Invest telefonie vervall - toev aan resv  -15 N 

Invest Hondsberg later - toev aan resv  -48 N 

Hondsberg Second opinion nieuwbouw  25 V 

invest. Scouting jr later -toev aan resv  -19 N 

ondersteuning griffie herverkiezing  30 V 

Weren doorgaand vrachtverkeer MG  100 V 

Kunstw. Lg Heukelom.wg, Zandstr.  300 V 

Proj. Duurzaam veilig recreëren  90 V 

Uitbr. formatie boa's 0,5 fte  40 V 

Inh. ivm voorbereid.Omgevingswet  50 V 

Opstel. omgev.visies tbv deelgeb.  25 V 

Procesbegel.intens. veehouderij  100 V 

Projectleider huisv.kwetsb.pers.  80 V 

Verhoging oh nivo wegen  135 V 

Parel groen: Capaciteit opzichter groen  45 V 
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Erfgoedbeleid verorden cultuurhist kaart  20 V 

Woonagenda - bij uitvoering is cap nodig  50 V 

Invest Den Donk jr later - toev aan resv  -200 N 

Invoering Omgevingswet in GHO-verband  50 V 

Lokaal Taalhuis OTW - toev aan resv  -27 N 

Uitstel woonplaatsbeginsel tlv resv eenm  1.116 V 

Doorontwikkel. basisstruct en soc. team  30 V 

toekomstvisie profesionaliser wijkcentra  25 V 

Subtotaal PPN  2.367 V 

      

Resultaat 634 V 

 

Grondslag ramingen 

De ramingen zoals opgenomen in deze programmabegroting zijn gebaseerd op het continueren 

van bestaand beleid en op de Perspectiefnota 2020-2023. De ontwikkelingen ná het vaststellen 

van de perspectiefnota zijn, voor zover deze bekend waren, ook meegenomen in deze 

programmabegroting. 

 

Voor de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 wordt verwezen naar de 

programma’s. 

 

Arbeidskosten 

De jaarlijkse terugkerende arbeidskosten zijn opgenomen in programma 1. 

 

Voorgenomen investeringen 

De investeringen zijn opgenomen in de programma’s, inclusief de splitsing tussen maatschappelijk 

en economisch nut, voor zover van toepassing. 

 

Financiering 

De financiering is opgenomen in de paragraaf Financiering. 

 

Stand en het verloop van de reserves en voorzieningen 

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen is opgenomen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. 
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EMU saldo 

 

De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar 

houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het 

Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn: 

- Het EMU-saldo, ofwel het nationale begrotingstekort, mag niet groter zijn dan 3% van het bruto 

binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de 

decentrale overheden 0,5%. 

- De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp. 

- Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een 

landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de 

middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel 

begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp. 

 

 Omschrijving   2020 2021 2022 2023 

   x € 1.000   2020       

             

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves  
(zie BBV, artikel 17c) 

+ 

         -231       3.190       2.830       1.340  

2. Mutatie (im)materiële vaste activa -          725          742          832          730  

3. Mutatie voorzieningen +            -               -               -               -    

4. 
Mutatie voorraden  
(incl. bouwgronden in exploitatie) 

-     -1.653      -1.916          291         -103  

5. 

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 

verwachte boekwinst bij verkoop 
(im)materiële vaste activa 

-            -               -               -               -    

 Berekend EMU-saldo       697      4.364      1.707         713  
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Bijlagen 
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Incidentele baten en lasten 
 

De voorschriften zijn dat de incidentele baten en lasten apart worden vermeld in de begroting. 

Daarnaast gebruikt de provincie dit overzicht om te beoordelen of de begroting zonder de 

incidentele lasten en baten (met name baten uit het grondbedrijf) sluitend is.  

Het grondbedrijf is neutraal in het ‘Resultaat (na mutaties in de reserves)’ opgenomen en 

daarom niet in dit overzicht verwerkt. 

 

 alle bedragen * € 1.000      2020 2021 2022 2023 
 

         
 

 Resultaat (na mutaties in de reserves) 634 611 -176 233 
 

         
 

Incidentele baten - komen in mindering     
 

      
 

Programma 1 Dienstverlenend - vrijval reserves    
1 WIBON  65    

 

1 Wet Basisregistratie Ondergrond 25 25   
 

1 Versterking verbindende rol Raad 35 35   
 

1 Duurzaamheid  uitbr capac ivm Haaren 80 80   
 

1 Uitbreiding formatie verkeer en parkeren 40 40   
 

1 Uitbreiding formatie wijkplannen 40 40   
 

1 Extra kosten nieuwe raad en college 30    
 

1 Kwaliteitscoördinator WMO/Jeugd 80    
 

1 Uitstel investeringen o.a. Hondsberg en scouting -57    

      
 

Programma 2 Aantrekkelijk -vrijval reserves     
 

2 
Onderhoud wegen: kwaliteitsimpuls wegen en 
groen 135    

 

2 Weren doorgaand vrachtverkeer Moergestel 100    
 

2 Kunstwerken Lg Heulomseweg, Zandstraat 300    
 

2 Project Duurzaam veilig recreëren 90    
 

2 Uitbreiding formatie boa's 0,5 fte 40 40   
 

2 Inhuur ivm voorbereiding Omgevingswet 50 50   
 

2 Opstellen omgevingsvisies tbv deelgebied 25    
 

2 Procesbegeleider intensieve veehouderij 100    
 

2 Projectleider huisvesting kwetsb pers 80 80   
 

2 Opzichter groen: verlenging pilot 45    
 

2 Erfgoedbeleid en cultuurhistorische waardenkaart 20 20   
2 Uitvoering woonagenda 50 50 50  

 

2 Uitstel investering velden Trinitas -200    
 

2 Invoering omgevingswet 50 50 50  
 

      
 

Programma 3 Samenredzaam - vrijval reserves     
 

3 Vrijval middelen Taalhuis -27    
 

3 Doorontwikkeling basisstructuur en sociaal team 30    
3 Toekomstvisie wijkcentra 25    

 

3 Voor Jeugd 1.116    
 

      
 

Niet via de reserves     
 

1 Herind. Haaren: frictie- en commun. kst. 333 1.168 584 584 
 

      
 

  2.700 1.678 684 584  
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Incidentele lasten - worden toegevoegd      
 

      
 

Programma 1 Dienstverlenend     
 

1 WIBON  65    
 

1 Wet Basisregistratie Ondergrond 25 25   
 

1 Versterking verbindende rol Raad 35 35   
 

1 Duurzaamheid  uitbr capac ivm Haaren 80 80   
 

1 Uitbreiding formatie verkeer en parkeren 40 40   
 

1 Uitbreiding formatie wijkplannen 40 40   
 

      
 

1 Extra kosten nieuwe raad en college 30    
 

1 Kwaliteitscoördinator WMO/Jeugd 80    
 

1 Uitstel investeringen o.a. Hondsberg en scouting -57    

      
 

Programma 2 Aantrekkelijk     
 

2 
Onderhoud wegen: kwaliteitsimpuls wegen en 
groen 135    

 

2 Weren doorgaand vrachtverkeer Moergestel 100    
 

2 Kunstwerken Lg Heulomseweg, Zandstraat 300    
 

2 Project Duurzaam veilig recreëren 90    
 

2 Uitbreiding formatie boa's 0,5 fte 40 40   
 

2 Inhuur ivm voorbereiding Omgevingswet 50 50   
 

2 Opstellen omgevingsvisies tbv deelgebied 25    
 

2 Procesbegeleider intensieve veehouderij 100    
 

2 Projectleider huisvesting kwetsb pers 80 80   
 

2 Opzichter groen: verlenging pilot 45    
 

2 Erfgoedbeleid en cultuurhistorische waardenkaart 20 20   
2 Uitvoering woonagenda 50 50 50  

 

2 Uitstel investering velden Trinitas -200    
 

2 Invoering omgevingswet 50 50 50  
 

      
 

Programma 3 Samenredzaam     
 

3 Vrijval middelen Taalhuis -27    
 

3 Doorontwikkeling basisstructuur en sociaal team 30    
3 Toekomstvisie wijkcentra 25    

 

      
 

Incidentele lasten niet via reserves     
 

1 Herind. Haaren: frictie- en commun. kst. 500 1.800 450 200 
 

1 Onderzoek inrichting gemeentekantoor 15    
 

3 Impuls startende ondernemers 100    
 

      
 

  1.866 2.310 550 200  

        
 

  Resultaat zonder incidentele baten en lasten -200 1.243 -310 -151  

 

In het gemeentefonds wordt voor de jeugd voor 2020 en 2021 extra € 325.000 per jaar 

ontvangen. In de ‘Richtlijn voor extra middelen jeugdzorg in begroting’ van de VNG is 

aangegeven dat gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost kunnen opnemen. Deze 

stelpost is nog niet in deze begroting verwerkt. Indien rekening wordt gehouden met de stelpost 

zijn de jaren 2022 en 2023 ook structureel sluitend. 

 

Bovenstaand overzicht is excl. het grondbedrijf omdat het grondbedrijf neutraal in de begroting 

wordt verwerkt.  
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Ontwikkelingen gemeentefonds 
 

Verschil meicirculaire 2019 en meicirculaire 2018 

 

* € 1.000   2020 2021 2022 2023 

Meicirculaire 2019 37.274 37.225 36.927 37.086 

Meicirculaire 2018 35.488 35.651 35.797 36.092 

 1.786 1.574 1.130 994 

 

Toelichting verschil meicirculaire 2019 en meicirculaire 2018 

 

* € 1.000 2020 2021 2022 2023 

Accres 156 -124 -323 -380 

Beheerovereenkomst DSO-LV -29 -29 -29 -29 

Loon- en prijscompensatie 972 1.001 1.063 1.111 

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang 12 12 12 12 

Voorschoolse voorziening peuters (DU) -25 -37 -37 -37 

Rijksvaccinatieprogramma 48 49 49 49 

Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 7 8 10 12 

Invoering Wvggz 32 32 32 33 

Verhoging taalniveau statushouders (DU) 30    

Jeugdhulp, extra middelen 313 315 -13 -13 

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 104 104 104 104 

3D - Participatie (IU) 94 171 190 60 

3D - Voogdij/18+ (IU) 72 72 72 72 

 1.786 1.574 1.130 994 

 

Voor een nadere toelichting op de individuele posten wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 

van 21 augustus 2018 
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Overzicht taakvelden  
 Lasten Baten Totaal 

0.1 Bestuur 520.636 -334.790 185.846 

0.2 Burgerzaken 799.568 -335.012 464.556 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 332.193 -131.913 200.280 

0.4 Overhead 9.878.751 -79.712 9.799.039 

0.5 Treasury 8.729 -13.219 -4.490 

0.61 OZB woningen 232.520 -5.388.810 -5.156.290 

0.62 OZB niet-woningen 0 -795.311 -795.311 

0.63 Parkeerbelasting 0 -923.000 -923.000 

0.64 Belastingen overig 219.829 -1.891.310 -1.671.481 

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

0 -37.274.850 -37.274.850 

0.8 Overige baten en lasten 164.014 -52.673 111.341 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.578.247 0 1.578.247 

1.2 Openbare orde en veiligheid 398.443 -22.191 376.252 

2.1 Verkeer en vervoer 4.034.486 -42.381 3.992.105 

2.2 Parkeren 328.080 0 328.080 

3.1 Economische ontwikkeling 140.038 0 140.038 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19.914 -26.658 -6.744 

3.4 Economische promotie 410.725 -897.665 -486.940 

4.1 Openbaar basisonderwijs 180.340 -3.841 176.499 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.564.525 -270.849 1.293.676 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.143.333 -204.929 938.404 

5.1 Sportbeleid en activering 507.503 0 507.503 

5.2 Sportaccommodaties 2.392.202 -1.126.090 1.266.112 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.768.582 -549.388 1.219.194 

5.5 Cultureel erfgoed 171.384 -121.204 50.180 

5.6 Media 624.802 0 624.802 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.453.462 21.000 1.474.462 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.922.891 -84.041 1.838.850 

6.2 Wijkteams 131.267 -729 130.537 

6.3 Inkomensregelingen 5.720.351 -4.262.552 1.457.799 

6.4 Begeleide participatie 3.206.899 0 3.206.899 

6.5 Arbeidsparticipatie 736.971 0 736.971 

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 456.074 -9.993 446.082 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.310.986 0 6.310.986 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.066.353 0 8.066.353 

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 58.439 -207.667 -149.228 

7.1 Volksgezondheid 873.641 0 873.641 

7.2 Riolering 2.033.213 -2.636.438 -603.225 

7.3 Afval 2.341.022 -2.870.410 -529.388 

7.4 Milieubeheer 93.968 -10.941 83.028 

8.1 Ruimtelijke ordening 677.165 -98.599 578.566 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.044.486 -6.594.000 -1.549.514 

8.3 Wonen en bouwen 1.854.970 -930.161 924.809 

Totaal  68.401.002 -68.170.326 230.675 

Mutaties in reserves     -864.206 

Saldo van de begroting 2020     -633.531 
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