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Nota van aanbieding   
 

 

Betrokken samenleving – Slagvaardige overheid 

 

Leden van de raad, 

 

Als college bieden we u met genoegen de begroting 2019 aan, samen met het financiële perspectief 

voor de komende jaren. We hebben de ambities van het raadsprogramma verwerkt in een concreet 

en grotendeels meetbaar uitvoeringspakket. 

 

We doen dat in de gelukkige omstandigheid dat onze gemeente een betrokken samenleving kent. 

Tal van inwoners zetten zich in privé-verband en in maatschappelijk verband in voor anderen.  

Mantelzorg, sportvereniging, inloophuis, ondernemersnetwerk, energiecoöperatie, oranjecomité, 

ouderraad, vluchtelingenwerk, enz. 

 

Als overheid zijn we een overheid van de inwoner. We zijn er natuurlijk voor de inwoner, gelet op 

onze wettelijke en dienstverlenende taken. Maar het liefst zijn we van de inwoner. Een overheid 

die luistert, faciliteert, stimuleert en waar nodig regisseert. Daarbij staat het algemeen belang 

voorop. Dat betekent dat niet iedere inwoner gelijk krijgt, maar wel dat het (eigen) gelijk van 

iedere inwoner  gehoord wordt. 

 

Inwoners verwachten een slagvaardige overheid. Langdurige onzekerheid over besluiten die 

genomen moeten worden, is ergerlijk. Dan liever een negatief besluit dat duidelijkheid schept, 

zeggen veel mensen. 

 

Ons college wil slagvaardig zijn. We hebben als gemeente 2 jaar de tijd om Oisterwijk klaar te 

stomen voor de integratie van de kern Haaren. In die periode moeten we de continuïteit in de 

dienstverlening aan Haarenaren vorm geven.  We moeten goede afspraken maken over de 

voorzieningen die onze gemeente straks biedt voor elke inwoner. 

 

Daarmee zijn we al druk aan de slag. We bouwen letterlijk aan zwembad en sporthal. We bouwen 

figuurlijk aan een nieuw voetbalcomplex. We bouwen aan onze culturele centra die plaatsen zijn 

van ontmoeting en maatschappelijk dienstverlening. We vervangen de pi-school van de Hondsberg 

door nieuwbouw. 

 

Ook ontwikkelen we een nieuwe aanpak voor het inrichten van onze fysieke omgeving. Daarbij 

staan inwoners en initiatiefnemers voorop. Aan elke uitkomst van een ruimtelijk traject gaat een 

zorgvuldig proces vooraf. Dat geldt in de veehouderij, in de toeristische sector, in de 

projectontwikkeling, in de verkeerscirculatie. Met name de verkeersafwikkeling vanaf de A58 en 

N65 hebben daarbij extra aandacht, omdat het de leefbaarheid van de kernen sterk raakt. 

 

Goed wonen is de basis van een betrokken samenleving. Onze nieuwe woonagenda zal aangeven 

welke impulsen nodig en mogelijk zijn. Voor elke doelgroep - van nieuwkomer tot oudgediende, 

van alleenstaande tot woongroep - dient onze woningmarkt plaats te bieden. Dat doen we in een 

veilige en klimaatbestendige woonomgeving. Onze ambitie is energieneutraliteit in 2050. Dat sluit 

aan op de Global Goals, die onze leidraad zijn bij het realiseren van duurzaamheid.  

 

We bouwen ook aan de stevigheid van onze sociale vangnetten. Onze zorg is dat onze 

dienstverlening integraal is: WMO, (jeugd)zorg, participatie en onderwijs sluiten naadloos op elkaar 
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aan, zodat de zorgvrager en haar / zijn omgeving de beste ondersteuning  krijgt. Eenzaamheid en 

schuldenlast krijgen extra aandacht. 

 

Samen leven is ook samen werken. We werken als Oisterwijkse overheid nadrukkelijk samen met 

andere overheden. Met Boxtel, Vught, Tilburg en Haaren. Met Goirle en Hilvarenbeek. Met de 

gemeenten in het Hart van Brabant. Met de gemeenten van de GGD, de Veiligheidsregio, de WSD, 

OMWB, de politie-eenheid. Met de gemeenten binnen de VNG. Met de provincie. Zonder 

samenwerking bestaat er geen slagvaardige overheid.  

 

We willen de kwaliteiten van onze gemeente graag laten zien. Daarom realiseren we een nieuwe 

vorm van citymarketing, met grote zelfwerkzaamheid van ons bedrijfsleven. Ook willen we onze 

inwoners op een moderne en communicatieve manier onze diensten verlenen. Transparant en 

concreet en ‘navolgbaar’. Voor diezelfde inwoner die belasting betaalt willen we betaalbaar blijven. 

Niet alleen anno 2019, maar ook in de toekomst. Daar horen financiële buffers bij, gecombineerd 

met het goed managen van de risico’s. 

 

2019 vraagt aldus om slagvaardigheid. Om het voortvarend nemen van besluiten. Daarom spreekt 

het ons aan dat ook uw raad wil komen tot een actieplan lokale democratie. Zoals gezegd 

waarderen inwoners concrete actie en ruimte voor hun eigen inbreng. We kennen daar al veel 

goede voorbeelden van. Maar het kan altijd beter. Vanuit die ambitie zijn wij als college dit voorjaar 

aan de slag gegaan en gaan we ook in 2019 aan de slag. Voor een betrokken samenleving in een 

prachtige gemeente. 

 

Oisterwijk, 2 oktober 2018 

 

Het college 
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Leeswijzer 
 

Opbouw van de begroting 

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

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

 

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

continue verbetering. Nadat het kader voor de komende jaren is bepaald in de perspectiefnota 

volgt de beleidsmatige en financiële uitwerking over de eerste jaarschijf 2019, zijnde de 

voorliggende begroting. Met de werkgroep Verbetering begroting uit de Raad zijn afspraken 

gemaakt over een andere inrichting van de begroting. Deze inrichting zorgt ervoor dat de Raad 

beter in positie wordt gebracht om op strategisch niveau te kunnen sturen op politieke thema’s.  

De doelstellingen van de politieke thema’s zijn zoveel mogelijk beperkt, “smart” geformuleerd en 

ondersteund door indicatoren. Going-concern is, conform advies van de raadswerkgroep, niet 

expliciet opgenomen in de thema-begroting, maar impliciet in de financiële begroting en visueel 

weergegeven in de infografics per programma.  

Opgemerkt wordt nog dat de voorliggende begroting een beperktere periode dan 4 jaar zal beslaan 

met het zicht op de herindeling van Haaren. 

 

Opbouw van de programma’s  

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

staat opgenomen waarop de Raad op strategisch niveau kan sturen. Onder de 3 programma’s zijn 

de politieke thema’s op tactisch niveau van het College weergegeven, waarbij de kern bestaat uit 

het beantwoorden van de volgende vragen: 

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

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

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

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

thema, opgenomen in een tabel.  

 

Onder sommige thema’s vallen meerdere ambities die we willen bereiken. 

In de programma’s zijn de 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 

2018, onderverdeeld in ontwikkelingen volgend uit de PPN 2019 – 2022 en ontwikkelingen na het 

vaststellen van de PPN.  

Bij het schrijven van de financiële toelichting is de begroting 2019 vergeleken met de originele 

begroting 2018. Dat wil zeggen dat in de vergelijkende cijfers (begroting 2018), de Berap van 2018 

niet is verwerkt. De structurele posten uit de Berap zijn wel in de begroting 2019 opgenomen. 

 

Op verzoek van de raad zijn de investeringen per programma opgenomen. De bijbehorende 

kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.  

 

Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan. 
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Begroting 2019  
 

Het financiële beeld voor 2019 

 

Voor het jaar 2019 wordt een resultaat geraamd van € 35.000 (positief). 

 

 

 

Het financiële beeld voor de komende jaren 

 

Meerjarenbegroting 2019 - 2022 

 

 

 

Begrotingssaldi 

Alle jaren voor de begroting 2019 – 2022 zijn sluitend. Voor de goede orde vermelden we hier dat 

de effecten van de septembercirculaire 2018 nog niet in de begroting 2019 verwerkt zijn. 

 

  

  x € 1.000 (- = lasten)  Baten Lasten Saldo

1. Dienstverlenend Oisterwijk 46.550 -23.104 23.446

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 11.464 -20.975 -9.511

3. Samenredzaam Oisterwijk 4.661 -22.862 -18.200

Saldo van baten en lasten 62.675 -66.940 -4.265

Mutaties reserves programma 1 285 - 285

Mutaties reserves programma 2 6.664 -3.051 3.613

Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf) - -490 -490

Mutaties reserves programma 3 892 - 892

Stortingen en onttrekkingen reserves 7.841 -3.541 4.300

Resultaat (- is tekort) 70.516 -70.481 35

Begroting 2019

  x € 1.000 (- = lasten)  

1. Dienstverlenend Oisterwijk 23.446 V 24.572 V 24.625 V 24.810 V

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk -9.511 N -6.483 N -3.034 N -3.623 N

3. Samenredzaam Oisterwijk -18.200 N -18.031 N -17.857 N -17.669 N

Totaal baten en lasten -4.265 N 58 V 3.734 V 3.519 V

Mutaties reserves programma 1 285 V 285 V 220 V -

Mutaties reserves programma 2 3.613 V 1.213 V 460 V 323 V

Mutaties reserves programma 2 (Grondbedrijf) -490 N -1.504 N -4.308 N -3.682 N

Mutaties reserves programma 3 892 V - - -

Stortingen en onttrekkingen reserves 4.300 V -6 N -3.628 N -3.358 N

Resultaat (- is tekort) 35 V 52 V 106 V 160 V

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022
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Overzicht verschillen met PPN 

 

  x € 1.000  V = voordelig   N = nadelig 2019 2020 2021 2022 

Resultaat perspectiefnota 2019 105 V 59 V 652 V 36 V 

Resultaat programmabegroting 2019 35 V 52 V 106 V 160 V 

Verschil 70 N 7 N 546 N 124 V 

 

De grootste verschillen met de PPN ontstaan met name door fluctuaties in het gemeentefonds en 

de kosten en rijksbijdrage in verband met de komst van Haaren. De te ontvangen rijksbijdrage ligt 

vast en is in deze begroting verwerkt. Voor de kosten die gemaakt gaan worden voor de komst 

van Haaren is een inschatting gemaakt. Het verloop van de kosten en de ontvangen rijksbijdrage 

is over de verschillende jaarschijven niet gelijk, maar in totaal is de ontvangen rijksbijdrage 

voldoende om alle verwachte kosten te dekken. In de jaarschijf 2021 levert dit een (eenmalig) 

nadeel op van € 600.000 (N). 

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

Weerstandsvermogen 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de ratio van het weerstandsvermogen 

uitgewerkt. Deze ratio, de verhouding tussen de risico’s die we als gemeente lopen en de algemene 

reserves, zal aan het begin van het komende begrotingsjaar 3,61 zijn. Dat duidt op een uitstekend 

niveau van het eigen vermogen. In de PPN 2019 – 2022 zijn de ambities van het raadsprogramma 

opgenomen. Aangezien deze ambities veelal door incidentele budgetten gedekt wordt en we er bij 

het financiële perspectief voor de komende jaren van uit zijn gegaan dat niet structurele kosten 

ten laste van de algemene reserve worden gebracht, is er in de begroting 2019 een grote 

onttrekking uit de algemene reserve. Dit achten wij verantwoord gelet op de omvang van de 

algemene reserve. Voordeel van deze aanpak is dat incidentele uitgaven met incidenteel geld 

worden gedekt. Op deze wijze wordt het financiële meerjarenperspectief niet vertroebeld. De ratio 

weerstandsvermogen blijft de komende jaren ruim boven het afgesproken niveau van 1,5 (namelijk 

eind 2019 – bij gelijkblijvend risicoprofiel – op 2,27). 

 

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. 

 

 

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. 

 

In 2019 is de doeluitkering sociaal domein toegevoegd aan de algemene uitkering. Hierdoor is het 

niet meer mogelijk een rechtstreeks verband te leggen tussen ontvangsten van het rijk en de 

uitgaven door de gemeente. 

  x € 1.000 (- = lasten)  Baten Lasten Saldo

Gemeentefonds 35.231 - 35.231

Belastingen 9.315 -332 8.983

Totaal 44.546 -332 44.214

Begroting 2019
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x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Meicirculaire 2018 (begroting 2019) 35.231 35.488 35.650 35.797 

Meicirculaire 2017 (begroting 2018 blz. 121) 33.210 33.125 33.010 32.792 

Toename of Afname (-) 2.021 2.363 2.640 3.004 

 

 

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 2019 geen Vpb te 

hoeven betalen. 

 

Uitgangspunten begroting 

Subsidies en kosten worden in 2019 geïndexeerd met de door het CPB verwachte algemene 

prijsindex (BBP) van 2,4%. In overeenstemming met de nota accommodatiebeleid en de PPN 2019-

2022 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 3,75%. 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 vinden de thema’s met betrekking tot de dienstverlening vanuit de gemeentelijke 

organisatie en de bedrijfsvoering een plaats. Het perspectief dat we hierbij zien is 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 de kern Haaren bij onze gemeente.   
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Ambities voor 2019 

 

1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

De raad zet breed in op het betrekken van onze inwoners, ondernemers, 

organisaties en partners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Op welke 

wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan begrippen als burger- en 

overheidsparticipatie is een verkenning voor gemeenteraad, college, ambtelijke 

organisatie en voor onze inwoners en partners. Dit leidt tot een actieplan dat in 

2019 uitgevoerd wordt.   

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De raad gaat actief in gesprek met inwoners en andere betrokkenen op 

majeure dossiers. 

- Door het inzetten van andere werkvormen worden meer mensen, waaronder 

groepen, die niet of minder eenvoudig de weg naar de politiek vinden, 

betrokken.  

- De raad verbindt inwoners en andere betrokkenen met elkaar. 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Het mede voorbereiden en uitvoeren van een actieplan om de lokale 

democratie te versterken en om inwoners, ondernemers, organisaties en 

partners meer te betrekken bij beleid.  

- Inzetten op het actief betrekken van jongeren 

- Het ondersteunen van de raadswerkgroep Oisterwijk aan Z en de 

raadswerkgroep Omgevingswet. 

- Verkennen van een ander vergadermodel van de raad en experimenteren 

met andere of aangepaste vormen van bijeenkomsten, zoals 

beeldvormingsbijeenkomsten, werkbezoeken en wijkbezoeken. 
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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.  

 

Het aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel, zodat de 

continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft. Groei en 

ontwikkeling binnen loopbaanmogelijkheden voor personeel. Het kennisniveau 

van de medewerkers is actueel en medewerkers beschikken over de 

vaardigheden om dit toe te passen in de praktijk. 

 

Onze verantwoordelijkheid op het gebied van omgang met en beveiliging van 

persoonsgegevens nemen wij serieus. In dit kader willen wij voldoen aan de 

(wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Jaargesprekken met personeelsleden. Leidinggevenden bespreken met hun 

medewerkers het functioneren, hun ambitie en loopbaanmanagement. 

Periodieke evaluatie in (beoordeling)gesprekken maakt inzichtelijk of 

medewerkers stabiel functioneren, ontwikkelen of stagneren. 
- Het aantal datalekken als gevolg van onzorgvuldige omgang met gegevens. 

De functionaris gegevensbescherming heeft als taak om meldingen te 

registreren, analyseren en mogelijk te melden bij de autoriteit 

persoonsgegevens. 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Tijd en aandacht voor ontwikkeling en scholing van personeel. 

Leidinggevenden bespreken de opleidingsmogelijkheden en benutten het 

opleidingsbudget optimaal door scholing aan te bieden afgestemd op de 

behoeften van de organisatie en de wens en ambitie van het personeel. 

- Maatwerk werving & selectie voor het vervullen van vacatures. Voor de 

moeilijk vervulbare vacatures boren we creatieve manieren aan van werving 

zoals netwerkevents, social media, en dicht bij de poort van de 

opleidingsinstituten. 

- Er is, waar mogelijk in samenwerking met de GHO gemeenten, aandacht 

voor het uniformeren van werkprocessen. Dit is efficiënt en zal resulteren in 

het delen van kennis en ervaring. 

- Er is aandacht voor digitalisering en privacy bij de gemeentelijke processen. 

We zijn alert op het delen van informatie en leggen de grondslag en 

rechtmatigheid voor gegevens uitwisseling met onze netwerkpartners vast 

in verwerkersovereenkomsten. 
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1.3 We beschikken over voldoende middelen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We zijn een financieel gezonde gemeente. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- De meerjarenbegroting is bij alle jaarschijven sluitend 

- Structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten 

- De ratio voor het weerstandsvermogen is minimaal 1,5 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Uitvoeren van goed financieel beheer door periodiek de inkomsten en 

uitgaven te monitoren. Afwijkingen en beheersmaatregelen worden via de 

berap aan de raad gemeld. 

- De Circulaires van het Ministerie van Binnenlandse zaken worden direct 

verwerkt in de P&C-cyclus, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen 

worden als de structurele inkomsten afwijken van de structurele lasten. 

- Uitvoeren van de kadernota Risicomanagement. 

 

 

 

1.4 We steken veel energie in samenwerking 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Samenwerking verbreden, versnellen en verdiepen: meer kwaliteit, effectiviteit 

en efficiency van (interne) dienstverlening. Realiseren van het 

uitvoeringsprogramma ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met de 

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek.  

In 2019 willen we de volgende zaken bereiken: 

- Positieve evaluatie van de provincie op basis van de analyse van de 

samenwerking.  

- Uitvoering geven aan prioritaire projecten, waaronder de voorbereiding van 

de implementatie van een gezamenlijk ICT platform met Goirle en 

Hilvarenbeek. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

Samenwerkingsmonitor, Voortgangsmonitor  en  Effectmonitor worden in 2018 

voor de eerste keer uitgevoerd en geanalyseerd. Dan kunnen hieruit indicatoren 

gehaald worden waarop in 2019 wordt gestuurd. De monitors worden in 2019 

herhaald.  De algemene indicatoren zijn kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Voortgang van de projecten blijven stimuleren door aandacht en 

communicatie zoals belegd in de overlegstructuur, delen van uitkomsten 

monitors, MT overleggen en dergelijke. 

- Monitors voor analyse samenwerking minimaal één keer herhalen. 

- Met het MT GHO de stand van zaken van de huidige projecten bespreken op 

basis van voortgangsmonitor. 

- Onverminderde aandacht en sturing geven aan projectleiders en 

samenwerking in het algemeen vanuit 3 gemeentelijke organisaties. 

- We gaan verder met het uitvoeren van de Strategische Meerjarenagenda 

2016-2020 om de strategische samenwerking binnen de regio Hart van 

Brabant te versterken. 
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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. Dit vraagt om een 

toenemende betrokkenheid van burgers bij beleidsvoorbereiding en bestuur 

alsmede een voortschrijdende digitalisering.  

We geven meer aandacht aan het gesprek met inwoners, betrekken hen en 

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. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Klanttevredenheidsonderzoek  

- Online Monitoring  

- Evaluatie van beleid 

- Klankbordgroepen, focusgroepen, adviesraden 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Interactie is het uitgangspunt. 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. 

- In het vierde kwartaal van 2018 voeren we een burgerpanelonderzoek uit 

naar de communicatie en dienstverlening van de gemeente. De resultaten 

gebruiken we om verbeteringen door te voeren in onze processen. 

- Online monitoring (een tool waarmee we (realtime) in beeld hebben wat er 

in, over, door en tegen Oisterwijk wordt gezegd op social media en 

nieuwssites) geeft input voor agendasetting: wat houdt inwoners bezig, 

welke verwachtingen hebben zij en hoe kunnen wij daarop inspelen?  

- Bij het ontwikkelen van nieuw beleid doen we waar mogelijk vooraf 

behoefteonderzoek (denk aan wonen, zorg, verkeer, e.d.).  

- We gaan het gesprek aan met inwoners om te onderzoeken wat nodig is in 

de verschillende wijken. Dit moet leiden tot uitvoeringsplannen per wijk. 

- We evalueren de effecten van ons beleid door middel van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek onder onze inwoners en andere partners. 

- We communiceren niet alleen vooraf, maar ook tijdens en na het proces 

over de stand van zaken.  

- We geven uitvoering aan het Plan van Aanpak Bestuurscommunicatie. 

Hiermee zijn we meer zichtbaar en aanspreekbaar en brengen we ‘buiten 

naar binnen’. 
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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 

reactie- en beslistermijnen.   

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

Door duidelijk te communiceren over onder andere de ontvangst van een brief 

en de reactie- en beslistermijnen, weet de inwoner als klant wat hij kan 

verwachten. 

 

De uitkomsten van het burgerpanelonderzoek 2018 zullen bepalend zijn voor 

de in te zetten verbeteracties, waarbij met behulp van meer monitoring de 

kwaliteit van de dienstverlening in beeld zal worden gebracht. 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

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

ingerichte werkprocessen en goede technische ondersteuning. 

- Wij gaan de werkprocessen, waarbij onze inwoners over de verschillende 

kanalen met ons in contact treden, beoordelen op efficiency en stellen deze 

bij waar nodig. 

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

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

deze processen betrouwbaar worden uitgevoerd.  

- Wij gaan het dienstverleningsconcept verder ontwikkelen: 

o Wij gaan daarbij op zoek naar nieuwe digitale mogelijkheden, 

o Wij gaan duidelijke prestatieafspraken maken met de hele organisatie 

ten aanzien van de bereikbaarheid en het gewenste gedrag. 

o Wij gaan de prestatieafspraken monitoren en actief op deze afspraken 

sturen. 
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1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

De doelstelling in de kadernota vastgoed is erop gericht om het 

vastgoedmanagement te professionaliseren. De rollen huisvestingsaanbieder 

versus huisvestingsvrager worden van elkaar gescheiden. Door het aanbrengen 

van een scheiding beleggen we het technisch, commercieel en administratief 

beheer van vastgoed in één team. Het vastgoedteam gaat strategisch adviseren 

over vastgoedbeslissingen en vervult de eigenaarsrol. 

Het vastgoedteam beheert door middel van contractmanagement de 

vastgoedportefeuille.  

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Indicatoren zijn het bewaken van de vastgoedprojecten in geld, tijd, 

informatie, kwaliteitsindicatoren en risico’s. Per vastgoedobject zal een 

analyse worden opgeleverd van de prestatie. Prestaties vormen de basis 

voor het bepalen van de toekomst (bestemming) van het vastgoedobject. 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

Het vastgoedteam is in ontwikkeling. Er zal kennis van gemeentelijk vastgoed 

worden aangetrokken in de rol van een adviseur gemeentelijk vastgoed. De 

volgende taken zullen door het vastgoed team worden uitgevoerd: 

- Huisvestingsaanbieder van het gemeentelijk vastgoed, van alle 

vastgoedobjecten. 

- Opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen per vastgoedobject. 

- Aan- en verkoop van vastgoed. 

- Huur en verhuur van vastgoed. 

- Voorkomen van leegstand door te adviseren over scenario’s van 

bestemming zoals verkoop, verhuur, exploitatiemogelijkheden. 

- Managen van assetmanagement van de objecten, wat zijn de prestaties van 

de objecten zodoende om het zinvolle objecten te laten zijn voor de 

vastgoedportefeuille.  

- Verhuur met minimaal kostprijsdekkende huren waarbij de 

gemeente  marktconforme huurtarieven hanteert.  
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1.8 We zijn voorbereid op de komst van Haaren 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Oisterwijk is voorbereid op de komst van Haaren. Inwoners van de kern Haaren 

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

Haaren naar Oisterwijk. 

De dienstverlening aan inwoners van de kern Haaren kent een 

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

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

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

wanneer. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Tijdig doorlopen processtappen herindeling 

- (op lange termijn) Klanttevredenheid inwoners kern Haaren en gemeente 

Oisterwijk 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Er ligt een herindelingsadvies waarin ingediende zienswijzen op een heldere 

manier zijn verwerkt. Het herindelingsadvies is uiterlijk juni 2019 verzonden 

naar hogere overheden om een samenvoeging per 2021 mogelijk te maken. 

- We informeren inwoners van de kern Haaren en Oisterwijk over wat er gaat 

veranderen en wanneer dat gaat veranderen 

- We ontwikkelen als gemeente plannen en bereiden die voor om de 

samenvoeging van de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk soepel te 

laten verlopen: 

 We rusten ons dienstverleningsconcept toe op de uitbreiding van onze 

gemeente 

 We maken plannen voor de huisvestingsopgave van het personeel  

 We voeren een intern arbeidsmarktbeleid voor het personeel van Haaren 

 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 

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

 We bereiden ons voor op onze rol als rechtsopvolger. 
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Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Formatie fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,8 n.v.t. 

Bezetting fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,4 n.v.t. 

Apparaatskosten kosten per inwoner  2019 € 52,43 n.v.t. 

Externe inhuur kosten inhuur 

externen als % van 

totale loonsom + 

kosten inhuur 

externen  

2019 5,4% n.v.t. 

Overhead % van totale lasten  2019 13,1% n.v.t. 

Woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

euro 2018 € 657 € 649 

Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2018 € 802 € 721 

WOZ-waarde woningen per 1.000 euro 2017 € 307 € 216 
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Wat kost het?  

 

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

 

 

Toelichting 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2019 benoemd. 

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

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2019 -2022 

Raad Versterking verbindende en vertegenwoordigende rol 

raad (griffie) 

35 N 

College Hogere lasten ICT  110 N 

College Uitbreiding formatie CISO, Privacy officer en 

Gegevensmanagement 

160 N 

College Continuering project Duurzaam veilig recreëren 

(personeelskosten) 

90 N 

College Uitbreiding huidige capaciteit Duurzaamheid 80 N 

College Uitbreiding formatie verkeer en parkeren en 

wijkplannen 

80 N 

College Uitbreiding capaciteit in verband met samenwerking 

op gebied van leerplicht 

25 

 

N 

Thema

  x € 1.000

Lasten / 

Baten

Lasten -708 N -785 N -785 N -785 N -730 N

Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

Resultaat -708 N -785 N -785 N -785 N -730 N

Lasten -16.118 N -17.489 N -17.292 N -16.855 N -16.595 N

Baten 90 V 91 V 91 V 91 V 178 V

Resultaat -16.028 N -17.398 N -17.201 N -16.764 N -16.417 N

Lasten -499 N -504 N -504 N -504 N -504 N

Baten 42.175 V 44.550 V 44.941 V 45.099 V 44.003 V

Resultaat 41.676 V 44.046 V 44.437 V 44.595 V 43.499 V

Lasten -409 N -106 N -106 N -106 N -106 N

Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

Resultaat -409 N -106 N -106 N -106 N -106 N

Lasten -22 N -22 N -22 N -22 N -22 N

Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

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

Lasten -842 N -835 N -835 N -835 N -835 N

Baten 1.295 V 1.111 V 1.111 V 1.111 V 1.111 V

Resultaat 453 V 276 V 276 V 276 V 276 V

Lasten -2.717 N -3.263 N -2.531 N -2.608 N -2.494 N

Baten 871 V 797 V 670 V 670 V 670 V

Resultaat -1.846 N -2.465 N -1.861 N -1.937 N -1.824 N

Lasten 0 N -100 N -500 N -1.800 N -450 N

Baten 0 V 0 V 334 V 1.169 V 584 V

Resultaat 0 N -100 N -166 N -631 N 134 V

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

1.8 Komst Haaren

1.1 Raad

1.2 College

1.3 Middelen

1.4 Samenwerking

1.6 Dienstverlening

1.7 Eigendommen

1.5 Burgerparticipatie

Dienstverlenend Oisterwijk
  x € 1.000

Lasten -20.310 N -21.316 N -23.104 N -22.575 N -23.515 N -21.737 N

Baten 45.994 V 44.431 V 46.550 V 47.147 V 48.140 V 46.547 V

Resultaat 25.685 V 23.115 V 23.446 V 24.572 V 24.625 V 24.810 V

Begroting 

2022

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021
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College Inhuurbudget in verband met voorbereiding 

Omgevingswet 

50 N 

College Inhuur procesbegeleider intensieve veehouderij 100 N 

College Inhuur projectleider Huisvesting doelgroepen 80 N 

Middelen Hogere opbrengst precario kabels en leidingen (t/m 

2021) 

500 V 

Dienstverlening Hogere bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant 

101 N 

Eigendommen Afboeken boekwaarde De Hondsberg in verband met 

vervangende nieuwbouw 

827 N 

Eigendommen Bijramen budget voor nieuw zwembad/sporthal 

Den Donk conform raadsbesluit 22 februari 2018 

120 N 

Samenwerking Frictiekosten herindeling Haaren 

(ten opzichte van de PPN zijn nu werkelijke 

rijksbijdrage en verwachte kosten per jaarschijf 

opgenomen) 

100 N 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2019 – 2022 

College Hogere personeelskosten als gevolg van een aantal 

ontwikkelingen: Salarisstijging van 3,75% (€ 470), 

Stijging premies 2018 (€ 80) en formatie uitbreiding 

(€ 45) 

595 N 

Middelen Hogere uitkering Gemeentefonds 1.960 V 

Dienstverlening Neerwaartse bijstelling raming opbrengst leges 

reisdocumenten in verband met verlenging 

geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Zie ook bijstelling 

lasten. 

205 N 

Dienstverlening Neerwaartse bijstelling raming kosten reisdocumenten 

in verband met verlenging geldigheidsduur van 5 naar 

10 jaar. Zie ook bijstelling baten. 

102 V 

Eigendommen Hogere huuropbrengsten door nieuwe contracten bij 

de brede scholen 

35 V 

 

 

Investeringen 

 

Activum Investering 
2019 

Investering 
2020 

Investering 
2021 

Investering 
2022 

7433004 Verv. nieuwb. school PI de Hondsberg 3.810.063 - - - 

Totaal 3.810.063 - - - 
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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 veilig, toegankelijk, schoon 

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. 
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Ambities voor 2019 

 

2.1 Het is veilig voor onze inwoners 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Terugdringen van criminaliteit  en ondermijning, overlast en 

onveiligheidsgevoelens. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aantal High Impact Crimes (HIC’s) neemt af ten opzichte van 2018 

 2017: 56; prognose 2018: 65  

- Het aantal meldingen over jeugdoverlast neemt af ten opzichte van 2018 

 2017: 121; prognose 2018: 110  

- Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem neemt toe ten opzichte van 

2018 

 2017: 35; prognose 2018: 35  

- Het aantal branden neemt af 

 2017: 25; prognose 2018: 15 

- De permanente bewoning op recreatieterreinen neemt af ten opzichte van 

2018 

 Begin 2018: 193 ; prognose 2018: 160 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We realiseren cameratoezicht op diverse locaties in het centrum van 

Oisterwijk.  

- We voeren campagne om de meldingsbereidheid te vergroten. Dit doen we 

door de ambtenaren te trainen hoe ze ondermijning kunnen signaleren en 

door middel van diverse communicatie uitingen naar de inwoners toe. 

- Intensiveren bedrijfscontroles en toezichtcontroles op recreatieterreinen. 

Het project veilig recreëren is er op gericht om de recreatieparken veiliger 

te maken, om permanente bewoning tegen te gaan en om misstanden zoals 

criminaliteit, drugs gerelateerde praktijken aan te pakken. 

- Awareness vergroten op het gebied van HIC’s, ondermijning en brandveilig 

leven.  

- Betrokkenheid creëren bij evenementenorganisatoren ten aanzien van 

veiligheid en drugs gerelateerde problematiek. Evenementenorganisaties 

zelf een rol geven bij het terugdringen van drugsgebruik en de handel in 

drugs.  

- Inzetten bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s), wijk-GGD’ers (voor 

mensen met verward gedrag) en het buurtpreventieteam als reactie op het 

ontvangen van signalen over misstanden en problematiek achter de 

voordeur. 

- Het faciliteren van whatsapp-groepen om buurtbewoners met elkaar in 

contact te brengen om signalen over criminaliteit in de buurt te delen en 

alertheid te vergroten. 
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Wat willen 

we 

bereiken? 

Verlaging van het aantal verkeersslachtoffers en geen dodelijke ongevallen door 

het treffen van maatregelen waardoor de ongevalskans omlaag gaat. 

Aanpakken van knelpunten gericht op snelheid, zicht en conflictpunten.  

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in 2019 gedaald ten 

opzichte van het gemiddelde over de periode 2015 tot en met 2017  

 periode 2015 tot en met 2017 = gemiddeld 30 verkeersslachtoffers per 

jaar 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Maatregelen aan de infrastructuur, zoals 

 Realisatie van vrij liggende fietspaden langs de Broekzijde (afhankelijk 

van grondaankoop en bestemmingsplan procedure) en langs de 

noordzijde van het spoor (starten van de voorbereidingen en deels 

realiseren). 

 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. 

 Vergroten 30km/u zones Gemullehoekenweg. 

- Daarnaast aandacht voor communicatie gericht op bewustwording om 

ongewenst verkeersgedrag van weggebruikers te veranderen. Hierbij sluiten 

we zo veel mogelijk aan op landelijke campagnes, zoals “de scholen zijn 

weer begonnen”. 

- We starten de snelheidsmeterspaarpot van het provinciaal project “Nul 

verkeersdoden in Brabant” in de wijk met de meeste overlast op snelheid. 
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2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk 

versterken 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. In 2019 (en 2020) gaan 

we de raad, college, ambtelijke organisatie en externe belanghebbenden (zoals 

onze inwoners) voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.  

Op 1 januari 2021 voldoen we aan de dan geldende wettelijke vereisten en 

hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe instrumenten en handelswijze.  

 

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 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

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

partijen en belanghebbenden vormgegeven. 

- Op basis van de ambitie bezien of aanpassing van de Omgevingsvisie nodig 

is. 

- Er zijn minimaal twee experimenten gestart 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. 

- Inventarisatie van het huidige beleid en regelgeving, inclusief een analyse 

van het gebruik, de fysieke component en de nut- en noodzaak. 

- Het opstellen van kaders voor de participatiestrategie. 

- 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. 

- Aanpassen van de organisatie op de ambitie door inzet van een  

bewustwordingstraject. 

 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

We willen meewerken aan ruimtelijke ontwikkelingen die ertoe leiden dat de 

kwaliteit en identiteit wordt versterkt, zowel binnen de bebouwde kommen als 

in het buitengebied. Realiseren van een aantal projecten die bijdragen aan de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.  

 

Beperkte milieubelasting en geen hinder van (agrarische) bedrijven in het 

buitengebied. 

Een (regionaal) plan van aanpak voor de vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen (vab’s) en een aantal vab’s met een (ontwikkelingsperspectief 

voor een) nieuwe functie. Passende functies in de voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Vragenlijst over leefbaarheid / leefomgeving 

- Leefbaarheidsbarometer  

- 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’s) met een nieuwe 

functie 
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Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Principeverzoeken worden getoetst aan de omgevingsvisie. De 

omgevingsvisie wordt waar dat nodig is nog verder uitgewerkt, zodat de na 

te streven kwaliteit en identiteit voor iedereen helder is.  

- Voor verzoeken schakelen we waar nodig stedenbouwkundige 

deskundigheid in, waarbij beoordeeld wordt of het deel (het plan) bijdraagt 

aan het geheel (versterken kwaliteit en identiteit). 

- Realisatie aanpassingen Lindeplein. 

- Opstellen plan van aanpak voor de vab’s (met de regio). 

- Voor het beperken van de milieubelasting en hinder van agrarische 

bedrijven en de transitie naar een meer duurzame veehouderij wordt een 

procesbegeleider ingezet. 

 

 

 

2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Door uitvoering te geven aan de opgestelde actiegerichte woonagenda wordt 

een goede match gevonden tussen de diversiteit van inwoners en een voor hen 

geschikte woning in gemeente Oisterwijk (woonbehoefte).  

 

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 2016 - 2021 worden jaarlijks 100 woningen toegevoegd aan de 

woningvoorraad conform de Woonvisie) 

- Aantal gerealiseerde sociale huurwoningen 

- Percentage gerealiseerde huisvesting specifieke doelgroepen 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Regionale afspraken maken over woningbouwprogrammering en 

woningbouwlocaties. 

- Uitvoering geven aan de Woonvisie en het Regionaal Woonkader 

- Met de corporatie jaarlijks prestatieafspraken maken 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. 

- Opzetten en uitvoeren van een integrale aanpak van huisvesting voor 

specifieke doelgroepen. Hiervoor wordt een projectleider voor 3 jaar 

aangetrokken. 
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2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Kwalitatief hoogwaardig en recreatief aantrekkelijk groen in de hele gemeente. 

Realisatie Natuurnetwerk Brabant en nieuwe natuur, inclusief ecologische 

verbindingszones, faunapassages, beekherstel en vispassages. 

Behoud van de biodiversiteit met onder meer aandacht voor de bij. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal m2 groen waar kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden 

- Aantal hectare natuurgebied en ecologische verbindingszones 

- Uitvoering aantal biodiversiteitsprojecten 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Opstellen actualisatie Groenprogramma (strategie 2019-2023). Hierin 

worden de kwaliteiten van het groen beschreven, hoe we deze de komende 

jaren gaan behouden en hoe we omgaan met actuele thema’s zoals 

bijvoorbeeld hittestress.  

- Samen met de regio is in 2018 een Natuurbod gedaan, met daarin 

voorstellen voor natuurontwikkeling. In 2019 wordt dit uitgewerkt in een 

Plan van aanpak en worden projecten hiervoor opgezet. 

- 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, 

Erven plus en andere biodiversiteitsprojecten en we stimulering onze 

inwoners om hieraan mee te doen. 

 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

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

gekozen kwaliteitsniveau. 

Een goede afvoer van rioolwater en het uitbreiden van het verwerken van 

hemelwater in oppervlaktewater of ondergrond (gescheiden van de riolering). 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal m2 verharding waar kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden 

- Kwaliteitsinspecties uitvoeren van wegen, bruggen, riolering en openbare 

verlichting 

- Aantal ingediende claims met betrekking tot de openbare ruimte 

- Aantal straten en paden waar wortelopdruk is verholpen 

- Aantal m3 hemelwater dat niet meer via de riolering afvloeit naar de 

rioolwaterzuivering 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Opstellen van een visie voor de inrichting, beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. 

- Uitvoering geven aan kwaliteitsonderhoud aan wegen, bruggen, riolering en 

openbare verlichting. 

- Uitvoering geven aan aanpak verminderen wortelopdruk op voet- en 

fietspaden. 

- Uitvoering van projecten met maatregelen in het kader van 

klimaatadaptatie. 

- De aanleg van infiltratievoorzieningen, buffering en lozingen op open water 

voor verwerking van hemelwater. 

- Herzien en opstellen van een nieuw Basis Rioleringsplan (BRP). 

- Opstellen van een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP) 

voor de periode 2020 – 2024. 
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2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Een goed bereikbare gemeente door het garanderen van een vlotte 

verkeersafwikkeling op de hoofdwegen om te voorkomen dat er sluipverkeer 

ontstaat in de woonwijken (verblijfsgebieden). 

In woonwijken beperkt het totale gemotoriseerde verkeer zich tot alleen het 

bestemmingsverkeer. 

 

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) 

- Het aandeel doorgaand verkeer in een verblijfsgebied (woonwijk) ligt niet 

boven de 5% van het totale verkeer in een verblijfsgebied 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Onderzoek verkeersafwikkeling rotonde Pannenschuurlaan – Bedrijfsweg. 

- Vaststellen van het scenario voor de doorstroming op de hoofdwegen van 

de kernen Oisterwijk en Heukelom, inclusief te nemen maatregelen ter 

bevordering van de verkeersafwikkeling. 

- Opstellen van een plan van aanpak voor de leefbaarheid in de kern 

Moergestel in verband met de verkeersdrukte. 

 

 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in woonwijken en parkeerterreinen bij 

voorzieningen. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- 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% 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Realisatie van extra parkeerplaatsen bij bedrijventerrein ’t Seuverick. 

- Op verzoek van bewoners wordt onderzoek uitgevoerd naar de (hoge) 

parkeerdruk en worden passende oplossingen gerealiseerd. 

- Invoeren van parkeerregulering in de centrumschil. 

- Opstellen van een voorstel voor parkeergelegenheid voor gemeente-

ambtenaren. 
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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.  

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantrekkelijk voor ondernemers: Ondernemers geven een hoger 

rapportcijfer voor het vestigingsklimaat  

 rapportcijfer 2017 = 7,3 

- Aantrekkelijk voor bezoekers: stijging van inkomsten uit toeristenbelasting 

 2017 = ca € 450.000 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Verder vormgeven en bouwen aan de citymarketingorganisatie.  

- Actualisatie economische visie, inclusief ondernemerspeiling (naar 

waardering vestigingsklimaat en de dienstverlening door de gemeente).  

- Basis op orde brengen: opstellen bebordingsbeleid voor toeristisch-

recreatieve voorzieningen en bedrijven en uitvoeren van dat beleid. 

- We werken aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat.  

 

 

 

2.7 Alle inwoners kunnen zich inspannen en ontspannen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-, beweeg- en 

speelvoorzieningen. 

Buitensportaccommodaties op breedtesport voldoen  aan de huidige landelijke 

normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de sportbonden.  

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

de inwoners in Oisterwijk en Moergestel. 

 

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 

- 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 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- De sportaccommodatie op Den Donk wordt in gebruik genomen waarbij 

zichtbare verbetering is van het aantal parkeerplekken, de 

verkeersafwikkeling, de groenvoorziening en de waterberging op den Donk  

- Uitvoeren van het scenario-onderzoek naar de exploitatie van de 

Staalbergven. 

- Start van de gefuseerde voetbalclubs. 

- Oplevering van het meerjarig investeringsplan en meerjarig onderhoudsplan 

buitensportaccommodaties. 

- Duidelijkheid verkrijgen over de verschillende scenario’s qua 

kwaliteitsniveau per gemeentelijke sportaccommodatie.  

- Opstellen van een toekomstplan cultuurcentra, samen met inwoners en 

gebruikers. 
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2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame organisatie die niet denkt in afval, 

maar in grondstoffen.  

We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2020: 

- 100 kg (grof) huishoudelijk afval per inwoner. Dit is een landelijke norm, 

VANG-doelstelling genaamd.  

- Daarnaast wordt 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden.  

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

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

 doel voor 2019 = 110 kg per inwoner; 2017 =  133 kg per inwoner 

- Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe 

 doel voor 2019 = 74%; 2017 =  72% 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

De volgende activiteiten leiden tot het effect van minder restafval per inwoner: 

- Afvalstoffenheffing aanpassen naar “vervuiler betaalt”-principe voor 

hoogbouw locaties; 

- Faciliteren hoogbouw bij maatwerkoplossingen afvalinzameling; 

- Realiseren scheidingsdoelstelling milieustraat door betere scheiding op 

bordes. 

 

 

 

 

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. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Het aandeel van de fiets ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen 

binnen een afstand van 10 km neemt toe van 15% naar 17% 

- Aantal treinreizigers vanaf station Oisterwijk neemt met 4% toe  

 gemiddeld aantal in-/uitstappers op een werkdag in 2017 = 2.486 

- Aantal openbare laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe 

 doel voor 2019 = 17 laadpalen; augustus 2018 = 7 laadpalen 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Realiseren en verbreden van fietspaden. 

- Realiseren van de verplaatsing van een deel van de fietsenstalling bij het 

station (van ten zuiden naar ten noorden van het station). 

- Faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer, zoals 

bijvoorbeeld deelauto’s. 

- Realiseren van openbare laadpunten voor elektrisch vervoer. 
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Wat willen 

we 

bereiken? 

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

In nauwe 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 zijn de regio Hart van Brabant en de gemeente Oisterwijk CO2-

neutraal 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Verminderen CO2-uitstoot  

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Opstellen (en uitvoeren) van een Duurzaamheidsagenda volgens de 

handreiking van de VNG over de Global Goals. 

- Deelnemen aan duurzaamheidsprojecten in het kader van de regionale 

samenwerking Hart van Brabant. 

- Stimuleren, faciliteren en regisseren van duurzaamheidsinitiatieven van de 

energiecoöperatie, individuele burgers en ondernemers.  
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Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Misdrijven: Winkeldiefstal  aantal per 1.000 

inwoners 

2017 0,6 2,2 

Misdrijven: 

Geweldsmisdrijven 

aantal per 1.000 

inwoners 

2017 3,7 5,0 

Misdrijven: Diefstal uit 

woning 

aantal per 1.000 

inwoners 

2017 2,3 2,9 

Misdrijven: Vernieling en 

beschadiging 

aantal per 1.000 

inwoners 

2017 3,9 4,8 

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 

inwoners 12-17jr 

2017 291 131 

Jongeren met delict voor 

rechter 

% 2015 1,43 1,45 

Hardekern jongeren aantal per 10.000 

inwoners 12-14jr 

2014 0,5 1,3 

Ziekenhuisopname nav 

verkeersongeval met 

motorvoertuig 

% 2015 5 8 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Ziekenhuisopname nav 

vervoersongeval met 

fietser 

% 2015 16 9 

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 

woningen 

2016 7,0 7,2 

Banen aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2017 734,2 758,2 

Vestigingen aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2017 182,0 139,7 

Functiemenging % 2017 51,0 52,4 

Niet-sporters % 2016 45,2 48,7 

Fijn huishoudelijk restafval aantal kg per 

inwoner 

2016 107 189 

Hernieuwbare elektriciteit % 2016 5,8 12,6 

 

 

Wat kost het?  

 

 

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

 

Thema

  x € 1.000

Lasten / 

Baten

Lasten -1.757 N -1.701 N -1.721 N -1.721 N -1.681 N

Baten 73 V 74 V 74 V 74 V 74 V

Resultaat -1.684 N -1.627 N -1.647 N -1.647 N -1.607 N

Lasten -10.115 N -4.527 N -5.080 N -1.541 N -588 N

Baten 10.668 V 4.826 V 6.439 V 5.734 V 4.154 V

Resultaat 553 V 299 V 1.360 V 4.193 V 3.567 V

Lasten -505 N -5 N -5 N -5 N -5 N

Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

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

Lasten -5.478 N -5.213 N -5.572 N -5.121 N -5.107 N

Baten 2.588 V 2.642 V 2.642 V 2.642 V 2.642 V

Resultaat -2.890 N -2.571 N -2.930 N -2.479 N -2.465 N

Lasten -855 N -735 N -743 N -615 N -625 N

Baten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

Resultaat -855 N -735 N -743 N -615 N -625 N

Lasten -433 N -433 N -408 N -408 N -408 N

Baten 137 V 140 V 140 V 140 V 140 V

Resultaat -296 N -293 N -268 N -268 N -268 N

Lasten -3.490 N -5.913 N -3.807 N -3.790 N -3.799 N

Baten 828 V 1.019 V 1.013 V 1.004 V 1.002 V

Resultaat -2.662 N -4.894 N -2.794 N -2.786 N -2.797 N

Lasten -2.225 N -2.448 N -2.217 N -2.189 N -2.186 N

Baten 2.698 V 2.762 V 2.762 V 2.762 V 2.762 V

Resultaat 473 V 314 V 545 V 573 V 576 V

2.3 Volkshuisvesting

2.1 Veiligheid

2.2 Ruimtelijke ontwikkeling

2.4 Openbare ruimte

2.5 Bereikbaarheid

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

2.6 Ondernemers en bezoekers

2.7 Sport, cultuur en recreatie

2.8 Duurzaamheid

Aantrekkelijk, duurzaam, 

gezond en veilig Oisterwijk

  x € 1.000

Lasten -24.323 N -24.856 N -20.975 N -19.554 N -15.391 N -14.398 N

Baten 19.670 V 16.991 V 11.464 V 13.071 V 12.357 V 10.775 V

Resultaat -4.652 N -7.865 N -9.511 N -6.483 N -3.034 N -3.623 N

Begroting 

2022

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021
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Toelichting 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2019 benoemd. 

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

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2019 -2022 

Veiligheid Hogere bijdrage Veiligheidsregio 62 N 

Veiligheid Intensivering toezicht, handhaving en opsporing 25 N 

Veiligheid Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 40 N 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 

Opstellen omgevingsvisies 25 N 

Openbare ruimte Aanpassing waterbanken Lindeplein 150 N 

Openbare ruimte Structurele verhoging onderhoudsbudget groen 45 N 

Openbare ruimte Structurele verhoging onderhoudsbudget voet- en 

fietspaden 

35 N 

Openbare ruimte Kwaliteitsimpuls onderhoud wegen en groen conform 

raadsbesluit 22 februari 2018 

135 N 

Bereikbaarheid Diverse verkeersmaatregelen 160 N 

Ondernemers en 

bezoekers 

Actualisatie economische visie 25 N 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Aankoop en afwaardering accommodaties voetbal in 

verband met fusie voetbalverenigingen (bedrag is 

gewijzigd conform raadsvoorstel 4 oktober 2018) 

1.800 N 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Aanpassing sportvelden Roef 280 N 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Aanpassing atletiekbaan Taxandria 80 N 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Onderzoek toekomst Staalbergven 35 N 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Intensivering project Natuurlijk gezond en inzet 

combinatiefunctionarissen 

50 N 

Duurzaamheid Opstellen duurzaamheidsagenda 60 N 

Duurzaamheid Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid 

(conform amendement bij PPN 2019 – 2022) 

200 N 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2019 - 2022 

Ruimtelijke 

ontwikkeling 

Ontwikkelingen grondexploitaties 250 N 

Openbare ruimte Beëindiging sponsorcontract rotondes 21 N 

Openbare ruimte Indexering rioolheffing 60 V 

Sport, cultuur en 

recreatie 

Contract exploitatie Staalbergven 30 N 

Duurzaamheid Indexering afvalstoffenheffing en overige 

opbrengsten 

64 V 
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Investeringen 

 

Activum Investering 
2019 

Investering 
2020 

Investering 
2021 

Investering 
2022 

7210613 Randweg Moergestel - - - 1.000.000 

7210614 Verbinding station-centrum Oisterwijk 150.000 - - - 

7210615 Parkeerterrein 't Seuverick 80.000 - - - 

7722102 Burg.de Keyzerplein(verv.2019) 71.480 - - - 

7722103 Burg.v.Beckhovenstr.(verv.2019) 199.970 - - - 

7722104 Juliana Bernhardplein(verv.2019) 114.130 - - - 

7722105 Haammakerstraat(verv.2019) 78.410 - - - 

7722106 Hoefsmidstraat(verv.2019) 85.390 - - - 

7722107 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst (verv) 162.990 - - - 

7722108 Groenstr.(ged.plants.noordz.;relin.2019) 151.200 - - - 

7722109 Past.de Louwstr.MG(verv.2020) - 226.040 - - 

7722110 Waterhoefweg(relining 2020) - 226.800 - - 

7722111 Eikenven(relining 2020) - 403.200 - - 

7722112 Icarusplein(verv.2021) - - 92.400 - 

7722113 Küllerlaan(verv.2021) - - 105.440 - 

7722114 Industrieweg MG(verv.2021) - - 743.350 - 

7722115 Vervanging drukriolering(2021) - - 100.800 - 

7722116 Icarustraat(verv.2022) - - - 189.520 

7722117 Krijtestraat MG(verv.2022 - - - 232.070 

7722118 Past.vd Boogaardstr.MG(verv.2022) - - - 262.110 

7722138 Burg.de Keyzerplein(klim.adapt.2019) 25.200 - - - 

7722139 Burg.v.Beckhovenstr.(klim.adapt.2019) 70.560 - - - 

7722140 Juliana Bernhardplein(klim.adapt.2019) 40.320 - - - 

7722141 Haammakerstraat(klim.adapt.2019) 25.200 - - - 

7722142 Hoefsmidstraat(klim.adapt.2019) 30.240 - - - 

7722143 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst(klim) 60.480 - - - 

7722144 Waterhoefwg afkopp.opp. (klim. adapt. 
2020) 

- 90.720 - - 

7722145 Past.de Louwstr.MG(klim.adapt.2020) - 75.600 - - 

7722146 Eikenven afkopp.opp.(klim.adapt.2020) - 226.800 - - 

7722147 Icarusplein(klim.adapt.2021) - - 30.240 - 

7722148 Küllerlaan(klim.adapt.2021) - - 35.280 - 

7722149 Industrieweg MG(klim.adapt.2021) - - 252.000 - 

7722150 Icarusstraat(klim.adapt.2022) - - - 65.520 

7722151 Krijtestraat MG(klim.adapt.2022) - - - 80.640 

7722152 Past.vd Boogaardstr.MG(klim.adapt.2022) - - - 85.680 

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

7962049 Vervanging tractor Claas - 50.000 - - 

7962050 vervanging Ford Transit 9-VRJ-83 36.000 - - - 

7962051 Vervanging Ford Transit 3-VZR-72 28.000 - - - 

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

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 

7962061 Verv.Mitsubishi VL-991-S - - - 31.000 
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Activum Investering 
2019 

Investering 
2020 

Investering 
2021 

Investering 
2022 

7962062 Verv.hogedrukrioolspuit(2022) - - - 35.000 

Totaal 1.409.570 1.504.160 1.359.510 2.166.540 

 

De Pr. Marijkestraat is (nog) niet opgenomen in bovenstaande investeringsoverzicht. De straat zal 

beoordeeld worden op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Onderzocht gaat worden of 

de aanpak van de straat gecombineerd kan worden met het vervangen van het riool. 
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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. Preventie en tegengaan van eenzaamheid en 

armoede bij met name  specifieke groepen zijn speerpunten. 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. 
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Ambities voor 2019 

 

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. 

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% 

- Minder mensen in Oisterwijk zitten in een schuldhulptraject 

 doel 2019 = minder dan 100 schuldhulptrajecten; 2017 = 130 schuld-

hulptrajecten; t/m september 2018 = 109 schuldhulptrajecten 

- Aantal zelfstandig wonende personen vanaf 75 blijft minimaal gelijk 

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

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

blijft minimaal gelijk 

 deelnemers Sjors sportief = 634; deelnemers Sjors creatief = 334; Max 

vitaal start in 2018/2019, waardoor aantal deelnemers pas volgend jaar 

bekend is 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Onderzoek naar de basisstructuur1 met het doel om informele 

ondersteuningsstructuren te vergroten en te versterken, overlap en lacunes 

in beeld te brengen en de verbinding van informele en formele 

ondersteuning stevig(er) te verankeren. We besteden daarbij aandacht aan 

de verschillen per wijk. 

- Uitbreiding steunpunt eenzaamheid ten behoeve van preventie van 

eenzaamheid. 

- Vernieuwen declaratiefonds en voedselbank. 

- Uitvoeren van de pilot “Schulden in beeld”, gericht op vroegsignalering van 

betalingsachterstanden. 

- Behoeftenonderzoek naar de behoeften van jongeren (zoals sport, 

onderwijs, horeca en ouders) samen met jongeren en betrokken partijen. 

Werken aan indicator: aantal adviesvragen aan jeugdigen. 

- Uitvoering geven aan Natuurlijk Gezond door inzet van 

combinatiefunctionarissen op het gebied van cultuur en sport voor kinderen 

en jongeren en  sport voor ouderen. 

- Age friendly cultural cities. We bevorderen cultuurparticipatie door ouderen. 

- We benutten het sociaal kapitaal in de basisstructuur, bijvoorbeeld door 

sociaal ondernemerschap een volwaardige rol en positie te geven naast 

hulpverleningsorganisaties (conform de aangenomen motie van de raad). 

 

 

 

  

                                            
1 Het onderzoek naar de basisstructuur draagt bij aan verschillende thema’s en komt daarmee op 

meerdere plaatsen terug in de activiteiten van de begroting. 
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Wat willen 

we 

bereiken? 

We streven naar een samenleving waarin inwoners omzien naar elkaar.  

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 

- Meer (ruimte voor) inwonersinitiatieven die bijdragen aan de samenleving 

 voor het jaar 2018 zijn 139 subsidies verleend aan niet-

beroepsorganisaties 

- Meer vrijwilligers  

 nulmeting volgt in 2019 

- Meer mantelzorgers 

 aantal 2018 = 199 mantelzorgers 

- Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers 

 in 2018 hebben 51 mantelzorgers één of meerdere vormen van 

ondersteuning gehad;  

 nulmeting vrijwilligersondersteuning volgt in 2019 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We onderzoeken de basisstructuur met het doel om informele 

ondersteuningsstructuren te vergroten en versterken. Daarbij hebben we 

extra oog voor respijtzorg bij mantelzorgers.  

- We breiden het Steunpunt Mantelzorg uit en we zorgen dat we meer 

mantelzorgers in beeld hebben. Ook willen we het budget voor het 

mantelzorgcompliment verdubbelen. 

- We blijven ruim baan geven aan inwonersinitiatieven. 

- We willen beter in beeld brengen hoeveel vrijwilligers er zijn in Oisterwijk 

en welke ondersteuning zij nodig hebben. Dit nemen we mee in het 

onderzoek naar de basisstructuur. 

 

 

 

 

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.    

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal meldingen bij het sociaal team   

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- We ontwikkelen een sociale kaart (een digitale wegwijzer voor inwoners met 

informatie over formele en informele ondersteuning in Oisterwijk).   

- We richten één duidelijk herkenbare en laagdrempelige plek in (sociaal 

team) waar inwoners met een hulp– of ondersteuningsvraag terecht 

kunnen. 
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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. 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Klanttevredenheid over kwaliteit van de ondersteuning blijft minimaal gelijk. 

 Klanttevredenheidsonderzoek WMO = 84% tevreden; 

 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek = rapportcijfer 7,9 

- Doelrealisatie (is het afgesproken resultaat behaald) neemt toe 

 eind 2018 zijn eerste cijfers van Jeugd beschikbaar;  

 in 2019 verwachten we de eerste cijfers van WMO 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd. 

- Doorontwikkeling contractmanagement WMO en Jeugd. 

- Onderzoek naar de basisstructuur; zie ook thema 3.1.  

- Uitvoeren pilot WSD. 

 

 

 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Transformatie van het sociaal domein door een meer integrale benadering.   

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

- Aantal innovatieve initiatieven die bijdragen aan transformatie neemt toe 

 laatste meting 2017 = 7 innovatieve pilots 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Sociale ondernemers een volwaardige rol en positie binnen het sociaal 

domein geven. 

- Kansen bieden aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door een 

integrale benadering vanuit onderwijs, Participatie, Jeugdwet en WMO.  

- Meer sturen op integraliteit bij “1 gezin - 1 plan - 1 coördinator”. Integraliteit 

is niet 2-dimensionaal  (WMO/Jeugd), maar 4-dimensionaal (WMO / Jeugd 

/ Participatie / Passend Onderwijs). 

- Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen in 

het sociaal domein om integraliteit te bevorderen. 

- Onderzoeken hoe succesvolle initiatieven geborgd kunnen worden. 

- Doorontwikkeling van de wijze van monitoring in het sociaal domein. 
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3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Alle inwoners worden in staat gesteld om deel te nemen aan onderwijs en 

educatie. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor ‘passend onderwijs’ in 

onze integrale benadering in het sociaal domein. 

De Opvang- en onderwijsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk 

voor is, zijn toegankelijk en veilig. 

 

Hoe kunnen 

we dat 

meten? 

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

 in 2017 namen 34 kinderen niet deel aan kinderopvang 

- Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt 

 in 2017 is het percentage voortijdig schoolverlaters 1,43% 

- Taalhuis. Eenheid laaggeletterden in % daalt 

 in 2017 is 5% van de inwoners laaggeletterd 

 

Wat gaan 

we daar 

voor doen? 

- Zorgen dat passend onderwijs ook wordt meegenomen in “1 gezin - 1 plan 

- 1 coördinator”. 

- Leerplichtambtenaar en medewerkers toegang gaan nauwer samenwerken. 

- Borgen en evalueren van het lokale thuiszitters pact en afstemmen in de 

regio. 

- Uitbreiden van uren voor- en vroegschoolse educatie in de voorschool. 

- Start vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg. 

- Voorbereiden op de ‘decentralisatie’ Inburgering, wat vanaf 2020 een taak 

van gemeenten wordt. 

 

 

 

  



 53 

Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic 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 % 2017 68,3 66,7 

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 

18jr en ouder 

2017 19,1 41,1 

Aantal re-integratie-

voorzieningen 

per 1.000 inwoners 

15-65jr 

2017 25,6 29,0 

WMO cliënten met een 

maatwerkvoorziening 

per 1.000 inwoners 2017 45 57 

Achterstand onder jeugd: 

jeugdwerkloosheid 

% 2015 0,99 1,52 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 

tot 18 jaar 

2017 8,7 9,7 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% 2017 0,8 1,0 

Jongeren met 

jeugdreclassering 

% 2017 0,3 0,4 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Voortijdige schoolverlaters 

totaal (VO + MBO) 

%  2016 1,2 1,7 

Absoluut verzuim  per 1.000 inwoners  

5-18jr 

2017 0,00 1,82 

Relatief verzuim per 1.000 inwoners  

5-18jr 

2017 11,01 26,58 

 

 

Wat kost het?  

 

 

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

 

 

Toelichting 

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2019 benoemd. 

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

Thema Omschrijving € V/N 

Ontwikkelingen uit PPN 2019 -2022 

Basisstructuur Onderzoek basisstructuur 35 N 

Basisstructuur Onderzoek doorontwikkeling toegang 30 N 

Basisstructuur Mantelzorgers: Ondersteuning + uitbreiding 

mantelzorgcompliment 

35 N 

Basisstructuur Steunpunt: activiteiten ter preventie van 

eenzaamheid ouderen 

45 N 

Basisstructuur Integratie vergunninghouders: Ondersteuning van 

maatschappelijke organisaties 

30 N 

Basisstructuur Huisvesting vergunninghouders: Realiseren 

taakstelling rijk inclusief het opheffen van 

beperkingen bij huisvesting 

50 N 

Basisstructuur Preventie en vroegtijdig signaleren van 

betalingsachterstanden 

30 N 

Samenredzaam Oisterwijk

  x € 1.000

Lasten -21.898 N -21.505 N -22.862 N -22.692 N -22.518 N -22.330 N

Baten 4.909 V 4.648 V 4.661 V 4.661 V 4.661 V 4.661 V

Saldo -16.989 N -16.856 N -18.200 N -18.031 N -17.857 N -17.669 N

Begroting 

2022

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Thema

  x € 1.000

Lasten / 

Baten

Lasten -3.593 N -3.959 N -3.887 N -3.917 N -3.775 N

Baten 146 V 150 V 150 V 150 V 150 V

Resultaat -3.447 N -3.809 N -3.737 N -3.767 N -3.625 N

Lasten -16.839 N -17.731 N -17.621 N -17.404 N -17.358 N

Baten 4.311 V 4.316 V 4.316 V 4.316 V 4.316 V

Resultaat -12.528 N -13.416 N -13.305 N -13.089 N -13.043 N

Lasten -1.072 N -1.172 N -1.184 N -1.197 N -1.197 N

Baten 191 V 196 V 196 V 196 V 196 V

Resultaat -881 N -976 N -988 N -1.001 N -1.001 N

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

3.1 Basisstructuur sociaal domein

3.2 Ondersteuning sociaal domein

3.3 Ontwikkeling inwoners
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Basisstructuur Perspectief voor mensen met achterstand tot de 

arbeidsmarkt en kansen voor minder zelfredzame 

jongeren 

50 N 

Basisstructuur Hogere bijdrage GGD, voornamelijk als gevolg van 

indexering 

84 N 

Ondersteuning Hogere kosten WMO door structurele ontwikkelingen 

en gewijzigde systematiek eigen bijdragen 

360 N 

Ontwikkeling 

inwoners 

Instandhouding van het lokaal taalhuis 27 N 

Ontwikkeling 

inwoners 

Cursussen voor volwassenen 25 N 

Ontwikkelingen na vaststellen PPN 2019 - 2022 

Ondersteuning Het budget voor Jeugd is (meer) in lijn gebracht met de 

verwachte hogere kosten. Hierbij is rekening gehouden 

met het feit dat vanaf 2020 de kosten voor de 

Hondsberg niet meer ten laste komen van de gemeente 

(wijziging woonplaatsbeginsel). 

1.120 N 

Ondersteuning Het budget voor PGB Jeugd is in lijn gebracht met de 

verwachte lagere kosten. 

581 V 

 

 

Investeringen 

 

Activum Investering 
2019 

Investering 
2020 

Investering 
2021 

Investering 
2022 

7620250 Nieuwbouw Scoutinggebouw Sportlaan 300.000 - - - 

Totaal 300.000 - - - 
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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 wil ook in de toekomst een moderne, aantrekkelijke en maatschappelijk 

verantwoorde werkgever zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat Oisterwijk – in samenwerking met 

Hilvarenbeek en Goirle – anticipeert op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om een 

concurrerende positie op de arbeidsmarkt te kunnen behouden. De verwachting is dat de krapte 

op de arbeidsmarkt de komende jaren zal aanblijven. Het aantrekken en binden van goed 

gekwalificeerd personeel zal verder gaan dan op de gebruikelijke manier het uitzetten van 

vacatures. De gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle zullen aantrekkelijk moeten zijn als 

werkgever op het vlak van arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden om te kunnen 

concurreren met andere sectoren.  

Verdere intensivering van de samenwerking staat dan ook nadrukkelijk op de agenda om 

doorstroom te bevorderen, medewerkers kansen te bieden en goed gekwalificeerde medewerkers 

op de juiste momenten aanwezig te laten zijn op de juiste plaats in de organisatie. Het aantrekken 

van nieuw personeel uit andere sectoren zal belangrijker worden om voor de komende jaren aan 

goed gekwalificeerd personeel te komen. Naast het werven via gebruikelijke wervingskanalen gaat 

Oisterwijk op zoek naar samenwerking met opleidingsinstituten om studenten en starters op de 

arbeidsmarkt op te leiden in een rol binnen de gemeente met groeiperspectief. 

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. 

 

De samenvoeging met de gemeente Haaren gaat invloed hebben op de personele omvang van de 

gemeente Oisterwijk. In het personeelsconvenant van de lichte samenvoeging met Haaren worden 

afspraken gemaakt ten aanzien van een overname van personeel. Hierdoor zal het 

personeelsbestand van de gemeente meegroeien met de toename van het inwoneraantal na het 

samengaan met Haaren.  

 

Een andere ontwikkeling die reeds in 2018 in gang is gezet, waarbij ontwikkeling is doorgemaakt, 

betreft de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Als 

invoeringsdatum van deze wet wordt uitgegaan van 1 januari 2020. Normalisering van de 

rechtspositie betekent dat: 

- Het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsverhoudingen bij 

overheidswerkgevers; 

- De bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen; 

- De speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking van gemaakte 

afspraken worden vervangen door het reguliere cao-recht. 

Uiteraard zullen op sectorniveau de nodige stappen worden gezet om de implementatie soepel te 

laten verlopen. De gemeente Oisterwijk moet ook zelf met haar samenwerkingspartners de 

komende jaren de nodige stappen ondernemen om deze wijziging van ongekende omvang in goede 

banen te leiden. Dit betekent onder andere: 

- Scholing op de verschillende aspecten van het private arbeidsrecht; 

- Afspraken en procedures bij het oplossen van geschillen; 

- Toetsing van de huidige regelgeving ter voorbereiding op de nieuwe cao; 

- Vaststellen (in overleg met de medezeggenschap) welke beleidsmatige onderdelen straks 

worden opgenomen in een personeelsreglement. 
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Planning & Control cyclus 

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

onze bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en onze P&C-cyclus in het bijzonder. 

We staan voor de vervanging van het financiële systeem. Samen met Goirle en Hilvarenbeek gaan 

we eenzelfde softwarepakket implementeren, gaan we werken met een uniform rekeningschema 

en zullen we de financiële processen harmoniseren. Door de implementatie van dit nieuwe systeem, 

kunnen verbeterpunten op de financiële processen, zoals aangegeven bij de interim controle, 

worden opgepakt. 

 

We gaan werken met een nieuwe programmastructuur, wat zichtbaar is in deze begroting die nu 

voorligt en waarbij de Raad op thema’s gaat sturen die voor de Raad van belang zijn. Per thema 

zijn de doelstellingen, indicatoren en activiteiten 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.    

 

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.  

 

In 2019 wordt door gegaan met de verdere ontwikkeling van de interne beheersing. 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. 

 

Daarnaast wordt ter waarborging van de interne beheersing en rechtmatigheid in 2019 een intern 

controleplan opgesteld. Dit controleplan beschrijft het beleid voor de interne beheersing, de 

administratieve organisatie en de praktische invulling hiervan. Uitgangspunt is dat de interne 

controle gedurende het jaar wordt uitgevoerd en is ingebed in de processen.    

 

Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met de gemeente Goirle en de gemeente Hilvarenbeek. 

 

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 bij de programmarekening 

2020.  

 

Informatiebeveiliging en privacy 

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

beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de informatievoorziening binnen een organisatie 

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

Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten) als normenkader voor de informatiebeveiliging. Met 

BIG als leidraad hebben wij bij het collegebesluit van 24 mei 2016 het informatiebeveiligingsbeleid 

geactualiseerd. Daarmee is een goede basis gelegd voor de beveiliging van informatiesystemen 

Oisterwijk. Op basis van het BIG wordt het Informatiebeveiligingsplan verder doorontwikkeld. Een 
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belangrijk speerpunt daarbij is het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie met 

betrekking tot Informatiebeveiliging. 

 

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

In 2019 zal dit wederom plaatsvinden, door de zgn. 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 ook beter op 

sturen.  

 

Voor de beveiliging van informatie binnen de gemeente is in GHO verband een CISO aangesteld, 

die verantwoordelijk is voor het implementeren van, en toezicht houden op het 

informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. 

 

Als gemeente is het onze taak om de privacy van onze inwoners te borgen. Een belangrijke rol in 

de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervult de functionaris 

gegevensbescherming. Samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle hebben we de 

functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij is een onafhankelijke interne toezichthouder 

met zelfstandige taken en bevoegdheden die in de privacywet- en regelgeving zijn beschreven. 

Naast de functionaris gegevensbescherming hebben we een privacy officer aangesteld, die 

verantwoordelijk is voor het bewaken van het privacybeleid binnen de gemeente. De privacy officer 

brengt onder andere risico’s in kaart door een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren.  

 

Door middel van een team binnen GHO verband op privacy en informatiebeveiliging wordt er voor 

gezorgd dat de gemeente een goede control houdt op de informatiebeveiliging en AVG. 
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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, 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 van de gemeente 

uitstekend is in relatie tot de risico’s die worden gelopen.  

 

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s  

In de, in december vast te stellen, 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 de risico's van de gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de 

organisatie een risicoprofiel opgesteld. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de risico analyse zoals 

in oktober 2017 is opgesteld voor KVL (begin 2019 wordt een nieuwe risico analyse voor KVL 

opgesteld) en de laatste ontwikkelingen rondom de fusie van de voetbalverenigingen.  

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. 

 

Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

1 

 

Afwaarderen van 
boekwaarden van 
gronden 

We proberen het 
gebied Scheerman te 
ontwikkelen om 

zodoende mogelijk 
verlies te beperken of 
teniet te doen. Hiertoe 
treden we in overleg 
met de provincie. 

50% max.€ 1.500.000 16,60% 
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Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

2 KVL: Terugbetaling 
subsidie 

Beslissing provincie 
afwachten. 

75% max.€ 500.000 7,31% 

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 7,06% 

4 KVL: werkelijk afvoer 
van verontreinigde grond 
hoger dan verwacht 

Hogere kosten 
verwerken in 
exploitatieopzet. 

50% max.€ 800.000 6,61% 

5 De budgetten op de 
begroting worden 

overschreden 

Het risico wordt 
beperkt door een goed 

systeem van marap 
en berap, strikte 
budgetbewaking en 

een proactieve rol van 
de financiële 
consulenten. 

50% max.€ 500.000 4,13% 

6 De rechter stelt de 
gemeente in het ongelijk 
bij de asbestsanering van 
de scholen in 
Pannenschuur 

Ondersteuning van 
goede juristen. 

40% max.€ 500.000 3,55% 

7 Attero wint de procedure 
over aansprakelijkheids-
stelling van gemeenten 

Ondersteuning van 
goede juristen. Wordt 
georganiseerd vanuit 
Hart van Brabant. 

50% max.€ 450.000 
 

3,51% 

8 De rechter spreekt uit 
dat de gemeente 

Oisterwijk geen 
aanslagen 
precariobelasting mag 
opleggen aan 

nutsbedrijven voor 
leidingen etc. 

Ondersteuning van 
goede juristen. 

10% max.€ 1.500.000 3,31% 

9 KVL: budget bouwrijp 
maken blijkt niet 
voldoende 

Periodieke toetsing en 
bijstelling van 
budgetten. 

75% max.€ 200.000 2,92% 

10 De bank spreekt de 
gemeente aan op de 

verleende garantie bij 
onder andere Tiliander 
en voetbalverenigingen 

De gemeente monitort 
de financiën van de 

betrokken partijen. 

20% max.€ 1.000.000 2,67% 

11 Uitgaven sociale 
uitkeringen zonder 
(voldoende) financiële 

compensatie door het rijk 

We proberen zoveel 
mogelijk 
uitkeringsgerechtigden 

te begeleiden naar 
werk. 
Bij een overschrijding 
op het budget > 5% 

kan er een beroep 
gedaan worden op een 

vangnetbudget bij het 
min SZW (onder 
strikte voorwaarden). 

50% max.€ 300.000 2,64% 

12 KVL: Continuïteit project Zoveel mogelijk 
vastleggen van 
procedures en 

protocollen. 

50% max.€ 300.000 2,48% 
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Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

13 De gemeente moet de 
uitvoering bij Jeugd 
aanpassen als gevolg 
van jurisprudentie 

 20% max.€ 500.000 2,24% 

14 Uitval van kennisfuncties 
in geval van ziekte, 
ontslag, etc. 

Samenwerking met de 
GHO gemeenten 

25% max.€ 500.000 2,07% 

15 Tussentijdse en 
onvoorziene wisseling 
van bestuursposities 

 50% max.€ 250.000 2,07% 

 

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie blijkt dat het totaalbedrag van alle risico’s € 19.313.000 

bedraagt. Dit bedrag is onderverdeeld in € 10.050.000 voor de genoemde 15 belangrijkste risico’s 

en € 9.263.000 voor de overige kleinere risico’s. 

 

In onderstaande risicokaart zijn alle geïnventariseerde risico’s opgenomen: 

 

Financieel    

x > € 500.000 2 3 2   

€ 250.000 < x < € 500.000 3 2 5  1 

€ 50.000 < x < € 250.000 7 16 6  1 

€ 5.000 < x < € 50.000 6     

x < € 5.000      

Geen financiële gevolgen 2     

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

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, is er maar één risico in de hoogste risicoklasse en dat betreft het 

risico “KVL: Terugbetaling subsidie” (nr. 2).  
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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 € 19.313.000 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 € 4.297.000. 

 

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 31-12-2017 

Algemene reserve € 5.436.900 

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 10.058.900 

Totale weerstandscapaciteit € 15.495.800 

 

 

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  

 

 

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 
 =  

€ 15.495.800 
= 3,61 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 4.297.000 
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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. 

 

Het ratio van de gemeente valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. 

 
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 ratio weerstandsvermogen van 3,61 geldt per 1 januari 2019. In de PPN 2019 – 2022 zijn de 

ambities van het raadsprogramma opgenomen. Aangezien deze ambities veelal door incidentele 

budgetten gedekt wordt en we er bij het financiële perspectief voor de komende jaren van uit zijn 

gegaan dat niet structurele kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht, is er in de 

begroting 2019 een grote onttrekking uit de algemene reserve. Dit achten wij verantwoord gelet 

op de omvang van de algemene reserve. Voordeel van deze aanpak is dat incidentele uitgaven met 

incidenteel geld worden gedekt. Op deze wijze wordt het financiële meerjarenperspectief niet 

vertroebeld. De ratio weerstandsvermogen blijft de komende jaren ruim boven het afgesproken 

niveau van 1,5 (namelijk eind 2019 – bij gelijkblijvend risicoprofiel – op 2,27). 

 

 

Staat van reserves en voorzieningen 

 

Reserves  

 

 

Algemene reserve 

De mutaties in 2018 zijn: 

- De toevoegingen, zijnde het resultaat 2017 ad € 3.290.100 en het overschot in de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf van € 1.136.900. 

- De onttrekkingen, zijnde de vorming van de bestemmingsreserve Spaarverlof ad € 355.000, 

het opnemen van een budget voor het realiseren van één gezamenlijk ICT platform voor Goirle, 

Hilvarenbeek en Oisterwijk ad € 303.500, het opnemen van een budget voor betaalbare 

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde

  X € 1.000 01-01-2018 deringen deringen 01-01-2019 deringen deringen 31-12-2019

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve 10.059 4.427 -1.989 12.497 0 -7.538 4.959

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 5.437 0 -1.137 4.300 490 0 4.790

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve kapitaalslasten investeringen 

maatschappelijk nut
2.500 0 -57 2.443 3.051 -303 5.191

Reserve Spaarverlof 0 355 0 355 0 0 355

Totaal reserves 17.996 4.782 -3.182 19.596 3.541 -7.841 15.295
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huurwoningen ad € 500.000 (PPN 2017-2020) en overige posten die voortvloeien uit 

perspectiefnota’s van voorgaande jaren ad € 830.000. 

De verwachte mutaties in 2019 zijn: 

- De onttrekkingen, zijnde de mutaties uit de PPN 2019 ad € 4.487.000 (voor een specificatie 

zie de financiële begroting) en de toevoeging aan de Reserve kapitaallasten investeringen 

maatschappelijk nut ad € 3.051.000. 

 

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 

Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2017 is in 2018 het overschot in de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf van € 1.136.900 overgeheveld naar de algemene reserve. 

De verwachting is dat in 2019 een verwachte winstneming van € 490.200 wordt toegevoegd aan 

de reserve.  

 

Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut 

Voor 2018 is de omvang van de reserve van € 2.500.000 voldoende om de te verwachte 

kapitaallasten ad € 56.900 uit te dekken.  

In 2019 vindt een toevoeging plaats van € 3.051.000, 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 D’n Donk, voetpad sportboulevard, spoorwegovergang Blokshekken, 

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

onttrekking in 2019 ad € 303.300 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 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.  

 

 

Voorzieningen 

 

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 

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde

  x € 1.000 01-01-2018 deringen deringen 01-01-2019 deringen deringen 31-12-2019

Voorziening beheerplan riolering 0 1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0

Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen 50 -13 38 -13 25

Voorziening pensioenen voormalig 

wethouders (APPA)
2.406 50 -100 2.356 50 -100 2.306

Voorziening voormalig personeelsleden 147 -147 0 0

Totaal voorzieningen 2.603 1.050 -1.259 2.394 1.050 -1.113 2.332
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ongeveer € 12.500 per jaar. 

 

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) 

Er wordt van uitgegaan dat de onttrekkingen ten behoeve van pensioenen in 2018 en 2019 

€ 100.000 zijn en de stortingen € 50.000. 

 

Voorziening kosten voormalige personeelsleden. 

In de voorziening zijn de te verwachten kosten opgenomen voor WW-uitkeringen voor ontslagen 

medewerkers. Deze regeling is in 2018 afgelopen. 

 

 

Meerjarenbalans  

 

 

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. 

Activa Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vaste activa

Materiële vaste activa 51,9 60,5 63,9 73,1 73,3 71,7

Financiële vaste activa 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0

Totaal Vaste activa 52,9 61,9 64,9 74,1 74,3 72,7

Vlottende activa

Voorraden 9,7 7,1 4,7 1,2 0,5 0,4

Uitzettingen - vorderingen < 1 jaar 7,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Liquide middelen 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overlopende activa 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

Totaal Vlottende activa 21,6 12,7 4,8 1,3 0,6 0,5

Totaal Activa 74,5 74,6 69,7 75,4 74,9 73,2

Passiva Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vaste passiva

Eigen vermogen 21,3 17,1 15,3 15,6 19,5 22,8

Voorzieningen 2,6 3,0 2,3 2,2 2,2 2,2

Vaste schulden > 1 jaar 43,1 43,0 44,2 44,2 44,2 44,2

Totaal Vaste passiva 67,0 63,1 61,8 62,0 65,9 69,2

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar 0,7 5,7 1,6 3,6 2,7 1,8

Overlopende passiva 6,8 5,8 6,3 9,8 6,3 2,2

Totaal Vlottende passiva 7,5 11,5 7,9 13,4 9,0 4,0

Totaal Passiva 74,5 74,6 69,7 75,4 74,9 73,2
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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. 

 

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

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1A netto schuldquote 62% 74% 83% 70% 54% 51%

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen
61% 72% 81% 69% 53% 49%

2 solvabiliteitsrisico 29% 23% 22% 24% 35% 41%

3 structurele exploitatieruimte 3,3% 0,8% 0,0% 0,6% 1,4% 0,3%

4 grondexploitatie 16% 11% 16% 7% 2% 3%

5 belastingcapaciteit *) 108% 112% 111% 111% 111% 111%

http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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Toelichting op de kengetallen 

De volgende ontwikkelingen spelen zich de komende jaren af: 

- Investeringen. Er wordt geïnvesteerd in de sportboulevard en de voetbalverenigingen. 

Hiervoor zullen bankleningen worden aangetrokken. Schuldquote loopt op. 

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

komende jaren verkocht. Met de ontvangen gelden worden de uitstaande bankleningen 

afgelost. Schuldquote daalt weer. 

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

op de reserve grondbedrijf geboekt. Hierdoor loopt de solvabiliteit in 2021 op. 

Samenvatting ontwikkelingen kengetallen:  

- 1A. en 1B. de schuldquote (bankleningen) loopt eerst op door investeringen en neemt daarna 

weer af door winsten in 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. 

 

Kengetal 5. Bij de belastingcapaciteit is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde voor Oisterwijk 

van € 322.000 in 2019. In 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 2018 bekend. De laatst bekende gemiddelde landelijke 

woonlasten voor meerpersoonshuishoudens is die van 2018 en bedraagt € 721.  

Voor de vergelijking is als aanname deze landelijke woonlast van € 721 ook gebruikt voor 2018 en 

2019 e.v.  

 

De netto schuld per inwoner 

De geraamde uitstaande schulden eind 2019 zijn € 52 miljoen. De vorderingen zijn € 5 miljoen (is 

met name het grondbedrijf). Per saldo is dit € 47 miljoen aan schuld. Dit bedrag gedeeld door het 

aantal inwoners van 26.132 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 2019 ongeveer € 1.798.  
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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. Juist voor de korte termijn geldt 

dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt. 

 

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  

 

 

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.  

  x € 1.000 2018 2019

Begrotingstotaal 66.113 66.940

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

Berekende kasgeldlimiet 5.620 5.690
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Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld  

 

Toelichting 

Uit het overzicht blijkt dat wij bij de herfinanciering in 2019 - 2022 aan de norm voldoen dat wij 

maximaal 20% mogen herfinancieren. 

 

  

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

  x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022

Renterisico op vaste schuld

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 0

2.   Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0 0

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 8.500 8.750 8.000 7.500 7.500

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0 0

4.   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 8.500 8.750 8.000 7.500 7.500

5.   Betaalde aflossingen 13.800 8.750 7.900 7.500 7.500

6.   Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 8.500 8.750 7.900 7.500 7.500

7.  Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 8.500 8.750 7.900 7.500 7.500

Renterisiconorm

8.  Stand van de vaste schuld per 1 januari 43.000 44.200 44.200 44.200 44.200

9.  Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20%

10. Renterisiconorm 8.600 8.840 8.840 8.840 8.840

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm 8.600 8.840 8.840 8.840 8.840

7.   Renterisico op vaste schuld 8.500 8.750 7.900 7.500 7.500

11. Ruimte / Overschrijding (-) (10 - 7) 100 90 940 1.340 1.340
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Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte de komende vier jaar 

 

Leningen worden afgesloten in miljoenen euro’s. Vandaar dat de opstelling hieronder in miljoenen 

euro’s is. De basis vormen de kosten en opbrengsten uit de begroting. 

 

 

 

in miljoenen €  2019    2020  

 uitgaven ontvangsten totaal  uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -19 0 -19  -19 0 -19 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8  0 8 8 

Gemeentefonds 0 34 34  0 34 34 

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -5 5 0  -5 5 0 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -8 6 -2  -8 6 -2 

Grondbedrijf -2 2 0  -2 3 1 

Samenleving -22 1 -21  -22 1 -21 

Overig (o.a. rente) -3 0 -3  -2 0 -2 

 -59 57 -2  -58 57 -1 

        

Financieringsbehoefte        

Begin van het jaar   42    44 

Einde van het jaar   44    45 

 

 

  2021    2022  

 uitgaven ontvangsten totaal  uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -19 0 -19  -19 0 -19 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8  0 8 8 

Gemeentefonds 0 34 34  0 34 34 

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -5 5 0  -5 5 0 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -7 6 -1  -7 6 -1 

Grondbedrijf -2 2 0  -1 4 3 

Samenleving -22 1 -21  -22 1 -21 

Overig (o.a. rente) -2 0 -2  -2 0 -2 

 -57 56 -1  -56 58 2 

        

Financieringsbehoefte        

Begin van het jaar   45    46 

Einde van het jaar   46    44 

 

 

 

 

 

  



Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage  

 

Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Startjr. Jaar Rente- Saldo per Opgenomen Rentekosten Aflossing Saldo per 

Nr.  bedrag       laatste perc. 1-1-2019 geldleningen 2019   31-12-2019 

   geldlening       aflossing       begroting     

                      

1050         3.630.242  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 871.258   43.478 145.210 726.048 

1051         3.000.000  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 300.000   8.549 150.000 150.000 

1054         4.000.000  Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 266.667   7.673 266.667 0 

1055         3.000.000  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 400.000   11.984 200.000 200.000 

1056         4.000.000  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.066.667   46.781 266.667 800.000 

1059         6.000.000  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 600.000   7.437 600.000 0 

1061         6.500.000  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 0   0   0 

1063       25.000.000  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 7.500.000   170.720 2.500.000 5.000.000 

1064         8.000.000  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 3.200.000   57.148 800.000 2.400.000 

1065       12.000.000  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 7.000.000   119.402 1.000.000 6.000.000 

1066         7.000.000  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 3.500.000   65.300 700.000 2.800.000 

1067         7.500.000  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 4.500.000   38.952 750.000 3.750.000 

          7.500.000  Investeringen 2018 2018   1,000 7.500.000   75.000   7.500.000 

          6.500.000  Herfinanciering 1061 2018   1,000 7.500.000   75.000 750.000 6.750.000 

          8.000.000  Herfinanciering aflossing     1,000   8.100.000 40.167   8.100.000 

                      

   Totaal langlopende geldleningen       44.204.591 8.100.000 767.589 8.128.543 44.176.048 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 44.176.048 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar:  € 36.047.505 

- Looptijd leningen korter dan 1 jaar:  €   8.128.543 

 

De leningen zijn voor het grootste deel aangegaan voor de financiering van de brede scholen, de nieuwe sportboulevard en het grondbedrijf. 
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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. 

   

Daarnaast is voor 2019 en 2020 extra budget beschikbaar gesteld voor het 

terugdringen van wortelopdruk op verhardingen. In 2018 is daartoe een 

rapport opgesteld wat inzicht geeft in de ernst en omvang van deze 

problematiek. 

 

Het achterstallig onderhoud aan civieltechnische kunstwerken wordt de 

komende 2 jaren ingelopen. Ook moeten twee civieltechnische kunstwerken 

(bruggen / viaducten) worden vervangen. Hiervoor is in de begroting vanaf 

2019 extra budget opgenomen, waarmee de achterstanden worden ingelopen. 

 

 

 

Riolering 

 

Beleidskaders Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019) 

 

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. 
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Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Er is geen achterstallig onderhoud. 

 

In 2018 is de rioolvervanging 2018 voorbereid, aanbesteed en gestart. 

Afronding volgt begin 2019. Zo snel mogelijk na de vaststelling van de 

begroting wordt de voorbereiding voor de rioolvervanging 2019 gestart.  

 

Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsprogramma de riolering 

schoongemaakt en onderzocht. Aan de hand van de kwaliteitsrapportages 

worden methodes voor kwaliteitsonderhoud gekozen zoals vervanging of 

relining. Het klein onderhoud wordt planmatig uitgevoerd.  

 

Er is in samenwerking met waterschap de Dommel gestart met de 

voorbereidingen voor een nieuw Basis Rioleringsplan (BRP). Aan de hand 

hiervan worden ook de voorbereidingen voor een nieuw V-GRP, dat aansluit 

op de Omgevingswet, gestart.  

 

 

 

Gebouwen 

 

Beleidskaders Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017) 

 

Het vastgoedteam is in ontwikkeling. Het team zal een voorstel opstellen voor 

een nieuw / aangepast format voor de voortgangsrapportage Rationeel 

Gebouwenbeheer.   

 

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) 

2018 / 

2019 

Voorbereiding gestart met 

diverse onderliggende 

onderdelen. 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen  2019  

Beleidsplan openbare verlichting 2018 Gereed 

Bomenbeheerplan  2017 In voorbereiding 

Groenprogramma strategie 2019-2023 2018 Nog niet gestart 
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Onderdeel Jaar Opmerking 

Nota Wegenbeheer 2018 Vastgesteld 

Riolering   

Basis Riolerings Plan (BRP) 2019 Herziening in voorbereiding 

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-GRP) 2019 Voorbereidingen starten in 2019 

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2019 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 kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017. Voor het 

samenstellen van de nieuwe kadernota periode 2018 t/m 2021 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 er op gericht 

om in juli 2019 de nieuwe kadernota door de raad te laten vaststellen. Tot die tijd blijft de 

bestaande kadernota grondbeleid van kracht. In de raadsinformatiebrief van augustus 2018 

hebben wij u over dit proces geïnformeerd.  

Hieronder noemen wij kort de kaders zoals deze gelden tot de datum van de vaststelling van de 

nieuwe kadernota (planning juli 2019). 

 

Kaders 

Hieronder noemen wij kort de kaders zoals deze gelden tot de datum van de vaststelling van de 

nieuwe kadernota (planning juli 2019): 

- 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. 

- 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. 
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Transparant grondbeleid 

Toepassen van de kadernota grondbeleid (nu 2014 t/m 2017 en na vaststelling de nieuwe 

kadernota voor de periode 2018 t/m 2021) 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 over de financiën en voortgang van de grondexploitaties 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 hierop afgestemd. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties 

Zoals aangegeven in de Kadernota grondbeleid worden de grondexploitaties jaarlijks 

geactualiseerd. De laatste actualisatie hebben wij gedaan op basis van de werkelijke cijfers tot en 

met de jaarrekening 2017. De aanpassingen die wij nadien hebben aangebracht in de exploitaties 

zijn minimaal. In de vergadering van 4 oktober 2018 heeft uw raad de geactualiseerde 

grondexploitaties vastgesteld en hebben wij de geactualiseerde ramingen nu opgenomen in de 

begroting 2019 en volgende jaren. 

 

Wij verwijzen voor meer informatie per grondexploitatie naar de bijlage zoals wij deze bij het 

raadsvoorstel van 4 oktober 2018 hebben gevoegd. Deze bijlage ligt samen met de andere 

begrotingsstukken opnieuw voor u ter inzage.  

 

Financiën 

In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 is opgenomen dat er, 

voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen, ieder jaar een geactualiseerde 

risicoanalyse voor KVL wordt opgesteld door derden. Voor de overige exploitaties maken wij zelf 

jaarlijks een globale analyse. Samen bepalen deze analyses het gewenste weerstandsvermogen 

voor de grondexploitaties. 

1) KVL: De meest geactualiseerde risicoanalyse KVL is van oktober 2017. Op basis van deze 

laatste analyse, waarbij rekening is gehouden met de in 2016 getekende overeenkomst met 

BPD Ontwikkeling B.V., schatten wij het risico van de exploitatie KVL (na verwerking van de 

in de analyse aangegeven risico’s) op afgerond € 1,15 mln. (was € 1,89 mln.).  

Eind 2018 of begin 2019 zullen wij een nieuwe risicoanalyse KVL samenstellen. De resultaten 

hiervan zullen naar verwachting in het voorjaar 2019 bekend zijn. Wanneer de nieuwe 

risicoanalyse belangrijke afwijkingen laat zien wordt de auditcommissie en uw raad hierover 

geïnformeerd. Wanneer van toepassing wordt een voorstel gedaan tot aanpassing van het 

gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.  

2) De overige exploitaties hebben op basis van de laatst bekende gegevens een verwacht 

positief eindresultaat, met uitzondering van de locatie Studiegebied KVL en de (nieuwe) 

exploitatie de Wingerd. Voor het geraamde tekort Studiegebied is al in 2016 een voorziening 

getroffen ten laste van de Algemene reserve grondbedrijf. Bij de jaarrekening 2017 is deze 

voorziening nog verhoogd naar aanleiding van de geactualiseerde grondexploitatie. Het 

geraamde tekort van de exploitatie de Wingerd zal gedekt worden uit de post 

“stimuleringsregeling sociale huurwoningen”. 

De locatie Scheerman Zuid is formeel niet in exploitatie genomen. De raad heeft eerder voor 

deze locatie een “stellig voornemen” uitgesproken voor ontwikkeling in de nabije toekomst. 

Wij zijn nog in overleg met Ruimte voor Ruimte voor het ontwikkelen van deze locatie. De 

verbreding van de A58 speelt hierbij een rol. Wanneer wij concrete plannen kunnen maken 

zullen wij een voorstel aan uw raad doen voor de ontwikkeling van deze locatie.  
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Volgens de voorschriften (BBV) moeten wij eind 2019 concrete plannen hebben voor de 

ontwikkeling, anders moeten wij de waarde van de locatie terugbrengen naar 

landbouwgrond. Het maximale risico Scheerman Zuid bij niet ontwikkelen is ca. € 1,5 mln. 

(afboeken tot landbouwgrond). Met dit risico houden wij rekening bij de bepaling van het 

weerstandsvermogen.  

3) Risico’s in verband met de nieuwe (verplichte) methode van tussentijdse winstneming: 

Bij de jaarrekening 2017 (pag. 87 en 88) zijn wij ingegaan op de nieuwe systematiek 

(verplichte POC-methode volgens de BBV voorschriften) van tussentijdse winstnemingen. 

In de jaarrekening 2017 is aangegeven dat deze methode bij enkele exploitaties in 2017 

heeft geleid tot een hogere tussentijdse winstneming. Hierdoor ontstaan extra risico’s, 

bijvoorbeeld door het niet tijdig of niet geheel kunnen realiseren van deze in 2017 genomen 

winsten. Wij hebben hiervoor bij de jaarrekening 2017 een bedrag van € 1,65 mln. 

gereserveerd. In deze begroting hebben wij deze reservering ongewijzigd gelaten. Bij de 

eerstvolgende jaarrekening zal op basis van de werkelijke ontwikkelingen opnieuw worden 

bezien in hoeverre deze reservering naar beneden kan worden bijgesteld.  

 

Winstprognose grondbedrijf 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan van de belangrijkste projecten de 

volgende indicatieve prognose worden gemaakt: 

 

Opmerkingen 

1) In verband met de nieuwe verslaggevingsregels (BBV) moeten de verwachte winstnemingen 

in nominale bedragen worden gepresenteerd.  

2) In bovenstaand overzicht hebben wij eveneens aangegeven de (verwachte) verliesgevende 

projecten (KVL en Studiegebied). Voor de genoemde bedragen zijn al voorzieningen aanwezig. 

3) De bij de jaarrekening aangegeven mutaties (zie pag. 90) zijn verwerkt. Ten opzichte van de 

jaarrekening 2017 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de winst- en 

verliesprognose.  

  

Realisatie Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Totaal

x € 1 mln. t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 na 2021

Locatie Scheerman (Molenveldje) 0,3 -0,1 0,1 0,3

KVL-terrein -3,7 -0,5 -4,2 

Pannenschuur Buiten 3,0 1,78 1,4 2,4 8,6

Bedrijventerrein Laarakkers 3,2 0,3 0,1 3,6

Locatie Visserslaan (voorm. school de Zwaluw) 1,6 1,6

Locatie Duyvekotstraat (voorm. school Hertog Jan) 0,8 0,8

Locatie Canterslaan (voorm. school Mozaïk) 0,1 0,6 0,1 0,8

Locatie Roozendries Moergestel 0,1 -0,01 0,05 0,1

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 0,5 0,5

KVL-Studiegebied -1,5 -0,08 -1,6 

Uitbreiding bedrijventerrein Bedrijfsweg 0,1 1,2 3,1 4,3

Herontwikkeling gebied De Leye 0,7 2,2 2,9

Totaal nieuw inzicht 3,8 2,1 0,4 0,50 1,5 4,3 5,3 17,8
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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 2017 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg 

€ 744.823. Dit staat gelijk aan 2,44% van de totale GGD begroting. 

 

Het exploitatieresultaat 2017 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg 

€ 330.000 positief. Het eigen vermogen begin en ultimo 2017 bedroeg resp. 

€ 11,1 mln en 10,8  mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 2017 bedroeg 

resp. € 10,3 mln en € 8,9 mln. 
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Conform de vastgestelde begroting wordt de bijdrage in 2019 met € 78.678 

verhoogd ten opzichte van 2018. Het in de begroting op te nemen bedrag 

voor 2019 is € 848.466. 

 

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, 

alcohol, eenzaamheid). Vergroten van de veiligheid in samenwerking met de 

veiligheidsregio’s. 

 

 

 

Afvalverwijdering/gemeente ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling Samenwerking op het gebied van afvalinzameling, sortering en deels 

afvalverwerking van restafval, gft, papier, PMD (Plastic verpakkingen, 

Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en glas en vermarkten van PMD, 

waarbij een hoogwaardige dienstverlening tegen een marktconform tarief 

gegarandeerd wordt. 

 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit handhaven waarbij de normen en 

waarden van een overheidsinstantie aangehouden worden zoals bijvoorbeeld 

arbo- en milieueisen. 

Wijze van 

samenwerking 

Inzameling van huishoudelijk afval, het laten sorteren van het ingezameld 

PMD-afval, het laten verwerken van papier en glas en vermarkten van de 

gesorteerde monostromen kunststof waarbij naast registreren van de 

inzamelhoeveelheden ook de registratie van de ledigingen en 

containermanagement plaatsvindt. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Volgens een uitvoeringsprotocol worden diensten uitgevoerd en vindt 

verrekening van kosten plaats. Het uitvoeringsprotocol is leidend. Er is dus 

geen stemrecht. 

Financieel 

belang 

Het aandeel Oisterwijk in de begroting 2019 van de Afvalstoffendienst 

bedraagt € 768.560, hetgeen overeenkomt met 2,4%. Oisterwijk betaalt 

maandelijks de werkelijk gemaakte kosten. 

Het eigen vermogen en vreemd vermogen is niet vermeld, aangezien de 

afvalverwijdering onderdeel is van de gemeente Den Bosch. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

De samenwerking leidt tot continuïteit, efficiency en inzet van kennis en 

kunde, omdat de Afvalstoffendienst ervaring heeft en gekwalificeerde 

medewerkers. 
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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 2019 van de OMWB 

bedraagt € 490.200. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Op dit moment loopt er nog 1 arbitragezaak (overgebleven ‘oude 

hypotheek’). Om de financiële gevolgen van een eventueel voor de OMWB 

negatieve uitkomst te kunnen dekken, beschikt de dienst over een reserve. 

 

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. 
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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 26 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 2019 van 

Veiligheidsregio Midden-West Brabant is € 1.316.300. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Er komt steeds meer ontwikkeling in de regionalisering van de 

rampenbestrijding door middel van invliegteams, die opgeleid, getraind en 

geoefend zijn door de veiligheidsregio. De gemeente Oisterwijk gaat in 2019 

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. 
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Financieel 

belang 

De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2019 voor Oisterwijk 

bedraagt € 21.948.  

 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk voor de begroting 2019 van de WSD 

is € 3,2 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 over in 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 doen gemeenten in 2018 en 2019 ervaring op over de 

gewenste rol van de WSD. Besluitvorming over de toekomstige rol wordt eind 

2019 voorzien. 

 

 

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg. 

 

Doelstelling Een netwerksamenwerking om vanuit het publieke domein de ontwikkeling 

van de regio– 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 projecten. 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 9. 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 2019 van de gemeente Oisterwijk is € 109.100 (€ 4,17 per 

inwoner) voor regio Hart van Brabant en daarnaast deze zelfde bijdrage voor 

Midpoint Brabant.  

Het eigen vermogen op de geprognosticeerde, gezamenlijke balans eind 2018 

is € 56.436. Het vreemd vermogen zou dan € 17,7 mln. zijn. 
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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 was voor 2016 € 4,19 mln. 

Voor de jaarrekening van 2018 zijn deze cijfers nog in verwerking. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Het jaar 2019 is het vierde uitvoeringsjaar van de Strategische Meerjaren 

Agenda. 

 

 

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. 

Financieel 

belang 

De gemeente Oisterwijk heeft 7.845 aandelen van € 2,50 per aandeel. 

 

Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2017 € 4.486 mln en per 31-12-2017 € 4.953 mln. 

Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2017 € 149.483 mln en per 31-12-2017 € 135.041 mln. 

De Nettowinst na belastingen 2017 bedroeg € 393 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 01-01-2017 € 578 mln en per 31-12-2017 € 609 mln. 

Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2017 € 400 mln en per 31-12-2017 € 439 mln. 

De Nettowinst na belastingen 2017 bedroeg € 31 mln. 
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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 2018 Begroting 2019 Verschil 

Onroerende-zaakbelastingen € 5.883.568 € 6.024.774 € 141.206 

Afvalstoffenheffing € 2.698.134 € 2.762.162 € 64.028 

Rioolheffing € 2.511.563 € 2.571.841 € 60.278 

Leges  € 1.294.928 € 1.110.651 - € 184.277 

Parkeerbelasting € 976.000 € 976.000 € 0 

Toeristen- /  Forensenbelasting € 689.212 € 705.753 € 16.541 

Precariobelasting € 879.774 € 1.400.889 € 521.115 

Reclamebelasting € 76.658 € 78.498 € 1.840 

Hondenbelasting € 125.979 € 129.003 € 3.024 

Marktgelden € 25.674 € 26.290 € 616 

Totaal € 15.161.490  € 15.785.861 € 624.371  
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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; 

- Lastendruk in Oisterwijk op het huidige niveau te behouden, dan wel verhogingen tot een 

minimum beperken; 

- De tarieven onroerende-zaakbelastingen worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,4%2. 

De overige stijging komt door de toename van het aantal objecten en een inhaalslag bij de 

waarderingen;  

- Tarieven afvalstoffenheffing worden 100% kostendekkend berekend; 

- 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 in 2019 met 2,4% geïndexeerd; 

- De uitkomsten van het onderzoek ‘kostendekkendheid leges’ zijn verwerkt in de 

Legesverordening 2019 met bijbehorende tarieventabel; 

- Tarief naheffingsaanslag parkeerbelasting is ongewijzigd. Parkeertarieven zijn ongewijzigd; 

- Tarieven forensenbelasting worden met de inflatiecorrectie van 2,4% verhoogd en 

toeristenbelasting wordt met € 0,05 verhoogd; 

- 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 2,4% 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 2,4% verhoogd; 

- De tarieven reclamebelasting zijn met 2,4 % geïndexeerd. 

 

 

Mate van kostendekkendheid 

 

Rioolheffing 

 

Kostendekkendheid Rioolheffing 2019 

Netto kosten taakveld, incl. (omslag)rente € 1.999.000 

Overhead  € 394.000 

BTW € 150.000 

Vrijval voorziening riool  € 28.800 

  

Totale kosten € 2.571.800 

Opbrengst heffing -€ 2.571.800 

Dekkingspercentage 100% 

 
  

                                            
2 Er vindt een jaarlijkse waardering plaats van alle onroerende zaken. Voor het belastingjaar 2019 geldt dat de 

aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd met als waardepeildatum 1 januari 2018.  
De voorlopige herwaardering is afgerond. Dit resulteert in de volgende waardeontwikkeling: woningen + 4,5 %, niet-
woningen eigenaren + 1 % en gebruikers + 1 %. Deze waardeontwikkeling is verwerkt in de tarieven onroerende-
zaakbelastingen.  
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Afvalstoffenheffing 

 

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing3 2019 

Netto kosten taakveld, incl. (omslag)rente € 2.275.700 

Overhead  € 42.400 

BTW € 450.000 

Totale kosten € 2.768.100 

Opbrengst heffing - € 2.762.100 

Dekkingspercentage 100% 

 
Leges 

 

 
 
De Bouwkosten zijn exclusief BTW en het maximumtarief is € 125.000 geworden. 
Er is een vrijstelling voor zonnepanelen tot en met 60 m3 en warmtepompen ingevoerd. 
De kinderopvang is 100% kostendekkend. 

                                            
3 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. 

 Personeels-

lasten 

 Overhead-

component 

 Overige 

kosten 

 Totale 

kosten 

 

Opbrengsten 

Percen-

tage

Totaal € 474.508 € 630.423 € 276.932 € 1.381.863 € 1.142.435 82,7%

Titel 1 Algemene dienstverlening € 88.476 € 185.612 € 166.771 € 440.859 € 386.777 87,7%

Niet rechtstreeks toe te 

bedelen kosten (Titelniveau)
€ 7.543 € 16.075 € 0 € 23.618 € 0

Hfst 1 Burgerlijke stand € 8.967 € 19.110 € 18.950 € 47.027 € 54.480 115,8%

Hfst 2 Reisdocumenten € 22.559 € 48.079 € 57.872 € 128.510 € 114.282 88,9%

Hfst 3 Rijbewijzen € 32.672 € 69.633 € 53.106 € 155.411 € 154.107 99,2%

Hfst 4

Verstrekkingen uit de 

Basisregistratie personen 

(BRP)

€ 2.210 € 4.710 € 4.224 € 11.144 € 5.415 48,6%

Hfst 8 Overige publiekszaken € 4.626 € 9.858 € 24.121 € 38.605 € 27.147 70,3%

Hfst 11 Kansspelen € 480 € 881 € 0 € 1.361 € 793 58,3%

Hfst 12 Kinderopvang € 306 € 495 € 1.872 € 2.672 € 2.672 100,0%

Hfst 13
Kabels en Leidingen / 

Ondergrondse infrastructuren
€ 6.256 € 11.515 € 3.601 € 21.372 € 21.175 99,1%

Hfst 14 Verkeer en vervoer € 2.859 € 5.255 € 3.025 € 11.139 € 6.706 60,2%

Titel 2

Dienstverlening vallend 

onder fysieke 

leefomgeving / 

omgevingsvergunning

€ 378.769 € 431.466 € 110.162 € 920.397 € 742.265 80,6%

Hfst 2

Beoordeling conceptaanvraag 

/ principeverzoek / 

vooroverleg

€ 8.082 € 21.176 € 12.106 € 41.364 € 32.942 79,6%

Hfst 3 Omgevingsvergunning € 344.300 € 371.751 € 98.056 € 814.107 € 675.043 82,9%

Hfst 7

Wijziging 

omgevingsvergunning als 

gevolg van wijziging project

€ 376 € 618 € 0 € 994 € 699 70,3%

Hfst 8
Bestemmingswijzigingen 

zonder activiteiten
€ 26.011 € 37.921 € 0 € 63.933 € 33.581 52,5%

Titel 3

Dienstverlening vallend 

onder Europese 

dienstenrichtlijn

€ 7.263 € 13.344 € 0 € 20.607 € 13.393 65,0%

Hfst 1 Horeca € 5.709 € 10.490 € 0 € 16.199 € 9.219 56,9%

Hfst 4 Standplaatsvergunning € 252 € 464 € 0 € 716 € 616 86,0%

Hfst 5 Winkeltijdenwet € 25 € 46 € 0 € 72 € 52 72,4%

Hfst 6

In deze titel niet benoemde 

vergunning, ontheffing of 

andere beschikking

€ 1.276 € 2.344 € 0 € 3.620 € 3.507 96,9%

Recapitulatie kostendekkendheidsonderzoek tarieventabel Oisterwijk 2019
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Lokale lastendruk 

 

Eenpersoonshuishouden    

Eigenaar 

Gemiddelde woz waarde 

2018 € 308.000 en voor 

2019 € 322.00 

 

OZB Riool  

waterverbr < 

130 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

140 ltr  

 

Totaal 

woning 2018  € 308.000 366,52 131,52 145,20 643,24 

woning 2019  € 322.000 375,45 134,64 150,72 660,81 

 

Eenpersoonshuishouden 

Gebruiker 

 

OZB Riool  

waterverbr < 

130 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

140 ltr  

 

Totaal 

woning 2018   € 308.000 0      30,12       145,20 175,32 

woning 2019   € 322.000 0 30,84 150,72 181,56     

 

Meerpersoonshuishouden 

Eigenaar 

Gemiddelde woz waarde 

2018 € 308.000 en voor 

2019 € 322.000 

 

OZB Riool  

waterverbr > 

131- < 250 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

240 ltr  

 

Totaal 

woning 2018   € 308.000      366,52       233,16       180,00       779,68 

woning 2019   € 322.000 375,45 238,68 189,12 803,25 

 

Meerpersoonshuishouden 

Gebruiker 

OZB Riool  

waterverbr < 

131- < 250 m3 

Afval  

vastrecht + 8 

ledigingen 

mini-container 

240 ltr 

 

Totaal 

woning 2018   € 308.000 0      131,76       180,00 311,76 

woning 2019   € 322.000 0 133,88 189,12 323,00 

 

 

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 2019 geraamd op € 75.000. 
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Financiële begroting 
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Resultaat begroting 2019 

 

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 2019 wordt een saldo van baten en lasten van €  4.265.000 (nadelig) geraamd. 

 

Wanneer mutaties op reserves plaatsvinden (zowel stortingen als onttrekkingen) worden deze 

expliciet aan uw raad voorgelegd bij de programmarekening. Enkele mutaties voor het 

begrotingsjaar 2019 zijn bekend en worden, om een volledig beeld te krijgen van de financiële 

positie, ook in deze begroting meegenomen als "mutatie reserves”.  

*) bedrag is gewijzigd conform raadsvoorstel 4 oktober 2018 

 

Saldo van baten en lasten

  x € 1.000
-4.265 N

Toevoeging aan algemene reserve grondbeleid – begrote winstnemingen -490 N

Vrijval bestemmingsreserve kapitaalslasten 303 V

Begrote vrijval van de reserves in 2019 uit de PPN 2019:

Versterking verbindende en vertegenwoordigende rol raad (griffie) 35 V

ICT lasten, zoals WIBON en Wet Basisregistratie Ondergrond 90 V

Continuering project Duurzaam veilig recreëren (personeelskosten) 90 V

Uitbreiding huidige capaciteit Duurzaamheid 80 V

Uitbreiding formatie verkeer en parkeren en wijkplannen 80 V

Inhuurbudget in verband met voorbereiding Omgevingswet 50 V

Inhuur procesbegeleider intensieve veehouderij 100 V

Inhuur projectleider Huisvesting doelgroepen 80 V

Afboeken boekwaarde De Hondsberg in verband met vervangende nieuwbouw 827 V

Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 40 V

Opstellen omgevingsvisies 25 V

Aanpassing waterbanken Lindeplein 150 V

Kwaliteitsimpuls onderhoud wegen en groen cf Raadsbesluit 22-2-18 135 V

Diverse verkeersmaatregelen 160 V

Actualisatie economische visie 25 V

Aankoop en afwaardering accommodaties voetbal in verband met fusie voetbalverenigingen *) 1.800 V

Aanpassing sportvelden Roef 280 V

Aanpassing atletiekbaan Taxandria 80 V

Onderzoek toekomst Staalbergven 35 V

Opstellen duurzaamheidsagenda 60 V

Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid (conform amendement bij PPN 2019 – 2022) 200 V

Onderzoek basisstructuur Sociaal Domein 35 V

Onderzoek doorontwikkeling toegang Sociaal Domein 30 V

Subtotaal PPN 4.487 V

Resultaat 35 V
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Grondslag ramingen 

De ramingen zoals opgenomen in deze programmabegroting zijn gebaseerd op het continueren 

van bestaand beleid en op de Perspectiefnota 2019-2022. 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 2018 en 2019 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 2019 2020 2021 2022

  x € 1.000

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

+ -4.265    58           3.734      3.519      

Mutatie (im)materiële vaste activa - 3.400      9.200      200         -1.600    

Mutatie voorzieningen + 1.000      1.000      1.000      1.000      

Mutatie voorraden 

(incl. bouwgronden in exploitatie)
- -2.400    -3.500    -700       -100       

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten 

en verwachte boekwinst bij verkoop 

(im)materiële vaste activa

- -         -         -         -         

Berekend EMU-saldo -4.265   -4.642   5.234    6.219    
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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. 

 

 

  

  x € 1.000     2019 2020 2021 2022

   

Resultaat (na mutaties in de reserves) 35 52 106 160

   

Incidentele baten - komen in mindering

Programma 1 Dienstverlenend  (vrijval reserves)

Versterking verbindende en vertegenwoordigende rol raad (griffie) 35 35 35

ICT lasten, zoals WIBON en Wet Basisregistratie Ondergrond 90 90 25

Continuering project Duurzaam veilig recreëren (personeelskosten) 90 90

Uitbreiding huidige capaciteit Duurzaamheid 80 80 80

Uitbreiding formatie verkeer en parkeren en wijkplannen 80 80 80

Inhuurbudget in verband met voorbereiding Omgevingswet 50 50 50

Inhuur procesbegeleider intensieve veehouderij 100 100

Inhuur projectleider Huisvesting doelgroepen 80 80 80

Afboeken boekwaarde De Hondsberg ivm vervangende nieuwbouw 827

Programma 2 Aantrekkelijk (vrijval reserves)

Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 40 40 40

Opstellen omgevingsvisies 25 25

Aanpassing waterbanken Lindeplein 150

Kwaliteitsimpuls onderhoud wegen en groen cf Raadsbesluit 22-2-18 135 135

Diverse verkeersmaatregelen 160 400

Actualisatie economische visie 25

Aankoop en afwaardering accommodaties ivm fusie voetbalverenigingen 1.800

Aanpassing sportvelden Roef 280

Aanpassing atletiekbaan Taxandria 80

Onderzoek toekomst Staalbergven 35

Opstellen duurzaamheidsagenda 60

Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid (cf amendement PPN) 200

Programma 3 Samenredzaam (vrijval reserves)

Onderzoek basisstructuur Sociaal Domein 35

Onderzoek doorontwikkeling toegang Sociaal Domein 30

Incidentele baten - niet via de reserves

Herindeling Haaren 0 334 1.169 584
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  x € 1.000     2019 2020 2021 2022

Incidentele lasten - worden toegevoegd   

Programma 1 Dienstverlenend

Versterking verbindende en vertegenwoordigende rol raad (griffie) 35 35 35

ICT lasten, zoals WIBON en Wet Basisregistratie Ondergrond 90 90 25

Continuering project Duurzaam veilig recreëren (personeelskosten) 90 90

Uitbreiding huidige capaciteit Duurzaamheid 80 80 80

Uitbreiding formatie verkeer en parkeren en wijkplannen 80 80 80

Inhuurbudget in verband met voorbereiding Omgevingswet 50 50 50

Inhuur procesbegeleider intensieve veehouderij 100 100

Inhuur projectleider Huisvesting doelgroepen 80 80 80

Afboeken boekwaarde De Hondsberg ivm vervangende nieuwbouw 827

Programma 2 Aantrekkelijk 

Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 40 40 40

Opstellen omgevingsvisies 25 25

Aanpassing waterbanken Lindeplein 150

Kwaliteitsimpuls onderhoud wegen en groen cf Raadsbesluit 22-2-18 135 135

Diverse verkeersmaatregelen 160 400

Actualisatie economische visie 25

Aankoop en afwaardering accommodaties ivm fusie voetbalverenigingen 1.800

Aanpassing sportvelden Roef 280

Aanpassing atletiekbaan Taxandria 80

Onderzoek toekomst Staalbergven 35

Opstellen duurzaamheidsagenda 60

Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid (cf amendement PPN) 200

Programma 3 Samenredzaam (vrijval reserves)

Onderzoek basisstructuur Sociaal Domein 35

Onderzoek doorontwikkeling toegang Sociaal Domein 30

Incidentele baten - niet via de reserves

Herindeling Haaren 100 500 1.800 450

Invoering omgevingswet 45

Impuls startende ondernemers 100 100

Resultaat zonder incidentele baten en lasten 280 318 737 26
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Ontwikkelingen gemeentefonds    
 

Verschil meicirculaire 2018 en meicirculaire 2017 

 

 
x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Meicirculaire 2018 (begroting 2019) 35.231 35.488 35.650 35.797 

Meicirculaire 2017 (begroting 2018 blz. 121) 33.210 33.125 33.010 32.792 

Toename of Afname (-) 2.021 2.363 2.640 3.004 

 

 

Toelichting verschil meicirculaire 2018 en meicirculaire 2017 

 

 
x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Algemene Ontwikkelingen     

Ontwikkeling accres, uitkeringsfactor en 
hoeveelheidsverschillen 

396 916 1.350 1.912 

Compensatie voor inflatie  844 843 844 843 

Overige ontwikkelingen     

Schulden en armoede / Armoedebestrijding 

kinderen 
15 15 -11 -11 

Overige verschillen  1 1 1 

Mutatie in de 3D bedragen 766 588 456 259 

Toename of Afname (-) 2.021 2.363 2.640 3.004 

 

 

Toelichting 3D’s 

In 2019 gaat de integratie-uitkering sociaal domein over naar de algemene uitkering in het 

gemeentefonds. De loon- en prijsontwikkeling sociaal domein loopt vanaf 2020 mee in de 

accresontwikkeling van het gemeentefonds en is daarmee niet meer apart zichtbaar in het 

gemeentefonds. 

Twee gedeelten zijn niet overgegaan. De Participatie (WSD) en een stukje van de Jeugdwet, 

bedoeld voor Voogdij 18+. De bedragen hiervan zijn als volgt: 

 

 
x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Decentralisatie Voogdij 18+ (Jeugdwet) 1.756 1.756 1.756 1.756 

Decentralisatie Participatiewet 3.448 3.281 3.150 3.060 
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Overzicht taakvelden    

      

Lasten Baten Saldo

0.1 Bestuur -1.745.978 878 -1.745.100

0.2 Burgerzaken -826.584 355.429 -471.155

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -305.529 136.340 -169.190

0.4 Overhead -12.365.902 3.181.156 -9.184.746

0.5 Treasury -8.729 13.219 4.490

0.61 OZB woningen -229.310 5.240.444 5.011.134

0.62 OZB niet-woningen 0 784.330 784.330

0.63 Parkeerbelasting 0 976.000 976.000

0.64 Belastingen overig -221.803 1.608.390 1.386.587

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 

gemeentefonds
0 35.231.230 35.231.230

0.8 Overige baten en lasten -163.538 -8.897 -172.434

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.534.190 0 -1.534.190

1.2 Openbare orde en veiligheid -342.946 14.649 -328.297

2.1 Verkeer en vervoer -3.615.337 41.296 -3.574.041

2.2 Parkeren -321.803 0 -321.803

3.1 Economische ontwikkeling -162.556 0 -162.556

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -119.639 26.290 -93.349

3.4 Economische promotie -345.749 714.659 368.910

4.1 Openbaar basisonderwijs -177.848 3.788 -174.060

4.2 Onderwijshuisvesting -2.497.077 267.108 -2.229.969

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.152.817 202.276 -950.542

5.1 Sportbeleid en activering -539.724 0 -539.724

5.2 Sportaccommodaties -4.076.993 889.426 -3.187.567

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie
-1.793.861 512.360 -1.281.500

5.5 Cultureel erfgoed -146.149 119.566 -26.583

5.6 Media -616.176 0 -616.176

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.509.495 0 -1.509.495

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.988.977 136.107 -1.852.870

6.2 Wijkteams -129.792 719 -129.072

6.3 Inkomensregelingen -5.562.323 4.104.552 -1.457.771

6.4 Begeleide participatie -3.296.758 0 -3.296.758

6.5 Arbeidsparticipatie -690.443 0 -690.443

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -447.351 6.243 -441.109

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.262.553 0 -5.262.553

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.508.458 0 -5.508.458

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -26.097 204.800 178.703

7.1 Volksgezondheid -853.973 0 -853.973

7.2 Riolering -2.007.214 2.600.652 593.438

7.3 Afval -2.295.608 2.762.162 466.554

7.4 Milieubeheer -264.026 1.693 -262.333

8.1 Ruimtelijke ordening -742.579 97.238 -645.341

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -4.350.174 4.726.944 376.770

8.3 Wonen en bouwen -1.784.957 814.940 -970.018

Totaal -70.031.017 65.765.986 -4.265.030

Mutaties reserves 4.300.096

Saldo van de begroting 2019 35.066
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