
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       Jaarstukken 2015 
         Gewijzigd augustus 2016 



 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3  

Inhoudsopgave jaarstukken 2015 
 
 

Nota van aanbieding 2015 ........................................................................................... 7 

 

JAARVERSLAG  ......................................................................................................... 13 

Programmaverantwoording ....................................................................................... 15 

Programma 1: Gemeenteraad en griffie ........................................................................ 17 

Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën ............................................................ 21 

Programma 3: Dienstverlening .................................................................................... 29 

Programma 4: Ruimte ontwikkeling ............................................................................. 35 

Programma 5: Ruimte uitvoering ................................................................................. 41 

Programma 6: Samenleving ontwikkeling ..................................................................... 51 

Programma 7: Samenleving uitvoering ......................................................................... 63 

Programma 8: Oisterwijk aan z ................................................................................... 69 

Programma 9: Samenwerking ..................................................................................... 71 

Programma 10: Oisterwijk onderneemt! ......................................................................... 73 

Paragrafen  ......................................................................................................... 77 

Paragraaf A:  Bedrijfsvoering .................................................................................... 79 

Paragraaf B:  Weerstandsvermogen, Risicobeheersing en kengetallen ............................ 81 

Paragraaf C:  Financiering ........................................................................................ 89 

Paragraaf D:  Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 95 

Paragraaf E:   Grondbeleid ........................................................................................ 99 

Paragraaf F:  Verbonden partijen ............................................................................ 103 

Paragraaf G:   Lokale Heffingen ............................................................................... 109 

Paragraaf H:   Subsidies ......................................................................................... 113 

 

JAARREKENING  ....................................................................................................... 119 

Overzicht van baten en lasten ...................................................................................... 120 

Overzicht baten en lasten per programma ...................................................................... 121 

Structurele verminderingen bestemmingsreserves ........................................................... 123 

Toelichting op overzicht baten en lasten ........................................................................ 124 

Incidentele baten en lasten .......................................................................................... 125 

Geboekte mutaties in de reserves, al besloten ................................................................ 128 

Geboekte mutaties in de reserves, bedragen nog te besluiten ........................................... 129 

Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten ...................................................................... 130 

Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant ............................................................... 136 

Balans  ....................................................................................................... 138 

Toelichting op de balans .............................................................................................. 140 

Bijlage met verwerkte Berap apart getoond .................................................................... 155 

Bijlage Berap 2015 ..................................................................................................... 157 

Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten ............................................................... 159 

Sisa Verantwoording ................................................................................................... 161 

 

  



 

 4  

 
 
 
 
 



 

5 
 

Resultaat 2015 

 

 

                * € 1.000    

 

Overzicht programma's Begroting   Realisatie   Afwijking   

PRG01 Gemeenteraad en griffie -710 N -665 N 45 V 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 25.528 V 25.600 V 73 V 

PRG03 Dienstverlening 484 V 240 V -244 N 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -216 N -78 N 138 V 

PRG05 Ruimte uitvoering -2.211 N -880 N 1.331 V 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -17.007 N -15.629 N 1.378 V 

PRG07 Samenleving uitvoering -7.092 N -6.982 N 110 V 

PRG08 Burgerparticipatie -129 N -116 N 13 V 

PRG09 Samenwerking -32 N -8 N 23 V 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -113 N -66 N 47 V 

Saldo van baten en lasten -1.498 N 1.416 V 2.915 V 

 Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves 1.537 V 473 V -1.064 N 

 Resultaat 39 V 1.889 V 1.851 V 

 

 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 
* € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Saldo van baten en lasten -1.498 N 1.416 V 2.915 V 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves 1.537 V 473 V -1.064 N 

Resultaat 39 V 1.889 V 1.851 V 

Overhevelingsverzoeken -   -811 N -811 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 39 V 1.078 V 1.040 V 

 

 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma’s 
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Nota van aanbieding 2015 

 
Inleiding 

 

De drie kernen van de gemeente Oisterwijk zijn vitaal en actief. Inwoners bewegen zich in 

netwerken, weten elkaar te vinden en laten zich meer en meer horen. In zo’n soort 

netwerksamenleving is de traditionele rol van de lokale overheid grotendeels verleden tijd. 

Simpelweg omdat de samenleving andere behoeften heeft en wij er zijn voor die samenleving. Is 

er dan geen rol meer voor de lokale overheid? Die is er wel degelijk. Die rol richt zich vooral op 

faciliteren, stimuleren en mogelijk maken. 

 

Tegen deze achtergrond leggen wij via dit document verantwoording af over de bijdrage die we 

in het jaar 2015 hebben geleverd aan onze samenleving. De jaarstukken vormen het slotstuk van 

de planning en control cyclus. Deze startte met de perspectiefnota 2015-2018, grotendeels 

gevoed vanuit het coalitieakkoord, gevolgd door de begroting 2015. Het merendeel van de 

inspanningen die zijn verricht vindt dan ook hierin zijn oorsprong en rechtvaardiging. Overigens 

moeten we hierbij wel in acht nemen dat er minimaal een half jaar zit tussen het schrijven van 

een begroting en het uitvoeren van activiteiten. Een doorlooptijd die niet in pas loopt met de 

dynamiek in en onvoorspelbaarheid van de samenleving. Samen met de werkgroep vanuit de 

raad zijn we op zoek naar een aanpassing van de planning en control cyclus opdat die beter 

aansluit.   

 

Naast de begroting zijn er ook de nodige externe invloeden geweest die in 2015 een belangrijke 

rol speelden. Beide aspecten kunt u terugvinden in de stukken.  

 

Begroting 2015 

 

Realisatie  

Als we terugblikken op 2015 kunnen we constateren dat er veel doelen zijn gerealiseerd. Zo 

hebben we onder meer een aantal grondexploitaties met winst afgesloten. Het totaalbedrag aan 

winst is 1,0 miljoen Euro. We hebben een aantal bestemmingsplannen afgerond en vastgesteld. 

We hebben grote stappen gezet bij de verdere ontwikkeling van KVL en zijn gestart met de bouw 

van betaalbare woningen aan de Past. v.d. Meijdenstraat. 

Via Optisport bleef zwembad De Leye voorlopig open. 

 

De onzekerheid die we bij het schrijven van de begroting onderkenden was en is voornamelijk 

van toepassing op de transitie binnen het sociaal domein. 2015 was immers het jaar waarin de 

transities in praktijk werden gebracht. Het doet ons genoegen te constateren dat in het sociale 

domein, ondanks de grote druk, geen mensen tussen wal en schip zijn geraakt. We kunnen 

constateren dat de goede voorbereidingen hun vruchten hebben afgeworpen in de manier waarop 

de doelgroepen zijn ondersteund. Door een goede samenwerking met onze partners in het 

sociaal team is het ons gelukt om in het overgangsjaar 2015 alle herbeoordelingen af te ronden, 

waarmee voor iedereen die dat nodig heeft de noodzakelijke zorg en ondersteuning is geregeld.  

Het Wmo beleidsplan ‘Goed voor elkaar in 2016’ is in cocreatie met de Wmo raad en SSPO tot 

stand gekomen. Daar mogen we trots op zijn! 

De onzekerheid ten opzichte van de financiële afrekening blijft helaas bestaan, ondanks het feit 

dat er in 2015 sprake was van meevallers in de uitgaven op dat terrein.   
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Fundamenten voor de toekomst 

Daarnaast hebben we in een aantal ‘lange adem’ dossiers belangrijke stappen kunnen zetten. De 

raad heeft in deze dossiers ook belangrijke besluiten genomen. Denk bijvoorbeeld aan het 

zwembad, waarbij we nu over kunnen gaan tot aanbesteding, en de cultuurcentra die een nieuwe 

start kunnen maken. We zijn heel blij met de keuze van de Raad voor het scenario van cultureel 

ondernemerschap voor onze cultuurcentra. Met een nieuwe directeur en een nieuw bestuur 

werken we aan een nieuwe toekomst. 

 

We hebben afscheid genomen van Factorium en initiatieven genomen om het muziekonderwijs in 

Oisterwijk op een andere manier in te vullen. 

 

Ook hebben we de ontwikkeling van KVL voortvarend opgepakt. Ook de hoofdlijnen van de 

structuurvisie, waarin de ambitie voor ruimtelijk beleid benoemd staat, is door de raad 

vastgesteld. Wij zijn blij dat we samen met de raad een goed fundament hebben kunnen leggen 

voor de toekomst. In dat verband kijken we ook met genoegen terug op “Oisterwijk op stoom”. 

Dit evenement is georganiseerd met grote inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers. Tijdens 

dat evenement is de betekenis die de KVL voor Oisterwijk had en heeft op allerlei manieren in 

beeld gebracht. Ook kregen we op een aansprekende wijze inzicht in de betekenis van het 

treinstation van Oisterwijk als verbinding in het Brabantse spoornetwerk. 

 

Behalve dit evenement waren er nog enkele gebeurtenissen die een indicatie geven hoe een 

ondernemende en deelnemende gemeenschap zichzelf ontwikkelt en profileert. Zo was er de 

opening van het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten (Groot Speijck). Bijzonder 

was ook de uitreiking van de BOV-trofee (beste ondernemersvisie) aan machinebouwer Tobroco 

uit onze gemeente. Oisterwijk werd 1e in de “Top City Voting” en kreeg daarmee de titel “Top 

City 2015”.  

 

Een ander fundament dat is gelegd is dat van de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. In 

2015 hebben wij een gezamenlijke bestuurlijke visie op deze samenwerking vastgesteld en 

aangeboden aan de provincie. In 2016 gaan we hiermee, aan de hand van een 

uitvoeringsagenda, aan de slag. In Hart van Brabant vindt de samenwerking binnen de regio op 

diverse strategische vraagstukken plaats. In 2015 is onder andere een strategisch 

Meerjarenagenda en een daarbij horend uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de drie 

kapitalen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie centraal staan.   

Wij hebben de aanpak voor het duurzaam veilig recreëren samen met onze veiligheidspartners 

voortvarend ter hand genomen. Daarnaast hebben we actief geïnvesteerd in handhaving in het 

buitengebied. Samen met ondernemers, inwoners, politie en brandweer werken we aan het 

verbeteren en het vergroten van de veiligheid op bedrijfsterreinen in Moergestel. Een nieuw 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor De Sonman is het mooie resultaat.  

We stimuleerden en faciliteerden de oprichting van whatsapp-groepen voor een veiliger 

woonomgeving.  

    

Samen 

In de begroting 2015 hebben we gesteld dat de omvang en snelheid van de opgaven die op ons 

afkomen vragen om deze samen op te pakken. Samen met raad, college, ambtelijke organisatie 

maar vooral samen met de maatschappij. De rol van de lokale overheid is aan het veranderen, 

zonder dat er een concreet eindplaatje of doel is. Het omgaan met deze verandering vraagt onze 
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constante aandacht. Terugkijkend op 2015 constateren we dat we de nodige stappen hebben 

gezet in de bewustwording hieromtrent. Een bodem om op voort te bouwen.  

 

Dienstverlening 

In het afgelopen jaar hebben we veel vooruitgang kunnen boeken bij een betere en snellere 

afhandeling van bezwaarschriften. We zijn gestart met het intensiveren van mediation waardoor 

we meerdere procedures minnelijk hebben kunnen schikken. Ook hebben we de doorlooptijd van 

de bezwaarprocedures aanmerkelijk kunnen verkorten. 

 

Externe invloeden  

Buiten de zaken die in de begroting 2015 waren opgenomen kende 2015 de nodige 

ontwikkelingen die hun weerslag hadden op, of vroegen om, ons handelen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de personele wisseling in het college. Maar ook de plotselinge vraag om 

tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Ook hier waren wij ons bewust van onze rol en 

aarzelden niet om op een snelle en efficiënte manier in te spelen op de behoeften van onze 

samenleving.  

De voorzichtig aantrekkende economie gaf hierbij een windje in de rug.  

 

Financieel 

Al onze inspanningen hebben wij gedaan met als uitgangspunt een gezonde financiële 

huishouding. We durven te stellen dat dat gelukt is. Wij leggen een jaarrekening voor met een 

positief resultaat. Ook is nog steeds sprake van een goede verhouding tussen ons vermogen en 

ons risicoprofiel. Dat houdt ons weerbaar voor de toekomst. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze jaarstukken.  

   

 

Het college van Oisterwijk,  

 

9 juni 2016 
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Financiële beeld 

 

Het rekeningjaar 2015 laat een positief saldo zien. Het beeld is als volgt: 

 

                                                                                      Bedragen x € 1.000 

Geraamd saldo na bestemming volgens oorspronkelijke begroting 2015 21 V 

Begrotingswijzigingen 18 V 

Geraamd resultaat (na wijziging) 39 V 

Werkelijk saldo van baten en lasten 1.416 V 

Mutaties reserves (per saldo vrijval) 473 V 

Werkelijk resultaat 1.889 V 

Overhevelingsverzoeken aan de raad -811 N 

Resultaat, vergelijkbaar met geraamd resultaat 1.078 V 

 

Het saldo bestaat uit veel plussen en minnen op allerlei programma’s. Per programma worden die 

toegelicht. Enkele belangrijke grote aanwijsbare oorzaken als verklaring voor het grote verschil 

tussen het geraamde en werkelijke batige saldo zijn de uitgaven in het sociale domein en de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

 

Bestemming saldo 

Zoals hiervoor is aangegeven bedraagt het resultaat, rekening houdend met mutaties op de 

reserves waartoe de raad al besloten heeft € 1.416.000 voordelig. Gelijktijdig met het voorstel 

tot het vaststellen van de jaarstukken 2015 doet het College een voorstel om een aantal 

budgetten over te hevelen naar het komende jaar. Het gaat daarbij, conform bestaand beleid, 

om niet-structurele budgetten voor een concreet doel waarbij sprake is van vertraging in de 

uitvoering. Het totaalbedrag, dat verderop in de rekening wordt gespecificeerd bedraagt 

€ 811.000. Daarmee rekening houdend wordt het uiteindelijke resultaat € 1.078.000 voordelig. 

Het college stelt voor om dit resultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. 

 

 

Opmerking over productenrealisatie 

In het jaarverslag zijn uitvoeringskosten, kapitaalslasten en apparaatskosten in de programma’s 

apart weergegeven. Voor het inzicht zijn in de productenrealisatie alleen de uitvoeringskosten 

getoond, conform de begroting 2015.  

 

 

Afrondingsverschillen. 

Door het afronden op € 1.000 kunnen er kleine verschillen ontstaan (meestal +1 of -1) bij de 

tellingen. 

 

 

 

Leeswijzer 

 

Bij de opzet van deze jaarstukken, is aansluiting gezocht bij de volgorde die genoemd wordt in 

de BBV (wetgeving). Vandaar dat eerst het jaarverslag met de gerealiseerde baten en lasten per 

programma worden vermeld en daarna de jaarrekening met toelichting. 
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Cijfermatige verschillen per programma 

Bij de programmaverantwoordingen verderop in de rekening wordt per programma een globale 

toelichting gegeven van de verschillen tussen geraamde bedragen en werkelijke bedragen. Die 

toelichting wordt voor baten en lasten afzonderlijk gegeven. De toelichting is niet uitputtend; de 

belangrijkste verschillen worden aangeduid. Dat houdt in dat de optelling van de verschillen niet 

overeen hoeft te komen met het totaalverschil tussen raming en werkelijkheid op 

programmaniveau. 
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Programma 1: Gemeenteraad en griffie 

 

Portefeuillehouder: Hans Janssen 

 

Omschrijving 

Het programma gaat over de gemeenteraad en de griffie. De griffie is door de raad ingesteld.  

De griffie ondersteunt en faciliteert de raad en zijn commissies. 

__________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Wat is onze opgave / ambitie? 

(Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018) 

Samen met uw raad geven wij in dialoog met de burgers vorm aan de 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de veranderopdracht die we moeten uitvoeren. 

Samen met uw raad zijn wij een krachtig bestuur, met respect voor en vertrouwen in elkaar. 

 

Product: Gemeenteraad 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij geven nieuw beleid vorm samen met onze burgers, om te komen tot een breed gedragen 

beleid.  

 

 De raad heeft het proces opgestart om met stakeholders te komen tot veehouderijbeleid. Dat 

zal zijn beslag krijgen in 2016. 

 Wij hebben uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad om met betrokkenen te komen 

tot nieuw parkeerbeleid. Dit wordt in 2016 afgerond. 

 We hebben de structuurvisie met burgers opgesteld. Ook de raad is daarbij betrokken. De 

besluitvorming volgt in 2016. 

 De raad heeft opdracht gegeven om samen met stakeholders te komen tot strategische 

monitoring van het sociale domein. Dit wordt in 2016 afgerond. 

 De raad heeft veel aandacht geschonken aan zijn integriteit. Hij heeft de griffie opdracht 

gegeven een nieuwe gedragscode op te stellen die in 2016 tot besluitvorming moet leiden. 

 

 

Product: Griffie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij ondersteunen en adviseren de raad ten behoeve van efficiënte besluitvorming. 

 

 We hebben de raadswerkgroep Oisterwijk aan Z ondersteund bij de keuze voor een 

aangepaste vergadercyclus vanaf 2016. Oordeelsvorming en besluitvorming zijn nu in 2 

weken afgerond. 



 

18 

 

 We ondersteunen de raad en de commissies in de beeldvorming. Daartoe hebben we 

werkbezoeken en bijeenkomsten georganiseerd waarbij burgers en andere betrokkenen zijn 

uitgenodigd. 

 In het griffiejaarplan 2016 zijn alle specifieke opdrachten, die door de raad zijn gegeven, 

verwerkt. 

 

Product: Adviesorgaan Rekenkamercommissie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De rekenkamercommissie stelt de raad in staat invulling te geven aan zijn kaderstellende en 

controlerende rol. We doen concrete aanbevelingen waar de raad maar ook het college direct 

mee aan de slag kan. 

 

 De rekenkamercommissie heeft het onderzoek naar duurzaamheid en toerisme afgerond. Ook 

heeft zij een nieuw onderzoek opgestart. De aanbevelingen zijn opgenomen in een overzicht 

wat onderdeel is van de jaarrekening 2015 van de rekenkamercommissie. 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

 We hebben de raad betrokken bij de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. Een 

afvaardiging van de raad heeft deelgenomen in de klankbordgroep GHO. 

 Een raadsafvaardiging heeft deelgenomen aan de radendagen en radenbijeenkomsten van de 

regio Hart van Brabant. 

 De raad heeft besloten de aanbesteding van de accountantsdienst een jaar op te schorten om 

te kunnen onderzoeken met de raden van Goirle en Hilvarenbeek of een gezamenlijke 

aanbesteding in 2016 haalbaar is.  

 

Wat betekende Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

 De raadswerkgroep heeft raadsspreekuren ingesteld. Bezoekers zijn hier enthousiast over. De 

spreekuren helpen om de kloof tussen raadsleden en burgers kleiner te maken. 

 De raadswerkgroep heeft de visies van de fracties over de toekomst van de democratie 

geïnventariseerd en in een folder samengevat. Dit krijgt een vervolg in 2016. 

 De raadswerkgroep heeft een onderzoek laten uitvoeren naar verbeterpunten in de contacten 

met burgers. Dit onderzoek wordt begin 2016 afgerond. De aanbevelingen bespreken we in 

de werkgroep in 2016. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 

PRG01 Gemeente-
raad en griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -708 N -1 N -710 N -665 N 45 V 

Lasten -708 N -1 N -710 N -665 N 45 V 

Saldo -708 N -1 N -710 N -665 N 45 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 1 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Gemeenteraad 

 Door de combinatie van de verkiezingen voor 

Provinciale Staten en het Waterschap is een 

efficiencyvoordeel behaald (32 V) 

 Administratief voordeel op salarissen en 

onkostenvergoedingen raads- en commissieleden 

i.v.m. invoering Werkkostenregeling (42 V). Dit 

overschot compenseert de belastingheffing (ten 

laste van Programma 2) over de 

onkostenvergoedingen boven de vrije ruimte van 

1,2%.  

 (Externe) kosten facilitering raad, waaronder 

verslaglegging, hoger dan geraamd (23 N) 

 

438 380 58  

Baten     

-     

 

 

Productenbegroting 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0101 Gemeenteraad Lasten -439 N 0 V -438 N -380 N 58 V 

  Resultaat -439 N 0 V -438 N -380 N 58 V 

PD0102 Griffie Lasten -182 N -2 N -184 N -202 N -19 N 

  Resultaat -182 N -2 N -184 N -202 N -19 N 

PD0103 Rekenkamer Lasten -33 N -  V -33 N -34 N -1 N 

  Resultaat -33 N -  V -33 N -34 N -1 N 

PD0104 Accountant Lasten -40 N -  V -40 N -40 N -0 N 

  Resultaat -40 N -  V -40 N -40 N -0 N 

PD0105 Adviesorganen 
(Overige) 

Lasten -15 N -  V -15 N -9 N 6 V 

  Resultaat -15 N -  V -15 N -9 N 6 V 

  
PRG01 Gemeenteraad 
en griffie 

Lasten -708 N -1 N -710 N -665 N 45 V 

  Resultaat -708 N -1 N -710 N -665 N 45 V 
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Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën  

 

Portefeuillehouders: Hans Janssen en Ina Batenburg 

 

 

Omschrijving 

Het programma richt zich op de ondersteuning van de burgemeester, het college, en de gehele  

organisatie om de gewenste maatschappelijke effecten en doelen te bereiken die de raad heeft 

geformuleerd. Hierbij hoort een heldere verantwoording, zodat de raad zijn controlerende taak 

en de zorg voor een gezonde en evenwichtige financiële huishouding goed kan invullen. In dit 

programma zijn alle baten en lasten met betrekking tot de bedrijfsvoering in brede zin 

opgenomen. Ook vormen openbare orde en veiligheid en de regionale samenwerking binnen Hart 

van Brabant onderdeel van dit programma. 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 Wij zetten stevig in op een efficiëntere en flexibele organisatie. De ingezette 

organisatieontwikkeling onderstreept onze visie. 

 De begrotingsstukken zijn transparant. In de programmabegroting ligt duidelijk vast welke 

afspraken Raad en College hebben gemaakt en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is.  

 Uit de verantwoordingsstukken (tussentijdse rapportages en jaarrekening) blijkt duidelijk in 

hoeverre de gemaakte afspraken zijn nagekomen binnen de afgesproken budgetten. 

 Wij zetten ons actief in voor een veilig Oisterwijk. Wij geven uitvoering aan de nieuwe 

kadernota veiligheid voor de periode 2015-2018 met daarin een aantal prioriteiten voor de 

komende periode.  

 We schaffen onnodige regelgeving af. 

 

 

Product: College (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een effectieve en transparante uitvoering van de geformuleerde maatschappelijke doelstellingen 

van de raad.  

 Het college heeft veel nadruk gelegd op het goed uitleggen hoe het de maatschappelijke 

doelstellingen wil bereiken. Denk hierbij aan beeldvormingsavonden, de focus op 

kwaliteitsverbetering van raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven, tijdig afhandelen van 

ex art 34 vragen en het inzetten van procesmanagers bij vraagstukken waar het gehele 

maatschappelijk speelveld bij betrokken is. 
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Product: Salarissen en overige personele kosten (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Realisatie van de ombuigingstaakstelling oplopend van € 501.000 in 2015 tot € 717.000 in 2018. 

 We hebben de ombuigingstaakstelling voor 2015 op overhead gerealiseerd. Voor de jaren 

2016 en verder hebben we de taakstelling ook reeds ingevuld. 

 

 

Producten: Bedrijfsvoering en planning & control (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een efficiënte, flexibele en duurzame organisatie. 

 In 2015 hebben we de organisatieontwikkeling waarbij de organisatie op de klantvraag is 

ingericht verder uitgerold.  

 Een onafhankelijk bureau heeft een externe toets uitgevoerd, waarbij zij gevraagd zijn naar 

een oordeel over het effect van de organisatieontwikkeling. Op basis van de aanbevelingen 

treffen wij verdere maatregelen. In het eerste kwartaal van 2016 presenteren wij het rapport 

aan de raad. 

 Een aantal lean trajecten is uitgevoerd met het oog op het verminderen van bureaucratie. 

 

Een planning & control proces dat de raad in staat stelt om zowel beleidsmatig als financieel te 

sturen.  

 In 2015 hebben we de perspectiefnota zodanig opgezet en ingericht dat deze apart inzicht 

geeft  in de ambities die we nog willen realiseren volgens het coalitieakkoord “Met elkaar voor 

elkaar 2014-2018”.  

 De uitkomsten van de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad hebben we 

opgenomen in de begroting 2016. Op die wijze hebben we de aansluiting tussen de P&C-

instrumenten verbeterd. 

 

 

Product: Belastingen (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk om onze burgers een goed 

voorzieningenniveau te kunnen bieden.  

 We hebben de heffingen in 2015 volgens afspraak niet meer dan trendmatig verhoogd. 

 

 

Product: Gemeentefonds (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 We informeren de raad steeds over de financiële gevolgen van wijzigingen in de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds bij de circulaires. We gebruiken daar de raadsinformatiebrief 

danwel de berap voor. 

 

 

 

 



 

23 

 

 

Product: Openbare orde en veiligheid (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Veiligheid is een kerntaak van onze gemeente. We zetten actief in op zowel het verhogen van de 

objectieve veiligheid als het vergroten van het veiligheidsgevoel.  

 

Hiervoor hebben we uitvoering gegeven aan of een start gemaakt met de maatregelen uit het 

‘Jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2015’.  

 

Crisisnoodopvang vluchtelingen 

 We hebben gehoor gegeven aan de oproep van het Ministerie om vluchtelingen een veilig 

onderkomen te bieden. We hebben dit in Oisterwijk gerealiseerd door gedurende 4 nachten 

gymzaal d’n Boogerd in te zetten voor de opvang van 48 vluchtelingen. 

 

Verhogen objectieve veiligheid 

 In 2015 hebben we onze acties gericht op een verdere reductie van het aantal 

woninginbraken. Na de forse daling van 175 woninginbraken in 2013 naar 109 in 2014 is het 

niet gelukt deze daling een vervolg te geven. In 2015 is 122 keer in de gemeente Oisterwijk 

ingebroken.  

 We hebben de Volontairs van het buurtpreventieteam meer dan 100 dagdelen ingezet ter 

ondersteuning van de wijkagenten.  

 We hebben Het Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw behaald voor Moergestel. 

 In het kader van ondermijning hebben we op grond van de Opiumwet één pand gesloten. 

Ook hebben we diverse waarschuwingsbrieven gestuurd aan de eigenaren van panden naar 

aanleiding van de ontdekking van hennepkwekerijen.  

 Door middel van een inventarisatie en een schouw hebben we ruim 100 bedrijven en 15 

verdachte leegstaande panden extra gecontroleerd op Ondermijnend Ondernemerschap op 

industrieterreinen Kerkhoven en Laarakkers.  

 We hebben drie gemeentelijke energiemeters aangeschaft om in samenwerking met de politie 

makkelijker en sneller hennepkwekerijen op te sporen. Deze worden in 2016 ingezet. 

 Na enkele incidenten tussen lokale jongeren en jongeren van het AZC hebben we de angel uit 

de situatie gehaald door middel van een noodverordening en een daaropvolgende 

persoonsgerichte aanpak. Na deze gerichte inzet hebben zich geen geweldsincidenten tussen 

beide groeperingen meer voorgedaan.  

 Op de bouwlocaties aan de Visserslaan in Oisterwijk en het 2e deel van het Avang-terrein in 

Moergestel is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven 

uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bleken niet aanwezig waardoor er veilig gebouwd kan 

worden.  

 Op de locatie aan de Pastoor van der Meijdenstraat en het KVL-terrein zijn we gestart met 

het fasegewijs detecteren van de grond op explosieven. Het onderzoek op het KVL-terrein 

loopt door tot in 2016. 

 

Investeren in het veiligheidsgevoel en bewustzijn van inwoners 

 We hebben een bijdrage geleverd aan een goed veiligheidsgevoel door vier Veilige Honken te 

faciliteren.  

 We hebben de inventarisatie van de recreatieparken afgerond. De eerste twee parken hebben 

we bezocht voor een schouw in het kader van het project Duurzaam Veilig Recreëren.  
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 In samenwerking met de Veiligheidsregio en de lokale brandweer is een begin gemaakt met 

het project Toolbox Brandveilig Leven Oisterwijk. 

 We hebben activiteiten verricht voor de bewustwording van de risico’s van ondermijnend 

ondernemerschap.  

 

 

Product: Hart van Brabant (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een platform voor intergemeentelijke samenwerking. 

Strategische- en beleidsmatige afstemming in de regio. 

 

Hart van Brabant vervult steeds meer de rol van aanjager van regionale economische kansen, 

waardoor mogelijkheden geboden worden aan de ondernemende regio. Een verhoging van de 

inwonersbijdrage aan Hart van Brabant (inclusief de triple-helix samenwerking binnen Midpoint) 

is daarom noodzakelijk. 

 

In 2015 is de Hart van Brabant samenwerking gecontinueerd en verder verstevigd. Voor 

Oisterwijk ligt in dit regionaal programma de focus op de ontwikkeling van spoorzones, specifiek 

KVL, en de ontwikkelkansen voor leisure. In 2015 opende het Midpoint House of Leisure in KVL. 

Met deze voorziening, plus de huisvesting van VisitBrabant tevens in KVL, is Oisterwijk nu 

gastheer voor twee cruciale spelers in het Brabantse leisure werkveld.  

 

De Gemeentelijke regeling Regio Hart van Brabant is sinds 2015 uitgebreid met de regionale 

samenwerking op het gebied van de Jeugdhulp. Dit is een intensieve en succesvolle 

samenwerking waarin de jeugdhulp gezamenlijk wordt ingekocht, waarin financiële solidariteit is 

afgesproken en waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan innovatie binnen de jeugdhulp.  

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

 In 2015 zijn we gestart met de samenwerking op het gebied van salarisadministraties. Ook 

Hilvarenbeek maakt nu onderdeel uit van de samenwerking binnen de salarisadministraties.  

 De Administratieve Organisatie/Interne Controle voeren we gezamenlijk uit in samenwerking 

met de GHO gemeenten.  

 We zijn gestart met een samenwerking van de teams informatie van de gemeenten 

Oisterwijk en Hilvarenbeek. Op het gebied van de vennootschapsbelasting werken we samen. 

 

Wat betekende Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

 We betrekken burgers bij en vragen hen zich in te zetten voor een veilige woonomgeving 

door middel van het project “waaks”. Dit is een project waarbij hondenbezitters gevraagd 

wordt alert te zijn op verdachte situaties. 

 We hebben burgers actief gefaciliteerd bij het opstarten van WhatsApp-groepen om elkaar in 

de buurt te attenderen op verdachte situaties. Het bestaan van deze groepen is breed 

uitgedragen en gepromoot. In 2015 heeft dit geresulteerd in bijna 40 WhatsApp-groepen en 

een dekkend netwerk in Oisterwijk. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 
PRG02 Bestuur, 
organisatie en financiën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 42.173 V -345 N 41.828 V 42.593 V 765 V 

Baten 42.173 V -345 N 41.828 V 42.593 V 765 V 

2A. Uitvoeringskosten -15.664 N -219 N -15.883 N -16.520 N -637 N 

2B. Kapitaallasten -463 N 45 V -418 N -418 N -0 N 

2C. Apparaatskosten - V - V - V -55 N -55 N 

Lasten -16.127 N -174 N -16.300 N -16.993 N -692 N 

Saldo 26.046 V -519 N 25.528 V 25.600 V 73 V 

 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

College 

 Extra storting voorziening pensioenen 

voormalig wethouders (Appa 365 N). De 

verlaagde rente waarmee pensioen-

verzekeraars moeten rekenen en hogere 

levensverwachting noodzaakt tot een hogere 

storting. 

 Administratief voordeel op salarissen en 

onkostenvergoedingen college i.v.m. invoering 

Werkkostenregeling (67 V). Dit overschot 

compenseert de belastingheffing (elders in 

Programma 2) over de onkostenvergoedingen 

boven de vrije ruimte van 1,2%.  

 Niet besteed deel van budget Onvoorziene 

Uitgaven (44 V) 

 

840 1.217  377 

Salarissen en overige kosten personeel 

 Er is een voorziening gevormd voor 

spaarverlof voor € 200.000. Door verrekening 

van loonkosten aan andere gemeenten (door 

samenwerking-zie batenkant) is de post 

salarisen conform de begroting.  

 

10.319 10.503  184 

Bedrijfsvoering 

 Per saldo extra storting in voorziening 

dubieuze debiteuren (342 N), zie voor een 

specificatie elders in deze jaarrekening de 

‘toelichting op de balans’ – vlottende activa. 

2.530 2.781  251 
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Grootste gedeelte is tbv Tiliander. 

 Overschot op automatiseringskosten (130 V), 

zie Overhevelingsverzoeken 

 

Openbare orde en veiligheid 

 Lagere uitgaven dan geraamd voor de 

opsporing en ruiming van explosieven (115 V, 

waarvan 20 nodig is voor toekomstige 

projecten, zie Overhevelingsverzoeken) 

 Inhuurkosten Boa’s lager dan geraamd, met 

name als gevolg van afrekening over eerder 

jaar (21 V) 

 Opleidingskosten veiligheid en 

rampenbestrijding lager dan geraamd (22 V) 

 

1.721 1.552 169  

Baten     

Salarissen en overige kosten personeel 

Opbrengsten uit detachering en verrekening 

loonkosten met mede-overheden als gevolg van 

ambtelijke samenwerking (104 V).  

 

107 281 174  

Bedrijfsvoering 

 Netto verkoopopbrengst voormalig 

Postkantoor Balbian Versterlaan hoger dan 

geraamd (60 V). (Hiervan is 40 nodig voor 

aanpassing fietsenstalling, zie 

Overhevelingsverzoeken) 

 Vrijval voorziening voormalig personeel (175 

V) 

 Afrekening BTW voorgaande jaren (161 V) 

 

1.634 1.907 272  

Belastingen 

 Lagere opbrengsten Parkeren (42 V) 

 Hogere opbrengsten Onroerend Zaakbelasting 

(OZB) (102 V) 

 Niet realiseerde opbrengst precario op kabels 

en leidingen (335 N), als risico vermeld in de 

Berap 

 

Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 

lokale heffingen 

7.844 7.554  290 

Gemeentefonds 

 Uitkeringsfactor (160 V) 

 Extra ontvangsten jeugdzorg i.v.m. 

32.187 32.760 573  
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woonplaatsbeginsel (314 V) 

 Gewijzigde vergoedingensystematiek regeling 

opsporing en ruiming explosieven (50 N) 

Openbare orde en veiligheid 

Hogere vergoeding dan geraamd van gemeente 

Hilvarenbeek en Goirle voor inzet Boa’s (30 V) 

56 91 35  

 

 
Besteding post Onvoorzien (budget is € 129.540) 

Verwijderen uitkijkposten Voorste Stroom 3.000 

Renovatie Joodse begraafplaats 5.000 

Parkeerplan Centrum vervolgonderzoek 5.690 

Energielasten Wijkcentrum Pannenschuur 38.416 

Invoering beheersoftware openbare ruimte 28.543 

Gift Charitas 5.000 

Totaal 85.649 

 

 

Productenbegroting 

 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0201 College Lasten -827 N -13 N -840 N -1.217 N -377 N 

Baten 1 V -  V 1 V 0 V -0 N 

  Resultaat -826 N -13 N -839 N -1.217 N -377 N 

PD0202 Salarissen en overige 
kn personeel 

Lasten -10.271 N -48 N -10.319 N -10.503 N -184 N 

Baten 87 V 20 V 107 V 281 V 174 V 

  Resultaat -10.184 N -28 N -10.212 N -10.221 N -9 N 

PD0204 Bedrijfsvoering Lasten -2.781 N 123 V -2.658 N -2.937 N -280 N 

Baten 1.488 V 147 V 1.634 V 1.907 V 272 V 

  Resultaat -1.293 N 269 V -1.024 N -1.031 N -7 N 

PD0206 Belastingen Lasten -267 N -  V -267 N -233 N 34 V 

Baten 7.844 V -  V 7.844 V 7.554 V -290 N 

  Resultaat 7.577 V -  V 7.577 V 7.321 V -256 N 

PD0207 Gemeentefonds Baten 32.699 V -512 N 32.187 V 32.760 V 573 V 

  Resultaat 32.699 V -512 N 32.187 V 32.760 V 573 V 

PD0208 Openbare orde en 
veiligheid 

Lasten -1.453 N -268 N -1.721 N -1.552 N 169 V 

Baten 56 V -  V 56 V 91 V 35 V 

  Resultaat -1.397 N -268 N -1.666 N -1.461 N 205 V 

PD0209 Hart van brabant Lasten -65 N -12 N -77 N -77 N -0 N 

  Resultaat -65 N -12 N -77 N -77 N -0 N 

  
PRG02 Bestuur, organisatie en 
financiën 

Lasten -15.664 N -219 N -15.883 N -16.520 N -637 N 

Baten 42.173 V -345 N 41.828 V 42.593 V 765 V 

  Resultaat 26.510 V -564 N 25.945 V 26.073 V 128 V 
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Programma 3: Dienstverlening 

 

Portefeuillehouder:  Hans Janssen, Ina Batenburg, Peter Smit en Sjef Verhoeven 

 

 

Omschrijving 

Het programma richt zich op het verstrekken van informatie, het leveren van producten en het 

verlenen van diensten en service aan de burgers van Oisterwijk. Onze dienstverlening is er op 

gericht dat belangrijke informatie snel, juist en volledig beschikbaar is. We geven zoveel mogelijk 

meteen het juiste antwoord. Wanneer dat niet lukt, is op afspraak de juiste specialist 

beschikbaar. 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 Wij ondersteunen de maatschappelijke en economische zelfredzaamheid en participatie van 

onze burgers maximaal. Daarom ontwikkelen en optimaliseren we de dienstverlening de 

komende jaren.  

 Kwaliteit is zichtbaar door de klantgerichte benadering. De juistheid, tijdigheid en de 

volledigheid van de dienst of de informatie is op orde, ongeacht het kanaal dat de inwoner 

kiest (telefoon, balie bezoek, website).  

 Op het gebied van de inkomensvoorziening breiden we de dienstverlening uit aan groepen 

van potentiële uitkeringsgerechtigden. Het beoogd effect is dat klanten terugkeren naar 

school en/of (on)betaald werk vinden en dat dit leidt tot instroombeperking. 

 We onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking met de gemeenten Goirle, 

Hilvarenbeek en Loon op Zand om aan de opgelegde kwaliteitseisen van het rijk te kunnen 

voldoen als het gaat om vergunningen, toezicht en handhaving.  

 

Product: Verlenen vergunningen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een effectievere en eenduidige vergunningverlening waarbij we voldoen aan de landelijke 

kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de vergunning-, toezichts-  en handhavingstaken. 

 In 2015 hebben we samen met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand een 

intergemeentelijke projectleider aangesteld. Deze projectleider moet eind 2016 een plan van 

aanpak opleveren om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. 

 Ook in 2015 heeft de OMWB de toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu 

uitgevoerd. Het aantal uren dat zij hiervoor hebben ingezet is ongeveer 4800. Dat is 

vergelijkbaar met de periode voor oprichting van de OMWB. De kosten zijn echter beduidend 

hoger.  

 De OMWB is onder preventief toezicht gesteld. Zij werken aan een verbeteringsslag genaamd 

‘Huis op orde’. We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend en met een kritische blik. 

In de berap 2016 zal duidelijk worden of en welk bedrag moet worden bijgeraamd. 
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Product: Producten en diensten (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We werken meer klantgericht (de logica van de burger is leidend) en we zijn betrouwbaar  

 In 2015 zijn we gestart met de implementatie van het Klantinformatie-zaaksysteem. Het 

zaaktype subsidies is in 2015 ‘live’ gegaan.  

 We hebben samen met o.a. de gemeente Oosterhout keuzes gemaakt en voorbereidingen 

getroffen om een aantal nieuwe processen in 2016 te kunnen uitrollen.  Dit betekent onder 

meer dat het ingerichte proces volledig digitaal wordt verwerkt en dat statusinformatie van 

lopende zaken binnen onze organisatie beschikbaar is.  

 In totaal staan nu 8 digitale formulieren ‘live’ op de website. 

 

 

Product: Verstrekken informatie (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij hebben informatie snel, tijdig en volledig beschikbaar 

 Vanaf april 2015 werkt het Telefonisch Service Centrum (TSC) met het Antwoordportaal. 

Hierin worden alle klantcontacten geregistreerd. Het TSC kan snel en eenduidig antwoord 

geven op de meest gestelde vragen door gebruik te maken van de productinformatie in het 

Antwoordportaal. 

 

Een geactualiseerd communicatiebeleid 

 Het college heeft de communicatienota 2015 vastgesteld. Eind 2015 zijn we gestart met de 

uitvoering van een aantal actiepunten uit de nota. In 2016 gaan we hiermee door. 

 

 

 

Product: Inkomensvoorziening (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van burgers. Als burgers niet in staat zijn om 

zelf of met behulp van hun omgeving mee te doen, zorgen wij voor ondersteuning. 

 Het klantenbestand (31 december 2015: 276 sociale uitkeringen) van sociale uitkeringen is in 

2015, tegen de landelijke ontwikkelingen in gedaald met 4,4%.  

 Door intensieve samenwerking met o.a. de WSD (werkgelegenheidsprojecten) hebben we 

deze daling kunnen bewerkstelligen. 

 We hebben workshops aangeboden gericht op scholing en arbeid aan potentiële 

uitkeringsgerechtigden. Dit heeft geleid tot instroombeperking (45%) in de bijstand. 

 We hebben ingezet op de lokale werkgeversbenadering. Daardoor hebben 86 mensen regulier 

werk gevonden.  

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

  In 2015 hebben we samen met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand een 

intergemeentelijke projectleider aangesteld. Deze projectleider moet eind 2016 een plan van 
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aanpak opleveren om gezamenlijk te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor 

vergunningen, toezicht en handhaving (Zie ook product verlenen vergunningen). 

 

 

Wat betekende Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

 Met name binnen het sociaal domein richten wij ons op de maatschappelijke en economische 

zelfredzaamheid en participatie van onze burgers. Zie ook product inkomensvoorziening 

 

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2015? 

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente Oisterwijk een aantrekkelijke gemeente is waar 

genieten en ondernemen hand in hand gaan. Voor evenementen met een maatschappelijk 

oogmerk heffen we, mede in het licht van de deregulering, geen leges.  

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG03 Dienstverlening Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.041 V - V 5.041 V 4.933 V -108 N 

Baten 5.041 V - V 5.041 V 4.933 V -108 N 

2A. Uitvoeringskosten -4.568 N 11 V -4.557 N -4.692 N -136 N 

Lasten -4.568 N 11 V -4.557 N -4.692 N -136 N 

Saldo 473 V 11 V 484 V 240 V -244 N 

 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

 

Programma 3 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Verlenen vergunningen 

 Overschrijding budget Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant (OMWB), veroorzaakt door 

hogere kosten voor de uitvoering van collectieve 

verzoektaken (27 N), individuele verzoektaken 

(61 N) en een eenmalige bijdrage ter 

compensatie van door de OMWB geleden 

verliezen (40 N) 

377 493  116 

Producten en diensten 

 Lagere kosten digitale communicatie (16 V) 

 Lagere kosten basisregistratie personen (24 V) 

 Hogere afdracht leges reisdocumenten (76 N) 

288 314  26 
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Baten     

Producten en diensten 

Communicatie 

 Lagere leges basisregistratie personen (13 N) 

 Hogere opbrengst leges reisdocumenten (79 V) 

 Lagere opbrengst leges rijbewijzen (35 N) 

441 477 35  

Inkomensvoorziening 

 Lagere definitieve Rijksuitkering Inkomensdeel, 

waaruit sociale uitkeringen worden verstrekt (per 

saldo 135 N). 

3.830 3.695  135 

 

 

 

Productenbegroting 

PRG03 Dienstverlening 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0301 Verlenen 
vergunningen 

Lasten -388 N 11 V -377 N -493 N -116 N 

Baten 769 V -  V 769 V 761 V -9 N 

  Resultaat 382 V 11 V 393 V 268 V -125 N 

PD0303 Communicatie Lasten -288 N -  V -288 N -314 N -26 N 

Baten 441 V -  V 441 V 477 V 35 V 

  Resultaat 153 V -  V 153 V 163 V 10 V 

PD0304 Inkomens-
voorziening 

Lasten -3.892 N -  V -3.892 N -3.886 N 6 V 

Baten 3.830 V -  V 3.830 V 3.695 V -135 N 

  Resultaat -62 N -  V -62 N -190 N -129 N 

  
PRG03 Dienstverlening Lasten -4.568 N 11 V -4.557 N -4.692 N -136 N 

Baten 5.041 V 0  V 5.041 V 4.933 V -108 N 

  Resultaat 473 V 11 V 484 V 240 V -244 N 
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Programma 4: Ruimte ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder:  Sjef Verhoeven 

 

 

Omschrijving 

Dit programma gaat over het beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen (volkshuisvesting), 

verkeer en parkeren en openbare ruimte. We spelen in op de ontwikkelingen in de samenleving. 

Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de kwaliteit, identiteit en de 

eigenheid van Oisterwijk als gemeente en in het bijzonder aan de kwaliteit en identiteit van 

specifieke locaties. Denk hierbij aan het centrum van Oisterwijk. Met het opstellen van de 

structuurvisie (reeds gestart) bieden we inspiratie en kansen aan initiatiefnemers om bij te 

dragen aan de samenleving en ruimtelijke ontwikkeling van Oisterwijk. Wij vertrouwen bij het 

opstellen van het beleid op de kennis en kunde van velen om mee te werken aan het behoud van 

ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oisterwijk. 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

We maken een nieuwe Structuurvisie (in de lijn van de nieuwe Omgevingswet en noemen deze 

dan ook Omgevingsvisie) en stellen nieuw beleid op voor veehouderijen en (door de komst van 

nieuwe wetgeving) volkshuisvesting. Voor het KVL-terrein is het bestemmingsplan vastgesteld. 

 

We verbeteren de kwaliteit van onze producten (meer regionale afstemming en draagvlak) door 

intensievere  samenwerking met andere gemeenten en betrokkenen.  

 

 

Product: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We behouden of verbeteren de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk  

 In de nieuwe Structuurvisie (Omgevingsvisie) worden kaders geformuleerd om ervoor te 

zorgen dat nieuwe initiatieven een bijdrage leveren aan het behouden of verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit. Initiatiefnemers krijgen, conform de insteek van de nieuwe 

omgevingswet, meer ruimte voor het realiseren van hun projecten. Zij dienen daarbij wel aan 

te tonen dat de identiteit en de waarden van Oisterwijk worden behouden/versterkt met hun 

initiatief. 

 Het bestemmingsplan voor het KVL-terrein is vastgesteld. We zorgen ervoor dat een gebied 

met industrieel erfgoed en cultuurhistorische waarde wordt opgewaardeerd.  

 

We betrekken burgers en andere gemeenten in de regio meer in het planproces. Hiermee 

bereiken we een hogere kwaliteit van de producten en meer draagvlak. 

 We organiseerden meerdere bijeenkomsten voor de burgers en bedrijven in en rondom 

Oisterwijk in de processen naar een Omgevingsvisie, het Veehouderijbeleid en een nieuwe 

invulling voor het Studiegebied KVL-terrein. Dit zorgt voor een goede input en goede 

resultaten (meer draagvlak). 
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Product: Volkshuisvesting 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Kwantitatief (aantal) en kwalitatief voldoende woongelegenheid voor de burgers.  

 De woningvoorraad is in 2015 toegenomen met 47 woningen. De doelstelling is om 73 

woningen per jaar aan de voorraad toe te voegen. We hebben deze doelstelling niet gehaald. 

De verwachting is dat de achterstand in 2016 wordt gecompenseerd. 

 De Woonvisie 2011 is niet geactualiseerd. De reden hiervoor is dat er vanuit de regio is 

gewerkt aan een regionaal Woonkader. Dit dient als basis voor de lokale Woonvisie. 

 Het regionale Woonkader en de regionale woningbouwafspraken zijn gemaakt en vastgesteld 

in december 2015  

 De prestatieafspraken met Leystromen zijn gemaakt. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2015? 

Bij de beleidsvorming binnen de ruimtelijke sector zoeken we nadrukkelijk naar kansen om 

kennis te delen binnen het ambtelijk apparaat.  

We maken gebruik van de aanwezige kennis bij andere gemeente, die wij zelf niet in huis 

hebben. Op die manier staan we sterker.  

Beleid wordt binnen de regio afgestemd met andere gemeenten in diverse werkgroepen. 

 We hebben op een aantal terreinen stappen gezet in de samenwerking met GOH. Behalve het 

samen aanbesteden kijken we naar kennisuitwisseling op meerdere terreinen. 

 

Wat betekende Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 Wij zien Oisterwijk aan Z als “burgerparticipatie”. 

 Verschillende stappen uit het Actieplan Wonen, dat is opgesteld door de Taskforce Wonen, 

worden uitgevoerd door de private partijen, die ook deel uitmaken van de Taskforce. 

Daarnaast is beleid vrijwel altijd samen met de samenleving opgesteld. 

 Wij zijn niet enkel meer sturend, maar steeds vaker faciliterend. De uitnodigingsplanologie, 

die wordt toegepast in de omgevingsvisie is hier een voorbeeld van.   

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2015? 

 We geven een impuls aan het ondernemend vermogen, de betrokkenheid en de 

inventiviteit binnen Oisterwijk door meer ruimte te bieden aan particuliere initiatieven.  

 We pakken deze initiatieven samen op met ondernemende (vaak ontwikkelende) partijen, 

zoeken naar kansen en denken in mogelijkheden. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG04 Ruimte 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 4 V - V 4 V 0 V -4 N 

Baten 4 V - V 4 V 0 V -4 N 

2A. Uitvoeringskosten -215 N - V -215 N -73 N 142 V 

2B. Kapitaallasten -5 N - V -5 N -5 N - V 

Lasten -220 N - V -220 N -78 N 142 V 

Saldo -216 N - V -216 N -78 N 138 V 

 

 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

 

Programma 4 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Volkshuisvesting 

 Uitstel lokale woonvisie (56 V, waarvan voor een 

deel van 25 V een overhevelingsverzoek is 

ingediend, zie Overhevelingsverzoeken) 

 

63 2 62  

Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Uitgaven structuurvisie lager dan geraamd (15 V) 

 Budget voor planschades vrijwel niet benut (17 V) 

110 64 45  

     

Baten     

-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

38 

 

 

 

Productenbegroting 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0401 Verkeer en vervoer 
ontwikkeling 

Lasten -13 N -  V -13 N -7 N 6 V 

  Resultaat -13 N -  V -13 N -7 N 6 V 

PD0402 Duurzaamheid en 
milieu 

Lasten -9 N -  V -9 N -  V 9 V 

Baten 4 V -  V 4 V 0 V -4 N 

  Resultaat -5 N -  V -5 N 0 V 6 V 

PD0403 Volkshuisvesting Lasten -63 N -  V -63 N -2 N 62 V 

  Resultaat -63 N -  V -63 N -2 N 62 V 

PD0404 Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Lasten -110 N -  V -110 N -64 N 45 V 

  Resultaat -110 N -  V -110 N -64 N 45 V 

PD0406 Wegen, straten en 
pleinen ontwikkeling 

Lasten -20 N -  V -20 N -0 N 20 V 

  Resultaat -20 N -  V -20 N -0 N 20 V 

  
PRG04 Ruimte ontwikkeling Lasten -215 N 0  V -215 N -73 N 142 V 

Baten 4 V 0  V 4 V 0 V -4 N 

  Resultaat -211 N 0 V -211 N -72 N 138 V 
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Programma 5: Ruimte uitvoering 

 

Portefeuillehouders: Sjef Verhoeven en Ina Batenburg  

 

 

Omschrijving 

Binnen dit programma vallen alle werkzaamheden van de afdeling ruimte op het terrein van 

uitvoering en beheer. Het uitvoeren van de wettelijke taak om actuele bestemmingsplannen te 

hebben bijvoorbeeld, maar ook het begeleiden en realiseren van kleine ruimtelijke plannen van 

derden. Daarnaast vallen het structureel beheren en dagelijks onderhouden van de openbare 

ruimte (incl. bijbehorende plannen) en het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied 

van water ook in dit programma. 

 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 

We ronden de actualisatie van de bestemmingsplannen af. 

 

We ondersteunen of faciliteren particuliere initiatieven, die passen binnen onze ruimtelijke, 

economische en maatschappelijke beleidsstukken. 

 

We hebben oog voor kansrijke projecten 

 

We betrekken burgers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij het beheren van 

de openbare ruimte. We laten meer van onze taken over aan burgers en particuliere partijen. 

 

Bij elk vraagstuk bekijken we of we met intergemeentelijke samenwerking kosten kunnen 

besparen of de regionale afstemming kunnen verbeteren. 

 

Product: Wegen, straten en pleinen  (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We zorgen voor een veilige en duurzame leefomgeving.  

 vanuit het meldpunt buurtbeheer voeren we veel klein onderhoud uit om de kwaliteit en 

veiligheid van de omgeving te waarborgen. Door deze keuze blijft het structurele 

onderhoud achter.  

 het wegbeheer voeren we uit binnen de ramingen.  maar de overschrijding voor klein 

onderhoud wordt gecompenseerd door een onderschrijding van totaal € 100.000 op het 

structurele onderhoud.  

 

Wij geven burgers meer verantwoordelijkheid over hun eigen leefomgeving door hen te 

betrekken bij werkzaamheden in de openbare ruimte. 
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 Voor projecten, zoals de herinrichting van de Kerkstraat, werken we samen met een 

klankbordgroep van bewoners. Dit heeft geleid tot een breder gedragen uitvoeringsplan. 

 

We besparen kosten door regionale samenwerking uit te breiden en efficiënt en rationeel te 

werken. 

 Binnen de regio zoeken we nog naar mogelijke samenwerkingsvormen binnen 

wegonderhoud.  

 

Product: Openbaar groen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Toekomstgerichte en duurzame groenvoorzieningen. 

 Bij de herinrichting van de Kop van De Lind streven we naar tijdloze kwaliteit die goed te 

beheren is. We zijn gestart met het ontwerp en met het betrekken van de 

belanghebbenden.  

 Bij de revitalisering of inrichting van plantvakken houden we rekening met de groeiplaats 

(de bodem) in relatie tot plant- en boomkeuze. Plantvakken met een goede plant- en 

boomkeuze in combinatie met een goede bodem hebben het minste onderhoud nodig en 

gaan het langste mee.  

 

Hogere biodiversiteit in onze gemeente. 

 Het Biodiversiteitsteam vragen we bij veel beleids- en uitvoeringsprojecten om advies, 

dat vaak wordt overgenomen. Daarnaast denken we bij nieuwe aanplant altijd aan het 

aantrekken van insecten zoals bijen en vlinders. Langs de vistrap van de Voorste Stroom 

is gestart met een monitoring van planten en insecten. Met de gegevens kunnen we op 

termijn ook trends waarnemen in het kader van de biodiversiteit.  

 

Beheer samen met de inwoners 

 We ondersteunen bewoners die willen bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving.  

 Vanuit het project ‘Tuinen van Oisterwijk’ bijvoorbeeld begeleiden we bewoners die zelf 

het groenbeheer in handen willen nemen.  

 De Zwerf Afval Pakkers zorgen voor een schoner straatbeeld dan dat we als gemeente 

alleen voor elkaar kunnen krijgen.  

 

 

Product: Openbare verlichting (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een verkeers- en sociaal veilige openbare ruimte door de aanwezigheid van een goede 

verlichting.  

 Uiteraard hebben we gezorgd voor goede verlichting. 

 

Product: Riolering en water (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een doelmatig, duurzaam en effectief rioolsysteem voor inzameling en transport van stedelijk 

water.  
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 Door de late vaststelling van het V-GRP 2015-2019 liepen we een lichte achterstand op in 

de uitvoering van het vervangingsprogramma van het rioolsysteem. Deze achterstand 

wordt in 2016 ingelopen.  

 We realiseren een duurzaam en effectief systeem bij de aanleg van nieuwe systemen, 

zoals bij het KVL-terrein en Park Heerengoed. Dit gaat in goed overleg met de 

ontwikkelaars en Waterschap.  

 

 

Product: Afvalinzameling (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Per inwoner 4 % minder huishoudelijk afval, 5 % minder gft-afval in het restafval ten opzichte 

van de hoeveelheid in 2014 en een zo zuiver mogelijke stroom kunststof verpakkingsafval.  

 Het huishoudelijk afval (incl grof huishoudelijk afval) is afgenomen met ruim 2 % ten 

opzicht van 2014. Dit heeft onder andere te maken met de toename van de hoeveelheid 

grof restafval met ruim 19 %. 

 De hoeveelheid ingezameld gft-afval is afgenomen met bijna 4  %. In 2016 voeren we 

een sorteeranalyse uit van het huishoudelijk restafval. Daarna stellen we vast of er een 

afname te zien is van gft-afval in het restafval. 

 De zuiverheid van het in 2015 ingezameld kunststof verpakkingsafval is nog niet 

vastgesteld. Er vinden sorteeranalyses plaats met betrekking tot de aangeleverde 

kwaliteit (percentage vervuiling) bij het sorteerbedrijf. 

 

Vanuit kostenoogpunt en kwetsbaarheid werken we meer samen met de regio.  

 Voor de uitvoering van zwerfafvalprojecten gaan we samenwerken met de gemeente 

Hilvarenbeek en Goirle. De besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. De 

samenwerking houdt in dat de coördinator in Oisterwijk ook projecten gaat doen voor de 

andere gemeenten. Dit leidt tot lagere kosten per gemeente voor de inhuur van de 

coördinator en grensoverschrijdende projecten. 

 

Meer mogelijkheden voor de dagbesteding en participatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in de afvalinzameling en -verwerking. 

 Voor de coördinatie en uitvoering van het project zwerfafval zetten we iemand in die naar 

werk begeleid werd door Team Werk. De gemaakte kosten voor het project 

worden  gesubsidieerd vanuit het landelijk Afvalfonds. 

 

 

Product: Verkeer en Vervoer (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Nul verkeersdoden 

 Alle geplande mensgerichte maatregelen voor dit project zijn uitgevoerd.  

 

Meer fietsverkeer en andere duurzame verkeersvormen.  

 We hebben opdracht verleend voor de realisatie van de verlichting voor het fietspad langs 

de Moergestelseweg. 

 De aansluiting fietspad Pannenschuurlaan - Molenbaan is aangepast. 
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Minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau van het parkeren.  

 Samen met belanghebbenden hebben we een onderzoek uitgevoerd naar 

verbetermogelijkheden voor parkeren in het centrum, het conceptplan is gereed. 

 

Een goede ontsluiting en verkeerscirculatie. 

 Nut, noodzaak en draagvlak van een ontsluiting Pannenschuur is onderzocht, conceptplan 

is gereed. 

 

 

Product: Beheer vastgoed  (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een strategische sturing op ons vastgoed. 

 Het strategisch vastgoedbeleid is niet geformuleerd. Daar tegenover staat dat we stappen 

hebben gezet met het op orde brengen met op de vastgoedportefeuille.  

 We hebben een keuze gemaakt voor de toekomst van het zwembad De Leye. 

 In 2015 hebben we het postkantoor aan de Balbian Versterlaan, de voormalige school 

Mozaïk en de lakfabriek op het KVL-terrein verkocht. Bovendien  zijn we vergevorderd 

met de verkoop van het vastgoed aan de Molenstraat 1 te Oisterwijk.   

 Vooralsnog staat alleen het vastgoed van de voormalige basisschool De Wingerd leeg.  

 Voor de ontwikkeling van het studiegebied KVL, zijn we gestart met de beëindiging van 

de huurovereenkomsten voor het Woonwagencentrum en de autosloperij aan de 

Ambachtstraat.   

 

 

Product: bestemmingsplannen en projecten (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Actuele bestemmingsplannen. 

 We hebben voor circa 99% van ons grondgebied actuele bestemmingsplannen. Waar 

nodig vinden aanpassingen plaats van de bestemmingsplannen naar aanleiding van 

uitspraken van de Raad van State. Zo is in 2015 de correctieve herziening van het 

bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Wel zijn in 2015 in enkele plannen een aantal 

omissies ontdekt; deze worden in 2016 hersteld. 

 We zijn nog niet gestart met het opstellen van de herziening voor het bestemmingsplan 

Den Donk e.o. Hiervoor wachten we op de visie voor de invulling van dat gebied 

(zwembad, scouting). Als deze visie er is, kan voor het gebied het bestemmingsplan 

worden herzien. 

 

Meer particulier initiatief 

 We behandelen veel particuliere initiatieven.  De meeste initiatieven worden uitgevoerd 

met een bestemmingsplan- of wijzigingsprocedure. Voor deze  procedures wordt dan ook 

kostenverhaal toegepast. 
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Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

 Voor de afvalinzameling werken wij samen met Goirle en Hilvarenbeek om 

kostenbesparing te bereiken. 

 

 

Wat betekende Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

 Burgers en belanghebbenden betrekken we bij het onderzoek naar het parkeren in het 

centrum en de ontsluiting van de wijk Pannenschuur. 

 Voor het onderhoud van het openbaar gebied verwachten wij meer van de burgers. Bij 

het project Schoon & Groen bijvoorbeeld geven we burgers de ruimte en meer 

verantwoordelijkheid om zelf hun leefomgeving mede in te richten en te onderhouden. 

 Voor de herontwikkeling van de Kerkstraat is een klankbordgroep opgesteld. 

 Bij het project De Kop van de Lind betrekken we diverse instanties en vragen we burgers 

om hun mening. 

 Wij denken mee bij burgerinitiatieven en ondersteunen deze indien mogelijk. 

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2015? 

 

 We zijn partner van en denken mee met het bedrijfsleven. Het centrummanagement 

bijvoorbeeld betrekken we steeds vaker bij de planvorming.  

 We pakken initiatieven van ondernemers snel en adequaat op, omdat we kansen 

herkennen en willen benutten en denken in mogelijkheden. 

 We geven een impuls aan het ondernemend vermogen, de betrokkenheid en inventiviteit 

binnen Oisterwijk.   

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 16.341 V -5.804 N 10.537 V 14.027 V 3.490 V 

Baten 16.341 V -5.804 N 10.537 V 14.027 V 3.490 V 

2A. Uitvoeringskosten -16.860 N 5.729 V -11.131 N -12.475 N -1.345 N 

2B. Kapitaallasten -1.632 N 14 V -1.618 N -2.325 N -707 N 

2C. Apparaatskosten - V - V - V -107 N -107 N 

Lasten -18.492 N 5.744 V -12.749 N -14.907 N -2.159 N 

Saldo -2.151 N -61 N -2.211 N -880 N 1.331 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 5 Raming Werkelij

k 

Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Wegen, straten en pleinen uitvoering 

 Straatreiniging (36 V) 

 Kwaliteitsonderhoud (46 V) 

 Sneeuw- en gladheidsbestrijding (31 V) 

 Onderhoud bruggen en duikers (32 V) 

 Klein onderhoud (104 N) 

 Werken van derden (35 N) 

 Gemeentewerf (28 V) 

1.568 1.541 27  

Openbaar groen 

 Groenvoorziening (10 N) 

 Maaien gazons (23 V) 

 Onderhoud bomen (32 N) 

 Oisterwijk schoon en groen (46 V), zie 

Overhevelingsverzoeken 

 Bomenbeleidsplan (69 V) 

 LOG Molenakkers (90 V), zie Overhevelingsverzoeken 

 Landschap en biodiversiteit (33 V) 

886 675 211  

Uitvoeren grondexploitatie 

 Zie voor een toelichting op het grondbedrijf: paragraaf 

E 

4.402 6.427  2.025 

Riolering en water 

 De geraamde  storting in de voorziening riolering is 

conform gewijzigd beleid (VGRP) niet doorgevoerd 

(871 V). In plaats daarvan is deze omgezet in extra 

afschrijvingen op riolering-activa; deze kosten komen 

tot uiting in de vorm van niet geraamde kapitaallasten. 

 Niet geraamde incassokosten Brabant Water voor de 

inning van de rioolheffing (21 N) 

 Hogere elektriciteitskosten drukriolering/rioolgemalen 

(30 N) 

 Onvoorziene onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

aan drukriolering/rioolgemalen (61 N) 

 Niet geplande vervanging bergbezinkbassin het Brieltje 

(Moergestel) als gevolg van calamiteit (130 N) 

 Onderhoud waterlopen en vennen (16 N) 

 Onderhoud kolken en riolen (12 N) 

 Meldlijn drukriolering/gemalen en huisaansluitingen 

(15 N) 

 NB Lasten en baten binnen het product Riolering en 

water hangen nauw met elkaar samen. Per saldo is de 

1.117 537 579  
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afwijking op het product 10 N (lasten: 579 V,  baten: 

208 V, kapitaallasten 797 N) 

Afvalinzameling 

 Huishoudelijk afval: er is 360 ton meer restafval 

ingezameld, dit heeft geleid tot hogere 

verwerkingskosten (55 N) 

 Kunststof: inzamelkosten lager dan begroot (29 V) 

 Overige, kleinere verschillen kosten afvalinzameling: 

papier (25 N), luiers (13 V), Klein chemisch afval (15 

V), GFT (11 V), Hondenpoepbeleid (14 V), preventie 

(10 V), zwerfafval (11 V), overige (13 V) 

2.046 2.013 33  

Beheer vastgoed 

 Hogere kosten project oneigenlijk grondgebruik (70 N), 

zie ook baten 

180 249  69 

Bestemmingsplannen en projecten 

 Overschrijding inhuur personeel als gevolg van 

gewijzigde systematiek doorbelasting personeelskosten 

grondbedrijf (71 N) 

 Bestemmingsplan Den Donk doorgeschoven naar 2016 

(15 V), zie Overhevelingsverzoeken 

156 221  65 

     

Baten     

Verkeer en vervoer uitvoering 

 Bijdragen en subsidies van mede-overheden aan 

verkeersmaatregelen (95 V) 

0 87 87  

Openbaar groen 

 Inkomsten uit sponsoring rotondes (21 V) 

0 32 32  

Uitvoeren grondexploitatie 

 Zie voor een toelichting op het grondbedrijf: paragraaf 

E 

5.003 8.218 3.215  

Riolering en water 

 Provinciale stimuleringsbijdrage afkoppeling Kerkhoven 

(128 V)  

 Verkoopopbrengst grond Oliviersweg, gerelateerd aan 

riooltaak (72 V) 

 NB Lasten en baten binnen het product Riolering en 

water hangen nauw met elkaar samen. Per saldo is de 

afwijking op het product 10 N (lasten: 579 V,  baten: 

208 V, kapitaallasten 797 N) 

2.480 2.688 208  

Afvalinzameling 

 Voorlopige vergoeding voor de kunststofinzameling en 

de opbrengst van gesorteerde kunststofstromen is nog 

niet uitbetaald en nog niet bekend (66 N) 

2.566 2.512  55 

Beheer vastgoed 

 Verkoopopbrengst gronden, na Berap (35 V) 

275 352 77  
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 Hogere huur- en pachtopbrengsten (19 V) 

 Hogere verkoopopbrengst project oneigenlijk 

grondgebruik (22 V), zie ook lasten 

Bestemmingsplannen en projecten 

 Opbrengst uit anterieure overeenkomsten 

(‘kostenverhaal’) lager dan begroot (83 N) 

152 72  80 

 

 

Kapitaalslasten 

De kapitaalslasten zijn € 707.000 hoger dan begroot. Dit verschil ontstaat met name op het 

taakveld riool. Op riool wordt € 1.100.000 extra afgeschreven en wordt door lagere (interne) 

rente toerekening, € 220.000 minder rente aan riool toegerekend. Door extra afschrijvingen in 

2014 zijn de afschrijvingen € 80.000 lager. Daarnaast ontstaat er een voordeel van € 61.000 

door het later investeren in o.a.  bedrijfsauto’s. 

 

 

 

 

 

Productenbegroting 

 

PRG05 Ruimte uitvoering 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0501 Verkeer en 
vervoer uitvoering 

Lasten -442 N -19 N -462 N -485 N -23 N 

Baten -  V -  V -  V 87 V 87 V 

  Resultaat -442 N -19 N -462 N -398 N 64 V 

PD0502 Wegen, 
straten en pleinen 
uitvoering 

Lasten -1.564 N -5 N -1.568 N -1.541 N 27 V 

Baten 43 V -  V 43 V 38 V -5 N 

  Resultaat -1.521 N -5 N -1.525 N -1.504 N 22 V 

PD0503 Openbaar 
groen 

Lasten -713 N -173 N -886 N -675 N 211 V 

Baten -  V -  V -  V 32 V 32 V 

  Resultaat -713 N -173 N -886 N -642 N 243 V 

PD0504 Openbare 
verlichting 

Lasten -314 N -  V -314 N -327 N -13 N 

Baten 18 V -  V 18 V 28 V 10 V 

  Resultaat -296 N -  V -296 N -299 N -3 N 

PD0505 Uitvoeren 
grondexploitatie 

Lasten -10.241 N 5.839 V -4.402 N -6.427 N -2.025 N 

Baten 10.937 V -5.934 N 5.003 V 8.218 V 3.215 V 

  Resultaat 696 V -95 N 601 V 1.791 V 1.190 V 

PD0506 Riolering en 
water 

Lasten -1.117 N -  V -1.117 N -537 N 579 V 

Baten 2.480 V -  V 2.480 V 2.688 V 208 V 

  Resultaat 1.363 V -  V 1.363 V 2.150 V 787 V 

PD0507 
Afvalverzameling 

Lasten -2.061 N 15 V -2.046 N -2.013 N 33 V 

Baten 2.566 V -  V 2.566 V 2.512 V -55 N 

  Resultaat 505 V 15 V 521 V 499 V -22 N 

PD0509 Beheer 
vastgoed 

Lasten -171 N -9 N -180 N -249 N -69 N 

Baten 145 V 130 V 275 V 352 V 77 V 

  Resultaat -26 N 121 V 95 V 103 V 8 V 
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PD0510 Bestemm. 
plannen + projecten 

Lasten -237 N 81 V -156 N -221 N -65 N 

Baten 152 V -  V 152 V 72 V -80 N 

  Resultaat -86 N 81 V -5 N -149 N -144 N 

  
PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Lasten -16.860 N 5.729 V -11.131 N -12.475 N -1.345 N 

Baten 16.341 V -5.804 N 10.537 V 14.027 V 3.490 V 

  Resultaat -519 N -75 N -593 N 1.552 V 2.145 V 
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Programma 6: Samenleving ontwikkeling 

 

 

Portefeuillehouders: Peter Smit en Ina Batenburg 

 

 

Omschrijving 

Dit programma gaat over de beleidsontwikkeling op het terrein van participatie, jeugdhulp, 

maatschappelijke ondersteuning, het sociaal team, de sociale ondersteuningsstructuur, 

armoedebestrijding, onderwijs, sport, cultuur, toerisme & recreatie en economie. Het gaat in dit 

programma om de transformatie van het sociale domein, om de herbezinning op de 

gemeentelijke taken en om (economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende 

doelen zijn burgerbetrokkenheid en innovatie gericht op ontkokering en efficiëntie. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 Vanaf 2015 zijn we verantwoordelijk voor de nieuwe taken met betrekking tot Participatie, 

Jeugdhulp en AWBZ. De uitvoering daarvan moet binnen het door het rijk beschikbaar 

gestelde budget. Daarom hebben wij beleid gericht op innovatie, minder versnippering, 

minder overlapping en dichtbij de burger. Hierbij willen we met individuele 

maatwerkvoorzieningen goede ondersteuning blijven bieden aan inwoners die daar behoefte 

aan hebben. Daarom willen we een optimale inzet van voorzieningen in de sociale 

basisstructuur en lichte ondersteuning, en kiezen we voor innovatie bij de inzet van 

arrangementen, waar zowel bestaande als nieuwe producten onderdeel van zijn. 

 

 We onderzoeken de haalbaarheid van een overdekte zwemaccommodatie en sporthal, bij 

voorkeur op den Donk. We gaan ook na of het mogelijk is om sportbeheertaken aan andere 

partijen over te dragen. 

 

 We zoeken naar een aanpassing van de huidige vorm van de cultuurcentra om deze 

betaalbaar te houden. Ook voeren we de motie Dans- en Muziekonderwijs van de raad uit. 

We bouwen daarbij de subsidie aan Factorium af en gebruiken het budget dat resteert voor 

nieuwe vormen van Dans- en muziekonderwijs die aansluiten bij Oisterwijk aan Z! 

 

 We willen Oisterwijk zowel regionaal als nationaal samen met het bedrijfsleven op de kaart 

zetten. We zetten hier extra middelen voor in voor cofinanciering van projecten. 

 

Decentralisaties 

We willen bereiken dat mensen meer zelfredzaam zijn en participeren in de samenleving. Dit 

willen we bereiken door de inzet van de eigen kracht, het sociaal netwerk, voorzieningen uit de 

basisstructuur/informele zorg, lichte ondersteuning en maatwerkvoorzieningen (zie ook de 

ondersteuningsdriehoek). We willen dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben 

én de ondersteuning op langere termijn financieel houdbaar houden. De financieringsdriehoek is 

echter omgekeerd aan de ondersteuningsdriehoek: het meeste budget zit in de top van de 
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driehoek, in de maatwerkvoorzieningen, terwijl er veel minder geld gaat naar de voorliggende 

voorzieningen in de basisstructuur en informele zorg. Komende jaren willen we daarom inzetten 

op een verschuiving van de budgetten van de maatwerkvoorziening naar de basisstructuur en 

informele zorg om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg nodig gaan hebben.  

In 2015 hebben we een sturing, monitoring en verantwoordingssysteem ontwikkeld in 

samenwerking met stakeholders en partners, waaruit blijkt of we de beoogde doelstellingen gaan 

halen.  

 

Ondersteuningsdriehoek    Financiële driehoek                     

 

Budget 2e lijn     

 

 

 

 

 

  1e lijn 

                                        

                            0e lijn 

      

 

 

 

 

 

Product: Sociale basisvoorzieningenstructuur (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat burgers met een ondersteuningsvraag blijven deelnemen aan de maatschappij.  

 

We willen dat burgers met een ondersteuningsvraag zelfredzaam zijn en de kracht van de 

samenleving gebruiken om hun ondersteuningsvraag op te lossen.  

Wij helpen daarbij door voorzieningen in de sociale ondersteuningsstructuur te faciliteren. Met 

die voorzieningen willen we burgers in staat stellen om oplossingen voor hun 

ondersteuningsvragen dicht bij huis in hun eigen buurt te vinden, met inzet van hun netwerk (bv 

mantelzorgers, en vrijwilligers), en door waar nodig een beroep te doen op algemeen 

toegankelijke basisvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken dat inwoners tijdig de juiste 

ondersteuning krijgen, en daarbij minder vaak een beroep hoeven te doen op voorzieningen in de 

eerste en tweede lijn.  

 

 We hebben een uitvoeringsplan gerealiseerd om de basisstructuur te versterken.  

 Onderdeel van dat plan was het beschikbaar stellen van een innovatiebudget voor initiatieven 

van inwoners of partners. We hebben met dat budget 5 nieuwe initiatieven gehonoreerd: 

Mentorhulp, Oisterwijk Centraal, Oisterwijkse uitdaging, Durf te zorgen, Groen voor Grijs. Het 

innovatiebudget is in 2015 niet volledig ingezet. Er is in totaal € 72.500 beschikt van het 

totaal beschikbare bedrag van € 200.000. Verklaring hiervoor is dat de regeling slechts de 

helft van het jaar heeft open gestaan. Daarnaast vragen sommige initiatieven veel 
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afstemming om te komen tot een goede aanvraag, waardoor deze pas in 2016 zullen worden 

ingediend. 

 We hebben extra middelen ingezet om de mantelzorgondersteuning te intensiveren. Daarmee 

hebben we voorliggende voorzieningen zoals de dementieconsulent en 

mantelzorgondersteuning met vrijwilligers kunnen inzetten. We hebben daarmee meer 

mensen preventief kunnen ondersteunen. 

 We zijn een traject gestart met de wijkcentra over hun rol bij de veranderende opgave voor 

de decentralisaties. Centraal stond de vraag welke bijdrage zij kunnen leveren aan 

laagdrempelige toegankelijke voorzieningen en ondersteuning in de buurt en wat zij daarvoor 

nodig hebben. 

 We hebben de voorziening voor de inloop GGZ omgevormd van een specialistische 

voorziening naar een openbaar toegankelijke ontmoetingsmogelijkheid voor kwetsbare 

inwoners. 

 

 

Product: Lichte ondersteuning: Sociaal Team (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen met de inzet van het team de hulpverlening verbeteren door integraal te werken en de 

hulpverlening simpeler en gerichter aan te laten sluiten bij wat mensen nodig hebben. Centraal 

hierbij staat dat we zoveel als mogelijk werken vanuit één gezin, één plan en één hulpverlener. 

Het Sociaal Team vormt de toegang tot de individuele maatwerkvoorzieningen. In het sociaal 

team worden meervoudige ondersteuningsvragen van inwoners zo integraal mogelijk opgepakt, 

waarbij gekeken wordt naar alle leefgebieden (financiële situatie, wonen, gezondheid, 

participatie, thuis/gezinssituatie). De sleutelbegrippen zijn:  

- Preventie; 

- Vergroten zelfredzaamheid en participatie; 

- Integrale aanpak; 

- Kanteling en duurzame oplossingen; 

- Vindplaatsgericht werken 

 We zijn officieel gestart met de inzet van het sociaal team per 1 januari 2015. 

 We hebben een deskundigheidsbevorderingstraject georganiseerd voor alle professionals van 

organisaties die betrokken zijn bij de toegang. Bij de aftrapbijeenkomst voor dit traject in 

maart 2015 hebben we bovendien ook betrokken inwoners en onze andere maatschappelijke 

partners uitgenodigd. En daarnaast hebben wij ook de vrijwilligersorganisaties geïnformeerd 

over de nieuwe toegang. 

 We hebben in de regio instrumenten ontwikkeld o.a om een quickscan te doen naar 

problematiek-  en  vraagverheldering. In 2015 zijn alle professionals getraind in het werken 

met het instrumentarium. 

 

We willen dat het voor inwoners overzichtelijk wordt waar ze terecht kunnen met hun 

ondersteuningsvraag. 

 We zijn van start gegaan met de nieuwe, meer integrale ondersteuningsstructuur.  Voor 

eenvoudige, enkelvoudige vragen kunnen inwoners terecht op de vertrouwde plek 

(gemeente, maatschappelijk werk, MEE, consultatiebureau). Voor meervoudige en complexe 

problematiek wordt het sociaal team ingeschakeld. 
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Product: Lichte ondersteuning: overige diensten (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen de zelfredzaamheid en participatie van inwoners bevorderen en kinderen en jeugdigen 

ontwikkelingsmogelijkheden bieden door het aanbieden van laagdrempelige lichte ondersteuning. 

Met de inzet van deze ondersteuning, en de voorzieningen in de basisstructuur, beogen we de 

inzet van maatwerkvoorzieningen te beperken. Onder de lichte ondersteuning verstaan we 

bijvoorbeeld maatschappelijk werk, cliëntenondersteuning, en schoolmaatschappelijk werk.  

 We hebben geïnvesteerd in de doorontwikkeling van schoolmaatschappelijk werk naar 

schakelfunctionarissen. Deze schakelfunctionarissen adviseren, begeleiden en bieden 

opvoedingsondersteuning. In januari 2015 is de schakelfunctionaris op 2college begonnen, 

per mei 2016 zijn de schakelfunctionarissen gestart op alle basisscholen in Oisterwijk en 

Moergestel. De eerste resultaten zijn positief. 

 We hebben subsidie verstrekt aan Juvans en MEE voor de clientenondersteuning. 

 

 

Product: Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat elk kind in Oisterwijk de kans krijgt zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in 

een veilige leefomgeving. 

 Deze doelstelling is op hoofdlijnen behaald. Er is een compleet en passend aanbod van 

jeugdhulp voor alle jeugdigen die een maatwerkvoorziening nodig hebben, ofwel in de vorm 

van een nieuwe maatwerkvoorziening ofwel door (verlenging van) het overgangsrecht  

 In 2015 viel een groot deel van de jeugdhulp onder het overgangsrecht. Daardoor was de 

jeugdhulp nog niet goedkoper. Vanwege het overgangsrecht en 'het onbekende' dat de 

decentralisatie met zich meebrengt  was de jeugdhulp ook nog niet efficiënter en 

eenvoudiger.  

 

 

Product: Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat burgers met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen 

ondersteuning krijgen zodat ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen 

en mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.  

Uitgangspunt hierbij is dat we de ondersteuning zoveel als mogelijk zoeken in voorliggende, 

algemene voorzieningen. Ook stimuleren we dat burgers met een ondersteuningsvraag hun eigen 

kracht en de kracht van hun sociale netwerk aanboren. 

 We hebben 415 WMO en 196 jeugdhulp voorzieningen toegekend. 

 Uit de eerste beschikbare cijfers blijkt dat 72% van de ondersteuning wordt behaald via het 

eigen netwerk, met inzet van informele zorg en/of algemene voorzieningen. 27% van de 

klanten krijgt ondersteuning via een maatwerkvoorziening. 

 We hebben het beleid voor de huishoudelijke ondersteuning op advies van de 

bezwaarcommissie en de beschikbare jurisprudentie bijgesteld. U heeft daarover besloten op 

17 december 2015.  

 We hebben de verordeningen Jeugdhulp en WMO voor 2016 bijgesteld. We deden dat omdat 

de praktijk ons leerde dat de oude tarieven voor PGB’s niet in alle gevallen toereikend waren 
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om de juiste zorg in te kunnen zetten. De nieuwe verordening is daarnaast beter afgestemd 

op de visie uit het beleidsplan `goed voor elkaar 2015 en 2016´. Daarmee komt de kanteling 

beter tot zijn recht. 

 Samen met Goirle, Hilvarenbeek en Dongen hebben we  op innovatieve manier zorg 

ingekocht  waarbij we afrekenen op het resultaat voor de inwoner in plaats van op de uren 

van de hulpverlener. De VNG heeft onze systematiek als ´best practice` aangemerkt. 

Oisterwijk voert het contractbeheer met de zorgaanbieders namens deze gemeenten uit. 

 

  

Product: Maatwerkvoorzieningen participatie (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We bevorderen de participatie en zelfredzaamheid van burgers. Daar waar burgers niet in staat 

zijn om zelf, of met behulp van hun omgeving mee te doen, zorgt de gemeente voor 

ondersteuning. 

 Als gevolg van inspanningen op lokaal (door team Werk) en regionaal niveau (door WSD en 

het Regionaal Werkbedrijf Werkhart) is het bijstandsbestand tegen de landelijke 

ontwikkelingen in gedaald met 4,4%. Dit is het resultaat  van intensieve samenwerking met 

o.a. de WSD (werkgelegenheidsprojecten) en door de inzet van met name lokale 

werkgeversbenadering wat geleid heeft tot 86 plaatsingen op reguliere arbeid.  

 In het kader van de baanafspraken zijn er vanuit Oisterwijk 14 personen opgenomen in het 

doelgroepenregister en zijn er 5 Baanafspraken gerealiseerd. 

 We voerden het plan van aanpak Regionaal Werkbedrijf uit dat regionaal is vastgesteld in het 

overleg Hart van Brabant-arbeidsmarktbeleid. Door de projectgroep regionaal werkbedrijf 

wordt momenteel vorm gegeven aan de ontwikkeling van een dashboard management 

informatie, regionale dienstverlening next step en profileren klanten aan werkgevers. 

 We werkten met de GR-gemeenten van de WSD aan de heroverweging van de taken van de 

WSD. We gebruikten daarvoor een onderzoeksmethode uit de ´sociaal design´. Het 

onderzoek is nog niet afgerond. 

 

 

Product: Armoedebeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat kwetsbare burgers zoveel als mogelijk volwaardig participeren in onze samenleving 

en daarbij zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam zijn.  

 We hebben de doelgroep voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima verruimd 

en de gemeentelijke bijdrage voor de zorgpremie verhoogd. Dit om de weggevallen 

(rijks)wetgeving te compenseren. 

 We hebben voor de doelgroep adequate verzekeringspakketten kunnen aanbieden aan 

minima die chronisch ziek zijn of gehandicapt. 

 We hebben de schuldhulpverlening integraal vormgegeven met maatschappelijke partners 

Juvans en Kredietbank. Juvans heeft hierbij een toegangsfunctie en verwijst zo nodig door 

naar de Kredietbank. 

 We hebben, naar aanleiding van de interactieve workshop, gehouden in september 2015, een 

startnotitie 'kadernota herijking minimabeleid' ontwikkeld en aan u voorgelegd. 
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 We hebben aan u de Verordening Declaratiefonds voorgelegd om aan de doelgroep minima 

een financiële tegemoetkoming te kunnen verstrekken voor sociale, sportieve, culturele en 

educatieve activiteiten. 

 

 

Product: Onderwijsbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat peuters, leerlingen en personeel zijn gehuisvest in gezonde, veilige en 

toegankelijke gebouwen. De gebouwen zijn flexibel te gebruiken en zijn ondersteunend aan de 

inhoudelijke ontwikkeling van de partners. 

 

We willen dat partners samen werken opdat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen 

en toegerust worden op een actief burgerschap in onze samenleving. We hebben daarbij 

aandacht voor het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand.  

 We hebben periodiek overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting beheer en exploitatie 

brede schoolgebouwen. 

 We hebben in samenspraak met de partners in het bestuurlijk overleg Lokaal Educatieve 

Agenda, besloten de looptijd van de huidige LEA (Lokaal Educatieve Agenda) te verlengen.  

 We hebben voorbereidingen getroffen om het uitvoeringsplan “voor- en vroegschoolse 

educatie” (nu: onderwijsstimuleringsplan “Klavertje Vier”) vanaf het schooljaar 2016-2017 op 

te nemen in de basisstructuur. 

 Met ingang van 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen voor primair onderwijs 

verantwoordelijk geworden voor het onderhoud van de buitenzijde van de schoolgebouwen 

(voor het voortgezet onderwijs was dat al het geval). 

 

 

Product: Sportbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen betaalbare en toekomstbestendige sportaccommodaties en -voorzieningen (waaronder 

zwembaden) die op de behoefte van gebruikers zijn afgestemd.  

 We hebben de realisering van een nieuwe sportaccommodatie (zwembad & sporthal) een stap 

verder gebracht door u een voorstel voor te leggen voor realisering van die accommodatie op 

den Donk. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. De raad heeft ons als 

randvoorwaarden meegegeven dat de bouw, de financiering en de exploitatie gebeurt door 

private partijen. 

 

 

Product: Cultuurbeleid (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen culturele organisaties en -activiteiten in de gemeente die gestoeld zijn op de pijlers van 

de cultuurvisie: burgerbetrokkenheid, cultureel ondernemerschap, samenwerking, identiteit en/of 

educatie; 

 In ons subsidiebeleid hebben we aspecten van deze uitgangspunten meegenomen. 
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Wij willen culturele accommodaties die toegankelijk, betaalbaar en flexibel zijn en die aansluiten 

bij de behoefte van maatschappelijke- of culturele organisaties. We willen ook optimaal gebruik 

van deze accommodaties door maatschappelijke- of culturele organisaties; 

 

 Om de toekomst van onze cultuurcentra Tiliander en den Boogaard richting te geven, hebben 

we BMC onderzoek laten verrichten naar hun toekomst. De uitkomsten van het onderzoek 

hebben we u in een raadsvoorstel voorgelegd. Op basis daarvan heeft de raad twee 

geslaagde beeldvormingsavonden georganiseerd en gekozen voor de doorontwikkeling van de 

cultuurcentra.  

 We hebben een kwartiermaker aangesteld bij de cultuurcentra die verbeteringen voor de 

cultuurcentra heeft geïnitieerd en een businessplan heeft uitgewerkt. 

 We hebben samen met betrokkenen zorggedragen voor het aantreden van een nieuw bestuur 

van de stichting COM en een nieuwe directeur van de cultuurcentra. 

 

We willen een vernieuwend, vraaggericht en betaalbaar aanbod van dans en muziekonderwijs in 

Oisterwijk;  

 Dit onderdeel is gerealiseerd. We hebben in 2015 de subsidierelatie met Factorium beëindigd 

en een nieuw, flexibeler , vraaggerichter en goedkoper model ontwikkeld. We hebben daarbij 

gekozen voor een brede formule waar verenigingen,  ZZP'ers en de cultuurcentra zijn 

betrokken.  

 

We willen nieuwe verbindingen tussen het cultuur- en jeugdbeleid. 

 Dit aspect hebben we ingevuld met een nieuwe opzet van het Dans- en Muziekonderwijs (zie 

hierboven) . 

 

 

Product: Toerisme en recreatie (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen de toeristisch-recreatieve economische positie van Oisterwijk versterken door de sector 

te ondersteunen, te faciliteren en te stimuleren.  

Conform de visie zetten we daarbij in op een toename in 2025 van 300 extra directe en indirecte 

arbeidsplaatsen en 75.000 extra overnachtingen. 

 Door onze actieve rol in het Platform Toerisme Oisterwijk faciliteren en stimuleren we de 

spelers in het toeristisch-recreatieve werkveld. We spelen hierin een verbindende rol 

waardoor ondernemers beter en meer samenwerken.  

 Begin 2015 is door middel van een behoeftepeiling bij ondernemers aangetoond dat er veel 

draagvlak is voor buitengebiedmanagement. Met hulp van o.a. een REAP-subsidie onderzoekt 

een kwartiermaker met welk financierings- en organisatiemodel buitengebiedmanagement 

structureel opgezet kan worden. 

 We hebben onderzoek gedaan naar de vitaliteit van alle verblijfsrecreatiebedrijven. Hierdoor 

hebben we nu in beeld wat de kwaliteit en het economisch perspectief is van al deze 

bedrijven. Dit is een opmaat naar een plan van aanpak voor kwaliteitsverbetering. 

 

We willen Oisterwijk regionaal en landelijk op de kaart zetten via gerichte marketing en 

promotie. 

 We hebben cofinanciering verleend uit het promotiebudget (subsidie) aan een aantal 

activiteiten van ondernemers en organisaties die gezorgd hebben voor positieve profilering 
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van Oisterwijk regionaal en landelijk. Het beschikbare budget is niet volledig benut, 

grotendeels te verklaren door de nog relatieve onbekendheid van de subsidieregeling.  

 We constateren dat de slogan en het beeldmerk 'Parel in 't Groen' door steeds meer spelers 

in het toeristisch-recreatieve werkveld gebruikt worden.  

 Met een werkgroep van gemeente, VVV en een aantal ondernemers is een traject gestart om 

te komen tot een verbeterslag voor gastheerschap en marketing. In 2015 heeft deze 

werkgroep vooral ‘achter de schermen’ gewerkt zodat in 2016 concrete resultaten zichtbaar 

zijn. 

 

 

Product: Economische zaken (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. 

 Om de ambities uit het programma Oisterwijk Onderneemt concreet te maken, is het 

economisch profiel van de gemeente Oisterwijk in beeld gebracht. We hebben verkend  wat 

'accountmanagement' kan opleveren voor het versterken van het vestigingsklimaat en voor 

individuele ondernemers.   

Zie ook: programma 10 Oisterwijk Onderneemt. 

 

We willen een goed contact met de ondernemersvereniging en met de individuele bedrijven. 

Samen bespreken we of we activiteiten kunnen ontplooien ter stimulering van de economie en 

toename van de werkgelegenheid. 

 Vanuit verschillende beleidsvelden zijn er contacten met ondernemersverenigingen en 

met individuele ondernemers, over zaken als werkgelegenheid, veiligheid en 

ontwikkelkansen. We zijn in deze contacten een gesprekspartner die meedenkt in kansen 

en oplossingen. Zo zijn we actief betrokken bij parkmanagement op bedrijventerreinen en 

bij centrummanagement in de kern Oisterwijk. 

  

We willen bedrijven stimuleren tot duurzame ruimtelijke oplossingen, waaronder intensief en 

meervoudig ruimtegebruik. 

 Er is met grote regelmaat overleg met de regiogemeenten om tot toekomstbestendige 

(duurzame) ruimtelijke afspraken te komen m.b.t. de ontwikkeling en revitalisering van 

bedrijventerreinen. We zoeken hierin afstemming met ondernemers die groei- en 

ontwikkelwensen hebben. 

 

We willen samenwerking binnen Hart van Brabant en Midpoint Brabant die leidt tot versterking 

van de lokale en regionale economie. 

 Het speerpunt Leisure binnen Midpoint Brabant biedt veel kansen voor Oisterwijk. Zo 

hebben we in 2015 REAP-subsidie verkregen voor een kwartiermaker 

buitengebiedmanagement. Ook hebben we het Platform Toerisme Oisterwijk als partner 

verbonden aan House of Leisure. Binnen het beleidsveld Leisure in de Hart van Brabant 

samenwerking zijn spoorzones specifiek benoemd als ontwikkelzones. Krachtig voorbeeld 

hiervan is de herontwikkeling van KVL, waar inmiddels vele ondernemers gehuisvest zijn. 
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Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

Bij de beleidsvorming en  implementatie van de nieuwe taken in het sociaal domein zoeken we 

nadrukkelijk naar samenwerkingsvoordelen met Goirle en Hilvarenbeek. Waar nodig 

(bijvoorbeeld bij jeugdzorg) werken we samen in Hart van Brabant verband. 

 

Samen met de andere  Hart van Brabant gemeenten  werken we aan de strategische agenda 

Sociaal Domein en hebben we een concept uitvoeringsprogramma Sociaal opgesteld. 

Speerpunten zijn gezamenlijke inkoop, preventie en vroegsignalering, aanpak van 

(jeugd)werkloosheis. 

 

Met Hilvarenbeek, Goirle en Dongen hebben we de lokale zorgproducten op innovatieve wijze 

ingekocht. Hierbij staat het resultaat dat de zorgaanbieder bereikt met de klant centraal. Deze 

wijze van inkopen heeft landelijk de aandacht getrokken, de VNG heeft onze wijze van inkopen 

bestempeld als best practice. 

 

Wat betekent Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

Bij gesprekken met inwoners over hun ondersteuningsvragen spreken we hen nog meer dan 

voorheen aan op hun zelf oplossend vermogen, hun eigen kracht en het optimaal inzetten van 

hun netwerk. 

 

Binnen het sociaal domein is volop ruimte voor initiatieven van burgers. We hebben een speciale 

subisidieregeling in het leven geroepen om innovatieve initiatieven die de sociale basisstructuur 

kunnen versterken, mogelijk te maken. 

 

Een mooi voorbeeld van Oisterwijk aan Z! is de wijze waarop het beleidsplan ‘Goed voor elkaar in 

2016’ tot stand is gekomen, namelijk als cocreatie samen met de Wmo raad, SSPO en de 

klankbordwerkgroep Participatiewet. 

 

Wat betekent Ondernemend Oisterwijk  voor dit programma in 2015? 

 

We zoeken naar mogelijkheden om het succes van het Oisterwijkse bedrijfsleven te vergroten 

We zijn partner  van en denken mee met het bedrijfsleven 

we pakken  initiatieven van ondernemers snel en adequaat op vanuit het uitgangspunt van het 

zien en benutten van kansen en het denken in mogelijkheden. 

We geven een impuls aan het ondernemend vermogen, de betrokkenheid en inventiviteit binnen 

Oisterwijk.   

 

We hebben een start gemaakt met Oisterwijk onderneemt en hebben het onderscheidend profiel 

van de gemeente Oisterwijk in beeld gebracht. De voorbereidingen zijn getroffen om begin 2016 

te starten met een accountmanager / acquisiteur ten behoeve van het bedrijfsleven. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.563 V -4.601 N 962 V 818 V -143 N 

Baten 5.563 V -4.601 N 962 V 818 V -143 N 

2A. Uitvoeringskosten -22.526 N 4.582 V -17.944 N -16.422 N 1.521 V 

2B. Kapitaallasten -70 N 45 V -25 N -25 N 0 V 

Lasten -22.596 N 4.627 V -17.969 N -16.448 N 1.521 V 

Saldo -17.034 N 26 V -17.007 N -15.629 N 1.378 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 6 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Maatwerkvoorziening participatie 

 Hogere lasten ontstaan door de incidentele 

projectkosten die gemaakt zijn bij de transitie en 

transformatie van de 3 decentralisaties (387 N) 

 Hogere kosten reïntegratietrajecten (25 N) door 

traject werkgeversbenadering WSD. 

 Lagere kosten werkgeversbenadering (120 V)  

 Stimuleringspremie (38 N) 

 Nagekomen rijksbijdrage Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) voor begeleid werken 

2013, doorbetaald aan de WSD (42 N), zie ook 

baten. 

4.418 4.828  410 

Maatwerkvoorziening jeugdzorg 

 De werkelijke zorgkosten, zowel de lokaal (29 N) 

als de regionaal (101 N) ingekochte zorg, zijn 

hoger dan geraamd. Er is hierbij nog geen 

rekening gehouden met de regionale 

solidariteitsafspraken.  

 Daarentegen vallen de PGB lasten lager uit dan 

geraamd (109 V), waarbij opgemerkt moet 

worden dat de SVB een administratieve 

achterstand heeft. 

5.395 5.577  181 

Vereveningsfonds 

 Het budget is in 2015 niet ingezet (200 V). 

200 0 200  

Armoedebeleid 

 Aantal kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

is hoger (18 N) dan begroot. 

 De lasten bijzondere bijstand zijn lager (104 V) 

988 903 85  
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door het lagere beroep op de bijzondere bijstand 

huishoudelijke hulp dan geraamd 

Sport ontwikkeling 

 Onderzoeksbudget toekomst sportaccommodatie 

Den Donk niet volledig benut (39 V), zie ook 

Overhevelingsverzoeken 

50 13 37  

Toerisme en recreatie 

 Beschikbaar budget voor cofinanciering 

promotionele activiteiten niet volledig benut (38 

V) 

376 339 37  

Maatwerkvoorziening WMO 

 Bij persoonsgebonden budget (PGB) lagere 

lasten (706 V) door beleidsaanpassing hulp bij 

het huishouden en resultaatinkoop nieuwe Wmo 

(AWBZ), ook hier dient rekening gehouden te 

worden met een administratieve achterstand van 

de SVB. 

 Er is sprake van een afname in de lasten van 

Vervoer (157 V) door een daling in het aantal 

ritten. 

 Er zijn minder rolstoelen toegekend (38 V) 

 Lagere kosten woningaanpassingen (115 V) door 

minder toekenningen 

 Nieuwe Wmo AWBZ (458 V) lagere lasten door 

beleidsaanpassing hulp bij het huishouden en 

resultaatinkoop nieuwe Wmo (AWBZ). 

 Huishoudelijke hulp toelage (HHT) in 2015 niet 

volledig benut (100 V, zie 

Overhevelingsverzoeken) 

4.327 2.777 1.550  

Sociale basisvoorzieningenstructuur 

 Bij sociale basisstructuur is de subsidieregeling 

van het innovatiebudget niet volledig benut (128 

V) 

 Jeugdaccommocaties (120 N) 

 Opvoeden en opgroeien (64 V) 

 Opvang vluchtelingen (20 N), zie ook baten. 

 Lagere lasten Inloop GGZ (44 V) 

1.386 1.182 204  

Baten     

Maatwerkvoorziening participatie 

 Nagekomen rijksbijdrage Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) voor begeleid werken 

2013, doorbetaald aan de WSD (42 V), zie ook 

lasten. 

0 55 55  

Maatwerkvoorziening WMO 

 Afrekening 2013 en 2014 regiotaxi WMO (56 V) 

555 392  163 
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 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 

(225 N), lagere baten door beleidsaanpassing 

hulp bij het huishouden en toevoeging AWBZ.  

Sociale basisvoorzieningenstructuur 

 Verkoopwinst Molenstraat 1 geboekt bij Berap, 

maar transport vindt pas plaats in 2016 (123 N)  

 Vergoeding noodopvang vluchtelingen (19 V) 

 Vergoeding huisvesting vluchtelingen (26 V) 

231 146  85 

 

 

Productenbegroting 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0601 Maatwerk-
voorziening Participatie 

Lasten -9.127 N 4.709 V -4.418 N -4.828 N -410 N 

Baten 4.706 V -4.706 N -  V 55 V 55 V 

  Resultaat -4.421 N 3 V -4.418 N -4.773 N -355 N 

PD0602 Maatwerk-
voorziening Jeugdzorg 

Lasten -5.916 N 520 V -5.395 N -5.577 N -181 N 

Baten -  V -  V -  V 24 V 24 V 

  Resultaat -5.916 N 520 V -5.395 N -5.553 N -157 N 

PD0603 Vereveningsfonds Lasten -  V -200 N -200 N -  V 200 V 

  Resultaat -  V -200 N -200 N -  V 200 V 

PD0604 Armoedebeleid Lasten -662 N -326 N -988 N -903 N 85 V 

Baten -  V -  V -  V 9 V 9 V 

  Resultaat -662 N -326 N -988 N -894 N 94 V 

PD0606 Sportontwikkeling Lasten -50 N -  V -50 N -13 N 37 V 

  Resultaat -50 N -  V -50 N -13 N 37 V 

PD0608 Toerisme en 
recreatie 

Lasten -308 N -67 N -376 N -339 N 37 V 

Baten 109 V 42 V 151 V 171 V 21 V 

  Resultaat -200 N -25 N -225 N -167 N 57 V 

PD0609 Economische zaken Lasten -28 N -  V -28 N -22 N 6 V 

Baten 25 V -  V 25 V 21 V -4 N 

  Resultaat -3 N -  V -3 N -1 N 2 V 

PD0610 
Maatwerkvoorziening WMO 

Lasten -5.335 N 1.008 V -4.327 N -2.777 N 1.550 V 

Baten 555 V -  V 555 V 392 V -163 N 

  Resultaat -4.780 N 1.008 V -3.772 N -2.386 N 1.386 V 

PD0611 Sociale 
basisvoorzieningenstructuur 

Lasten -892 N -494 N -1.386 N -1.182 N 204 V 

Baten 168 V 63 V 231 V 146 V -85 N 

  Resultaat -724 N -431 N -1.155 N -1.036 N 119 V 

PD0612 Lichte 
ondersteuning Sociaal Team 

Lasten -  V -157 N -157 N -163 N -6 N 

  Resultaat -  V -157 N -157 N -163 N -6 N 

PD0613 Lichte 
ondersteuning overig 

Lasten -208 N -412 N -620 N -619 N 1 V 

  Resultaat -208 N -412 N -620 N -619 N 1 V 

  
PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Lasten -22.526 N 4.582 V -17.944 N -16.422 N 1.521 V 

Baten 5.563 V -4.601 N 962 V 818 V -143 N 

  Resultaat -16.963 N -19 N -16.982 N -15.604 N 1.378 V 
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Programma 7: Samenleving uitvoering 

 

Portefeuillehouders: Peter Smit en Ina Batenburg 

 

 

Omschrijving 

Dit programma gaat over reguliere uitvoeringsprogramma’s op het terrein van gezondheidszorg, 

cultuur, sport, onderwijs. Het gaat in dit programma om uitvoering van wettelijke taken en 

landelijke, regionale of lokale beleidskaders. Een centrale doelstelling van dit programma is het 

(gezond) laten deelnemen van burgers aan de maatschappij. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 
We heroverwegen de regeling combinatiefuncties 
 
Er zijn meer middelen nodig voor gezondheidszorg (GGD) 
 
Meer dan voorheen spreken we burgers met een ondersteuningsvraag aan op hun zelfoplossend 
vermogen.  

 

Product: Gezondheidszorg (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen de volksgezondheid van burgers van de gemeente Oisterwijk bewaken, beschermen en 

bevorderen. 

 

De GGD is hier voortdurend mee bezig. Voor een groot deel zijn dit werkzaamheden die 

vastliggen. In 2015 zijn de doelstellingen voor onze gemeente wat betreft de preventie voor de 

komende vier jaar opnieuw vastgelegd met de Nota Publieke Gezondheid Midden Brabant. Hierin 

is tevens ons lokale beleid vastgelegd. 

 

 

Product: Cultuur uitvoering (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen culturele organisaties en -activiteiten in de gemeente die gestoeld zijn op de pijlers van 

de cultuurvisie: burgerbetrokkenheid, cultureel ondernemerschap, samenwerking, identiteit en/of 

educatie; 

 Een goed voorbeeld van burgerbetrokkenheid, cultureel ondernemerschap, samenwerking en 

educatie is de opzet van het nieuwe dans-en muziekonderwijs. Bij de totstandkoming zijn de 

verenigingen, Tiliander, betrokken burgers en andere belanghebbenden betrokken. Het 

resultaat is een breed gedragen concept waarin cultureel ondernemerschap ruimte krijgt, 

omdat diverse aanbieders van muziekonderwijs ruimte krijgen. Bovendien werken 5 
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muziekverenigingen, Tiliander en de muziekdocenten samen om het muziekonderwijs tot een 

succes te maken. 

 Vanuit de culturele verenigingen was er weinig tot geen animo tot oprichting van een 

cultureel platform. 

 We hebben in samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant en de regiogemeenten een 

nieuw convenant voor bibliotheekwerk voorbereid. 

 Verschillende activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed en volkscultuur hebben 

plaatsgevonden in de gemeente Oisterwijk waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de 

identiteit van de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Gemeente Oisterwijk stimuleert 

dit door het verstrekken van subsidie voor volkscultuur en cultureel erfgoed. 

 Het project cultuureducatie met kwaliteit heeft op 4 basisscholen in de gemeente gedraaid. 

 

Wij willen culturele accommodaties die toegankelijk, betaalbaar en flexibel zijn en die aansluiten 

bij de behoefte van maatschappelijke- of culturele organisaties. We willen ook optimaal gebruik 

van deze accommodaties door maatschappelijke- of culturele organisaties; 

 Met subsidie ondersteunen we cultuurproducties die plaatsvinden in de culturele 

accommodaties in de gemeente. Hierdoor kunnen deze een betaalbaar 

activiteitenprogramma/ huisvesting blijven aanbieden. We hebben regelmatig gesproken met 

de culturele organisaties en kunnen inspelen op hun behoefte. 

 

We willen een vernieuwend, vraaggericht en betaalbaar aanbod van dans en muziekonderwijs in 

Oisterwijk;  

 Per september 2015 is een geheel nieuwe manier van dans- en muziekonderwijs gerealiseerd 

in de Tiliander/ den Boogaard, opgezet samen met de gebruikers en de aanbieders. Ondanks 

dat de subsidie voor dans- en muziekonderwijs gehalveerd is blijft het aanbod betaalbaar 

(niet duurder dan bij voormalig Factorium) en het aanbod is breder geworden (inspelen op de 

vraag van de verenigingen en de burgers). Reacties op dit nieuwe dans- en muziekonderwijs 

zijn positief! 

 

We willen nieuwe verbindingen tussen het cultuur- en jeugdbeleid. 

 Door het beschikbaar stellen van een stimuleringssubsidie hebben we jongeren gestimuleerd 

om deel te nemen aan het culturele verenigingsleven. Daarnaast stimuleerden we culturele 

verenigingen om jeugdigen te betrekken bij culturele activiteiten (bijv. muzieklessen door de 

verenigingen op de Brede Scholen). 

 

 

Product: Sport uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Sport en bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, 

zelfontplooiing, zelfredzaamheid en sociale cohesie. We willen daarom sportdeelname stimuleren. 

Tegelijkertijd willen we daarbij ook de eigen kracht van partners in dit veld meer aanspreken. 

 We hebben in 2015 met de combinatiefunctionarissen nieuwe contracten afgesloten 

en  werkplannen opgesteld. Met de nieuwe werkwijze, waarbij ze niet langer alleen voor 

jongeren worden ingezet maar ook voor ouderen,  dragen zij in een breder maatschappelijk 

verband bij aan meer fysieke en psychische gezondheid en sociale cohesie.  

 Om sporten en bewegen te stimuleren hebben we subsidies verleend.   
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We willen betaalbare en toekomstbestendige sportaccommodaties en -voorzieningen (waaronder 

zwembaden) in de gemeente die op de behoefte van de partners is afgestemd. 

 Met diverse verenigingen (o.a. Taxandria Atletiek, Taxandria voetbal en MHC 

Hoco)  hebben we gesprekken gevoerd over de  toekomst van hun accommodaties.  

 Voor zwembad/sporthal: zie programma 6 

 

 

Product: Onderwijs uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat peuters, leerlingen en personeel zijn gehuisvest in gezonde, veilige en 

toegankelijke gebouwen. De gebouwen zijn flexibel te gebruiken en zijn ondersteunend aan de 

inhoudelijke ontwikkeling van de partners. 

 

We willen bereiken dat partners samen werken opdat kinderen hun talenten optimaal kunnen 

ontwikkelen en toegerust worden op een actief burgerschap in onze samenleving. We hebben 

daarbij aandacht voor het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand.  

 

We willen dat voorzieningen voor het jonge kind voldoen aan de wettelijke eisen en dat de 

bepalingen van de leerplicht door eenieder worden nageleefd. 

 We hebben de regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 vastgesteld. 

Op grond van deze regeling is subsidie verleend voor de uitvoering van de voor- en 

vroegschoolse educatie gedurende 4 dagdelen aan doelgroepkinderen, de schakelklas voor 

doelgroepkinderen in de onderbouw van 4 basisscholen en de helpdesk, het onderwijs aan 

kinderen op het asielzoekerscentrum en de brede schoolcoördinatie.  

 Daarnaast hebben we de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen 

(kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk) en het basisonderwijs ondersteund en wel bij de 

overdracht van leerlingen en ouderbetrokkenheid. De inrichting van een leeshoek in de 

voorschool van de brede school de Vonder in Moergestel is gedeeltelijk door de gemeente 

bekostigd. 

 In 2014 is een nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Op grond daarvan komen 

leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs bezoeken met ingang van 1 augustus 2015  

in beginsel niet meer in aanmerking voor aangepast leerlingenvervoer (taxi/bus). In overleg 

met de betrokken ouders hebben we voor zo’n 25 bestaande leerlingen in het 

leerlingenvervoer in het voorjaar succesvol een gewenningsregeling uitgevoerd, met als doel 

deze leerlingen te laten wennen aan het reizen met eigen vervoer (fiets) of openbaar 

vervoer. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 hebben deze leerlingen géén gebruik 

meer gemaakt van het leerlingenvervoer en gaan ze zelfstandig naar school. 

 We hebben toegezien op de registratie van voorzieningen voor kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk in het Landelijk register 

kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Ook hebben we toegezien op controle door de 

GGD Hart voor Brabant.  

 We hebben eveneens toegezien op de naleving van de Leerplichtwet 1969. Op vrijdagen vóór 

de schoolvakanties zijn gerichte controles uitgevoerd. 
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Product: sociale voorzieningen overig (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen dat Scouting Oisterwijk goed gehuisvest is. 

 We hebben verschillende gesprekken gevoerd met scouting Oisterwijk over de huisvesting op 

sportpark den Donk. Vanwege de besluitvorming rond het zwembad/sporthal op den Donk 

konden we echter nog geen definitieve locatie voor de scouting aanwijzen. Eind 2015 heeft 

de raad een besluit genomen over de komst van een sportaccommodatie op sportpark den 

Donk. De wens van Scouting Oisterwijk wordt meegenomen in het verdere traject. 

 

We willen de door het rijk opgelegde taakstelling huisvesting vergunninghouders (vluchtelingen) 

realiseren. 

 We hebben onze taakstelling van het huisvesten van 45 vergunninghouders niet gerealiseerd. 

We hebben in 2015 slechts 41 mensen gehuisvest. Reden hiervoor is dat het COA in de 

eerste helft van het jaar met name alleenstaanden aan onze gemeente gekoppeld heeft. Voor 

deze groep heeft woningcorporatie Leystromen een te beperkte woningvoorraad. De 

gemeente en de corporatie zijn in overleg over oplossingen voor de toekomstige hogere 

taakstelling. 

 

 

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2015? 

 

Bij de implementatie van de nieuwe taken in het sociaal domein zoeken we nadrukkelijk naar 

samenwerkingsvoordelen met Goirle en Hilvarenbeek. 

 

 We hebben de lokale zorg gezamenlijk ingekocht en Oisterwijk levert de contractbeheerder 

voor de zorgcontracten namens de samenwerkende gemeenten. 

 

Wat betekent Oisterwijk aan Z voor dit programma in 2015? 

 

We geven samen met scholen en ouderen door middel van werkgroepen vorm  aan de nieuwe 

invulling van combinatiefuncties.  

 

We bekijken ten behoeve van sportstimulering samen met partners  hoe we gezamenlijk meer 

mensen kunnen bereiken; 

We faciliteren  activiteiten (leefbaarheidsplan)op initiatief en met energie van buurtbewoners. 

Middelen komen uit bestaande budgetten. 

 

 

 De combinatiefuncties zijn met scholen en ouderen anders vormgegeven. 

 

 We zijn gestart met een pilot gebiedsgericht werken in Westend. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 2.258 V -234 N 2.024 V 2.146 V 122 V 

Baten 2.258 V -234 N 2.024 V 2.146 V 122 V 

2A. Uitvoeringskosten -6.047 N -371 N -6.418 N -6.482 N -64 N 

2B. Kapitaallasten -2.579 N -118 N -2.697 N -2.645 N 52 V 

Lasten -8.627 N -489 N -9.116 N -9.127 N -12 N 

Saldo -6.369 N -723 N -7.092 N -6.982 N 110 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 7 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Cultuur uitvoering 

 Incidentele middelen verbeterplan cultuurcentra 

Tiliander-den Boogaard niet volledig besteed 

(192 V); zie overhevelingsverzoek 

 Lagere onderhoudskosten dan begroot voor 

kunstwerken en culturele accommodaties (20 V) 

2.776 2.556 220  

Sport uitvoering 

 Exploitatielasten gymzalen en sporthallen lager 

dan begroot (76 V) 

 Exploitatielasten Staalbergven hoger dan begroot 

(43 N) 

 Exploitatielasten horeca Staalbergven hoger dan 

begroot (50 N), met name vanwege inhuur 

personeel 

 Kosten van (groot) onderhoud zwembad De Leije 

zijn groter dan geraamd (38 N) 

 Aan Optisport in rekening gebrachte 

voorschotten voor nutsvoorzieningen zijn lager 

dan de geboekte kosten (46 N), eindafrekening 

volgt pas in 2016 

 

1.629 1.786  157 

Onderwijs uitvoering 

 Niet geraamde kosten naar aanleiding van 

vondst asbestdaken Darwin en Den Akker (42 N) 

 Verschil bevoorschotting en afrekening 

energielasten (26 N) 

1.309 1.420  111 
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 Niet geraamde eigenaarslasten onderhoud Brede 

Schoolgebouwen (25 N) 

     

Baten     

Cultuur uitvoering 

 Niet begrote provinciale subsidie ontvangen voor 

restauratie molen Moergestel (44 V); zie 

overhevelingsverzoek.   

 Afrekeningen subsidies molen Moergestel 2013 

en 2014 (10 V). 

784 843 59  

Sport uitvoering 

 Correctie huur buitensport 2College (41 N) 

 Vrijval voorziening zwembad (97 V) 

878 945  67 

 

Kapitaalslasten 

De (interne) rentetoerekening aan brede scholen is verlaagd. Daarom ontstaat er een voordeel 

op de kapitaalslasten van € 52.000 

 

Productenbegroting 

PRG07 Samenleving uitvoering 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0701 Gezondheidszorg Lasten -743 N 40 V -703 N -719 N -16 N 

  Resultaat -743 N 40 V -703 N -719 N -16 N 

PD0702 Cultuur uitvoering Lasten -2.319 N -457 N -2.776 N -2.556 N 220 V 

Baten 784 V -  V 784 V 843 V 59 V 

  Resultaat -1.535 N -457 N -1.992 N -1.714 N 278 V 

PD0703 Sport uitvoering Lasten -1.577 N -52 N -1.629 N -1.786 N -157 N 

Baten 899 V -21 N 878 V 945 V 67 V 

  Resultaat -678 N -73 N -751 N -841 N -90 N 

PD0704 Onderwijs 
uitvoering 

Lasten -1.350 N 41 V -1.309 N -1.420 N -111 N 

Baten 575 V -213 N 362 V 358 V -4 N 

  Resultaat -775 N -172 N -948 N -1.062 N -114 N 

PD0705 
Maatwerkvoorziening 
collectief 

Lasten -58 N 58 V -0 N -  V 0 V 

  Resultaat -58 N 58 V -0 N -  V 0 V 

PD0707 Culturele 
minderheden 

Lasten -0 N -  V -0 N -  V 0 V 

  Resultaat -0 N -  V -0 N -  V 0 V 

  
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Lasten -6.047 N -371 N -6.418 N -6.482 N -64 N 

Baten 2.258 V -234 N 2.024 V 2.146 V 122 V 

  Resultaat -3.790 N -605 N -4.394 N -4.336 N 58 V 
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Programma 8: Oisterwijk aan Z 

 

Portefeuillehouder: Sjef Verhoeven 

 

 

Omschrijving 

Dit programma gaat  allereerst  over de  betrokkenheid en participatie van inwoners bij de 

beleidsvorming en  –uitvoering. Inwoners worden gestimuleerd en verleid om mee te denken en 

te doen. Belangrijk daarbij is dat burgers ervaren dat zij zichtbaar invloed hebben op het beleid. 

 

Daarnaast gaat het over het ontstaan van nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving 

en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet  treden. Inwoners worden samen 

met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de 

samenleving te verrijken met initiatieven én een actieve bijdrage te leveren. 

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering en om een andere aanpak. 

Van de gemeente, raad, college en ambtelijke organisatie, wordt verwacht dat ze daartoe 

voldoende ruimte en vertrouwen bieden. Afhankelijk van de aard van het initiatief en wat het 

bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten, kiest de gemeente haar rol. Deze rol kan 

zijn co-creëren, stimuleren, faciliteren of handhaven. Als laatste gaat dit programma over een 

herbezinning op taken van de gemeente. 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

Inwoners zijn betrokken bij en participeren bij beleidsvorming en –uitvoering. 

Bewoners worden structureel betrokken bij beleidsvorming- en uitvoering. Samen met actieve 

inwoners is onderzocht hoe inwoners dat zelf ervaren. De hieruit voortgekomen verbeteringen 

zijn doorgevoerd hetgeen zowel binnen als buiten de organisatie steeds meer merkbaar wordt.  

 

Inwoners worden gestimuleerd en verleid om mee te denken en te doen. 

 Dit hebben we met name gedaan via inzet van de innovatiemiddelen sociaal domein, maar 

bijvoorbeeld ook via het stimuleringsfonds MIGO. Via MIGO hebben we bijgedragen aan 

projecten als G-Hockey en een wooninitiatief van Olivier en Amarant. G-hockey maakt 

hockeytraining mogelijk voor kinderen van ongeveer 8 tot 15 jaar, bij wie de verstandelijke 

lichamelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen komen binnen een regulier 

hockeyteam. Het wooninitiatief Olivier en Amarant stimuleert mensen met een beperking zich 

te uiten door middel van kunst, cultuur en bewegen. Dat versterkt hun gevoel om erbij te 

horen. 

 Ook hebben we onderzocht wat er nodig is om op een goede manier te kunnen ondersteunen. 

De hieruit voortkomende verbeteringen worden stapsgewijs doorgevoerd.  

 

Inwoners hebben zichtbaar invloed op beleid.  

Met name in de volgend beleidsprocessen, die in 2015 speelde, is de invloed van bewoners en 

andere belanghebbenden zichtbaar: 

- Co-creatie nota ‘goed voor elkaar’ 
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- Veehouderijbeleid 

- Verbeteringen Sint Jansplein; 

- Bomenverordening 

- Kop van de Lind 

 

 

Product: Oisterwijk aan Z 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Met het programma Burgerparticipatie (voorheen “Oisterwijk aan Z”) geven we samen met 

inwoners en organisaties vorm aan de nieuwe verhouding tussen inwoners/belanghebbenden en 

gemeente Oisterwijk. We bevorderen en geven invulling aan burgerparticipatie en de 

netwerksamenleving.  

 Dit programma stekt zich uit over meerdere jaren en de veranderingen zijn in stapjes. Een 

voorbeeld van de nieuwe verhouding tussen inwoners / belanghebbenden en gemeenten is de 

nieuwe invulling van het dans- en muziekonderwijs.  

 De waardering van de bewoners op dit vlak meten we structureel met inzet van het 

Burgerpanel.  

 

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 

PRG08 Burgerparticipatie Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -129 N - V -129 N -116 N 13 V 

Lasten -129 N - V -129 N -116 N 13 V 

Saldo -129 N - V -129 N -116 N 13 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Nvt 

 

 

Productenbegroting 

PRG08 Burgerparticipatie 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0801 Burgerparticipatie Lasten -129 N -  V -129 N -116 N 13 V 

  Resultaat -129 N -  V -129 N -116 N 13 V 

  
PRG08 Burgerparticipatie Lasten -129 N 0  V -129 N -116 N 13 V 

  Resultaat -129 N 0 V -129 N -116 N 13 V 
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Programma 9: Samenwerking 

 

Portefeuillehouder: Hans Janssen 

 

 

Omschrijving 

De gemeente Oisterwijk werkt op veel gebieden samen met verschillende partners. Bij 

intergemeentelijke samenwerking is een duidelijke verdeling te maken naar strategisch niveau, 

tactisch niveau en operationeel niveau. Op strategisch niveau werken wij samen in “Hart van 

Brabant” verband. Op tactisch, maar vooral operationeel (ambtelijk) niveau werken we samen 

met Goirle en Hilvarenbeek.  

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 We bouwen bestaande samenwerkingen uit en genereren nieuwe kansen voor samenwerking.  

 Dit doen we vanuit een bestuurlijk gedragen visie die op interactieve wijze tot stand is 

gekomen.  

 Met deze visie komen we tegemoet aan het verzoek van de provincie Noord-Brabant voor het 

aanleveren van een visie op de toekomst van de gemeente.  

 Samenwerking moet de komende jaren tevens een besparing opleveren die door het rijk is 

gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  

 

 

Product: Samenwerking 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Uitbouw van samenwerking vanuit een bestuurlijk gedragen visie om vanuit bestuurlijke 

zelfstandigheid kwalitatief hoogstaande dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze 

burgers.   

 In 2015 hebben de raden van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (hierna GHO) een 

gezamenlijk kader vastgesteld. Dit kader is in aanvulling op de reeds bestaande kaders 

omtrent intergemeentelijke samenwerking.  

 De colleges van GHO hebben een gezamenlijke bestuurlijke visie opgesteld. Deze visie heeft 

tot doel invulling te geven aan de uitbouw van onze samenwerking. Daarnaast geeft de visie 

antwoord op de door de provincie gestelde vragen in het kader van “Veerkrachtig Bestuur 

Brabant”.  

 

Vanuit de bestuurlijke visie, en vanzelfsprekend binnen de kaders van de raden, wordt een 

uitvoeringsagenda gemaakt aan de hand waarvan de komende jaren de samenwerking verder 

vorm krijgt.  
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG09 Samenwerking Begroting   Begrotings 

wijzigingen 
  Begroting na 

wijziging 
  Realisatie   Vrije 

ruimte 
  

1A. Baten - V - V - V 12 V 12 V 

Baten - V - V - V 12 V 12 V 

2A. Uitvoeringskosten -32 N - V -32 N -20 N 11 V 

Lasten -32 N - V -32 N -20 N 11 V 

Saldo -32 N - V -32 N -8 N 23 V 

 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

 

Nvt 

 

 

 

Productenbegroting 

PRG09 Samenwerking 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0901 
Samenwerking 

Lasten -32 N -  V -32 N -20 N 11 V 

Baten -  V -  V -  V 12 V 12 V 

  Resultaat -32 N -  V -32 N -8 N 23 V 

  
PRG09 
Samenwerking 

Lasten -32 N 0  V -32 N -20 N 11 V 

Baten 0  V 0  V 0  V 12 V 12 V 

  Resultaat -32 N 0 V -32 N -8 N 23 V 

 

 

  



 

73 

 

 

Programma 10: Oisterwijk onderneemt! 

 

Portefeuillehouder: Hans Janssen, Ina Batenburg, Peter Smit en Sjef Verhoeven 

 

 

Omschrijving 

In en rondom onze gemeente is veel ondernemend vermogen aanwezig. Om dit vermogen 

optimaal te benutten, voor en door de ondernemers maar zeker ook voor de Oisterwijkse 

samenleving in het algemeen, is het van belang een open en constructieve houding te hebben 

ten aanzien van initiatieven vanuit de ondernemers.  

 

Kansen zien en benutten 

Het gaat hier om het zien en benutten van kansen vanuit een houding waarbij denken in 

mogelijkheden centraal staat. Hieraan geven wij invulling door voor een periode van drie jaar de 

rol van “Acquisiteur Oisterwijk onderneemt”  te introduceren. De concrete invulling van de rol 

realiseren we, naar behoefte van en in overleg met de ondernemers.   

 

Voor de periode van drie jaar hebben we binnen de begroting een budget vrijgemaakt van 

€ 150.000,- per jaar. Dit hebben we gedaan door te besparen op de kosten van de 

bedrijfsvoering. Dit bestaat uit de personeelslast voor de rol én een beperkt budget om 

proceskosten voor voorliggende initiatieven te bekostigen. Na een periode van maximaal drie 

jaar zal de rol overgenomen worden door het procesmanagement binnen de reguliere 

organisatie.  

 

Ondernemend Oisterwijk in de regio.  

Hart van Brabant vervult steeds meer de rol van aanjager van regionale economische kansen, 

waardoor mogelijkheden geboden worden aan de ondernemende regio. Een verhoging van de 

inwonersbijdrage aan Hart van Brabant (inclusief de triple-helix samenwerking binnen Midpoint) 

is daarom noodzakelijk. 

 

Ondermijnend ondernemerschap 

Helaas zien we in de praktijk een toename van activiteiten die het speelveld van de ondernemers 

ondermijnen. Deze illegale activiteiten (zoals onder andere hennep- xtc, witwaspraktijken) 

zorgen ervoor dat we steeds meer handhavend op moeten treden. Extra inzet op handhaving op 

dit terrein is dringend noodzakelijk. - zie programma 2  

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota 2015-2018 

 

We gaan inwoners en ondernemers meer en meer betrekken. We willen partner zijn van en 

meedenken met het bedrijfsleven. 

 

We willen dit lokaal en regionaal uitstralen en er concrete invulling aan geven.  
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Product: Oisterwijk Onderneemt  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Adequaat en snel oppakken van initiatieven van ondernemers vanuit het uitgangspunt van het 

zien en benutten van kansen en het denken in mogelijkheden. 

 

Het geven van een impuls aan het ondernemend vermogen, de betrokkenheid en inventiviteit 

binnen Oisterwijk.   

 We hebben in 2015, samen met een externe partij, een onderzoek gedaan naar het 

‘economisch profiel’ (een ‘foto’ van het ondernemerslandschap) en een analyse gemaakt van 

de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Hiervoor hebben we onder andere 

kwalitatieve interviews gehouden met ondernemers. Dit alles vormt input voor de in 2016 op 

te stellen economische visie; 

 We hebben een verkenning gedaan naar het benodigde en gewenste accountmanagement. 

Dit heeft geresulteerd in een functieprofiel voor de accountmanager. Naar verwachting start 

deze eerste helft 2016. 

 De interne processen ten aanzien van de contacten met ondernemers hebben we doorgelicht. 

In 2016 moeten hier de eerste verscherpingen zichtbaar worden.   

 

 

In 2015 is de Hart van Brabant samenwerking gecontinueerd en verder verstevigd. Voor 

Oisterwijk ligt in dit regionaal programma de focus op de ontwikkeling van spoorzones, specifiek 

KVL, en de ontwikkelkansen voor leisure. In 2015 opende het Midpoint House of Leisure in KVL. 

Met deze voorziening, plus de huisvesting van VisitBrabant tevens in KVL, is Oisterwijk nu 

gastheer voor twee cruciale spelers in het Brabantse leisure werkveld.  

 

We hebben door middel van een inventarisatie en een schouw ruim 100 bedrijven extra 

gecontroleerd op ‘ondermijnend ondernemerschap’ op bedrijventerrein Kerkhoven en Laarakkers. 

Daarnaast hebben we ingezet op extra bewustwording over de risico’s gerelateerd aan 

ondermijnend ondernemerschap door het actief verspreiden van informatie ( een huis-aan-huis 

brief van de burgemeester + begeleidende flyer) en het gesprek aan te gaan met ondernemers 

over dit onderwerp. Verder hebben we drie gemeentelijke energiemeters aangeschaft om in 

samenwerking met de politie makkelijker en sneller hennepkwekerijen op te sporen.  

 

 

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 

Lasten -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 

Saldo -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2015 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 10 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Oisterwijk onderneemt 

 De pilot Keurmerk Veilig Ondernemen in het 

buitengebied pilot is uitgesteld naar het eerste 

kwartaal van 2016 (10 V); Zie 

overhevelingsverzoeken. 

 De invoering van ‘accountmanagement’ voor 

ondernemers staat gepland voor 2016 en heeft in 

2015 dus nog geen noemenswaardige 

uitvoeringskosten met zich meegebracht (37 V). 

113 66 47  

Baten     

-     

 

Productenbegroting 

 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD1001 Oisterwijk 
onderneemt! 

Lasten -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 

  Resultaat -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 

  
PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Lasten -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 

  Resultaat -150 N 37 V -113 N -66 N 47 V 
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                               Paragrafen 
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Paragraaf A:  Bedrijfsvoering 

 

 

 

Vooruitlopend op de wijzigingen van de BBV-wetgeving laten wij paragraaf A vervallen. 

De verplichte toelichting volgens art 212 en BBV wordt opgenomen in programma 2 
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Paragraaf B:  Weerstandsvermogen, Risicobeheersing en kengetallen 

 

 

  

Aanleiding en achtergrond  

  

 

We vinden het belangrijk 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. De ondergrens die we hanteren 

conform het geldende coalitieakkoord is 1,5 als verhoudingsgetal tussen risico’s en 

weerstandsvermogen.  

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

uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Bij de 

risico’s van KVL zijn we uitgegaan van de meest recente risico-inventarisatie van Akro. 

In het onderstaande overzicht zijn de 15 belangrijkste risico’s opgenomen. 

 
  
 
Risico Gevolgen Kans Financieel 

gevolg 
Invloed 

Particulieren dienen claims in 

bij de gemeente omdat zij 

schade ondervinden in hun 

bedrijfsvoering a.g.v. het 

ruimtelijke beleid 

Financieel - De gemeente 

heeft financiële schade 

70% max.€ 1.250.000 11.08% 

KVL: werkelijke 

grondopbrengsten zijn lager 

dan de ramingen 

Financieel - Minder opbrengst 

dan geraamd 

50% max.€ 1.700.000 9.56% 

3-D's: de vraag naar 

(duurder) zorg is groter dan 

voorzien 

Financieel - De gemeente kan 

de gedecentraliseerde taken 

niet uitvoeren met de 

beschikbare middelen 

70% max.€ 1.000.000 8.89% 

De exploitatie kan niet 

budgettair neutraal en leiden 

tot verlies 

Financieel - Financieel nadeel 

voor de gemeente 

50% max.€ 1.500.000 8.46% 

We moeten boekwaarden van 

gronden afwaarderen 

Financieel - De af te boeken 

waarden leiden tot 

exploitatieverlies 

50% max.€ 1.500.000 8.35% 

KVL: aandeel 

meergezinswoningen is 

relatief hoog (bijna 40%) 

Financieel - Programma 

meergezinswoningen niet 

geheel realiseerbaar 

50% max.€ 1.400.000 7.90% 

KVL: werkelijk afvoer van 

verontreinigde grond hoger 

dan verwacht 

Financieel - Hogere kosten 

van sanering dan geraamd 

mbt fase 1 

50% max.€ 800.000 4.46% 

KVL Grondopbrengsten 

appartementen oostzijde 

vallen tegen. 

Financieel - Lagere 

opbrengsten 

50% max.€ 600.000 3.35% 

3-D's: Er is sprake van 

onvoldoende kennis en/of 
adequate automatisering en 

Financieel - We hebben een 

financieel nadeel 

50% max.€ 500.000 3.18% 
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onvoldoende capaciteit om de 

transformatie en het beleid 

uit te voeren 

3-D': Gedwongen kader en 

huisartsen verwijzen naar 

specialistische zorg 

Financieel - Duurdere 

specialistische voorzieningen 

worden ingezet zonder dat de 

gemeente heeft kunnen 

kantelen 

50% max.€ 500.000 2.98% 

KVL: aanbestedingsvoordeel 

uitvoeringskosten is lager dan 

geraamd 

Financieel - 

Kostenverrekening met 

provincie boven maximum: 

meer kosten 

50% max.€ 500.000 2.79% 

KVL: Continuïteit project Financieel - Hogere 

plankosten dan geraamd 

50% max.€ 400.000 2.24% 

3D: De rechter spreekt zich 

uit over de wijze van 

uitvoering door de gemeente 

Oisterwijk 

Financieel - Beleid van 

Oisterwijk kan geen stand 

houden 

20% max.€ 

1.000.000 

2.23% 

3-D's: het rijk beknot verder 

op de financiële compensatie 

voor de uitvoering van de 

gedecentraliseerde taken 

Financieel - De gemeente 

ondervindt financieel nadeel 

20% max.€ 

1.000.000 

2.22% 

Hogere uitgaven sociale 

uitkeringen zonder 

(voldoende) financiële 

compensatie 

Financieel - Financiële 

nadelen voor de gemeente 

50% max.€ 350.000 1.96% 

 

 

Totaal grote risico's: € 14.000.000 

 

Overige risico's: € 10.750.000 

  

Totaal alle risico's: € 24.750.000 

  

 

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

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 24.750.000 - zie tabel 1) 

ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang 

optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. 
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Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

80% € 5.496.665 

85% € 5.749.915 

90% € 6.067.515 

95% € 6.554.210 

 
  
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden 

afgedekt met een bedrag van € 6.067.515 (benodigde weerstandscapaciteit). 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit  

  

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan 

middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te 

dekken. 
 

 
Tabel 3: Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit 

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 6.878.000 

Algemene reserve € 5.746.432 

Totale weerstandscapaciteit € 12.624.432 
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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. 

 

 

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 
 =  

€ 12.624.432 
= 2.08 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 6.067.515 

 

  
 

Tabel 4: Weerstandsnorm 

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 

 
 
 

Het ratio van uw organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. 
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Kengetallen 

 
Op basis van het advies van de commissie Depla is in de meicirculaire 2015 aangekondigd dat de 

gemeenten de onderstaande vijf kengetallen in de begroting en jaarrekening dienen op te 

nemen. De achtergrond is de wens van de overheid om vergelijkbaarheid van gemeenten 

mogelijk te maken. Omdat het nieuwe kengetallen zijn, is een vergelijking met andere 

gemeenten nog niet mogelijk. Vandaar ook dat hieronder alleen de kengetallen zijn opgenomen, 

zonder vergelijking. In de loop van de jaren zal de vergelijkbaarheid toenemen.  

Daarnaast is het de verwachting dat het aantal op te nemen kengetallen de komende jaren snel 

zal toenemen. 

 

1A. Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte 

van de eigen middelen. (De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten 

en de aflossingen op de exploitatie.) 

 

 
* €1 mln. Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

 
2014 2015 2015 

A Vaste schulden 65,2 63,0 57,8 

B Netto vlottende schuld 2,4 1,5 3,9 

C Overlopende passiva 3,7 4,0 5,7 

D Financiële activa, zonder verstrekte geldleningen 
   E Uitzettingen < 1 jaar 6,5 7,0 6,4 

F Liquide middelen 0,0 0,0 
 G Overlopende activa 0,6 0,5 1,0 

H Totale baten (excl. mutaties reserves) 51,2 55,3 56,3 

 
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 25% 10% 7% 

 

 

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (aan derden) 

Hetzelfde als 1A. Maar hier wordt rekening gehouden met leningen die wij zelf hebben verstrekt. 

Dit zijn voor het grootste gedeelte door ons verstrekte startersleningen. 

 

 
* €1 mln. Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

 

2014 2015 2015 

A Vaste schulden 65,2 63,0 57,8 

B Netto vlottende schuld 2,4 1,5 3,9 

C Overlopende passiva 3,7 4,0 5,7 

D Financiële activa, inclusief verstrekte geldleningen 1,6 1,6 1,6 

E Uitzettingen < 1 jaar 6,5 7,0 6,4 

F Liquide middelen 0,0 0,0 
 G Overlopende activa 0,6 0,5 1,0 

H Totale baten (excl. mutaties reserves) 51,2 55,3 56,3 

 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 22% 7% 4% 

 
       leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 

    

 

2. De solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
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verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als 

percentage van het balanstotaal.  

 

 
* €1 mln. Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

2. De solvabiliteitsratio 2014 2015 2015 

A Eigen vermogen 13,8 14,5 15,3 

B Balanstotaal 88,0 85,5 85,2 

 
Solvabiliteit (A/B) x 100% 16% 17% 18% 

 

 

3. Kengetal grondexploitatie 

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de 

financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, 

omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder 

jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. 

Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de 

bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting en 

uitgedrukt in een percentage. 

 

 
* €1 mln. Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

 
2014 2015 2015 

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 23,5 1,9 -1,8 

B Bouwgronden in exploitatie -0,5 20,0 25,2 

C Totale baten (excl. mutaties reserves) 68,7 60,4 64,6 

 
Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 33% 36% 36% 

 

 

4. Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans 

het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of 

baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. 

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en 

lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld 

door de totale baten (exclusief mutaties reserves)en uitgedrukt in een percentage. Om dit 

kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende 

cijfers te presenteren 

 

 
* €1 mln. Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

 
2014 2015 2015 

A Totale structurele lasten 42,9 55,6 54,2 

B Totale structurele baten 43,2 55,7 54,8 

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 
   D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 

 

0,1 0,1 

E Totale baten 43,2 55,7 54,8 

 
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 0,7% 0,4% 1,2% 
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5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 

Het rijk wil de vergelijkbaarheid tussen gemeenten stimuleren. Hiervoor worden op de site 

www.waarstaatjegemeente.nl een groot aantal gegevens gepubliceerd. De onderstaande 

gegevens over de woonlasten voor meerpersoonshuishouden komen hier vandaan. 

Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een 

woning met gemiddelde WOZ-waarde.  

Als extra opmerking dat in Oisterwijk de totale woonlasten voor eenpersoonshuishouden lager 

ligt. 

 

  
Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

 
2014 2015 2015 

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  € 354   €  361   € 361  

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde  € 258   €  258   € 258  

C Afvalstoffenheffing voor een gezin  € 190   €  190   €  190  

D Eventuele heffingskorting  €    0 €      0  €     0 

E 
Totale woonlasten voor gezin bij gemidd. WOZ-
waarde (A+B+C-D)  € 802   € 809   € 809  

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin  € 698   €709   € 709  

 

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor 
(E/F) x 100% 115% 114% 114% 

      

     

 
Uitgangsbasis OZB (jaar eerder) 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 

 
Oisterwijk WOZ waarde gemiddeld 340.000 317.000 307.000 

 
Ozb %  0,1014% 0,1108% 0,1175% 

     

 
Landelijk WOZ waarde is 223.000 211.000 206.000 

 
Ozb %  0,1124% 0,1217% 0,1286% 

 

 

Opmerkingen WOZ - OZB 

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat de gemiddelde WOZ waarde in Oisterwijk 48% hoger ligt 

dan landelijk. Het OZB-tarief ligt 9% lager dan landelijk. 

Het tarief waarmee het rijk rekent om het gemeentefonds te korten is in 2015 0,1135%. Het rijk 

gaat er van uit dat de gemeente dit als minimaal OZB-tarief hanteert.  

Het OZB tarief in Oisterwijk is bijna 0,12%.  

 

De netto schuld per inwoner 

De uitstaande schulden eind 2015 zijn € 67 miljoen. De vorderingen zijn € 31 miljoen (inclusief 

de voorraden en grondbedrijf van € 23 miljoen). Per saldo is dit € 36 miljoen aan schuld. Dit 

bedrag gedeeld door het aantal inwoners van 25.732 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 

2015 ongeveer € 1.400.  

 

 

 

 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Paragraaf C:   Financiering 

 

 

 

Cashflow overzicht 2015   * € 1 mln.    

    

Beginstand uitstaande leningen/banksaldo 67   

Eindstand uitstaande leningen/banksaldo 61   

Mutatie 6   

 

 

 

 

in miljoenen € 
    

  
uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -15 0 -15 

Gemeentelijke belastingen 
 

0 7 7 

Gemeentefonds 
 

0 33 33 

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -4 5 1 

Ruimte (excl. grondbedrijf) 
 

-11 5 -6 

Grondbedrijf 
 

-3 9 6 

Samenleving 
 

-22 3 -19 

Overig (o.a. rente) 
 

-1 0 -1 

  
-56 62 6 
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Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage 2015 

 

Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Start Jaar Rente- Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per geldlening geldlening 

Nr.  bedrag      jaar laatste perc. 1-1-2015 geldleningen     31-12-2015  >1 jaar < 1 jaar 

   geldlening       aflossing                 

                          

                          

1050    3.630.241,73  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 1.452.096,68   74.610,99 145.209,67 1.306.887,01 1.161.677,34 145.209,67 

1051    3.000.000,00  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 900.000,00   41.908,50 150.000,00 750.000,00 600.000,00 150.000,00 

1054    4.000.000,00  Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 1.333.333,34   52.046,22 266.666,67 1.066.666,67 800.000,00 266.666,67 

1055    3.000.000,00  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 1.200.000,00   38.864,00 200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 

1056    4.000.000,00  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 2.133.333,33   95.314,07 266.666,66 1.866.666,67 1.600.000,01 266.666,66 

1059    6.000.000,00  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 3.000.000,00   101.036,71 600.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00 

1061    6.500.000,00  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 6.500.000,00   200.200,00   6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 

1063  25.000.000,00  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 17.500.000,00   420.219,52 2.500.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 

1064    8.000.000,00  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 6.400.000,00   118.587,62 800.000,00 5.600.000,00 4.800.000,00 800.000,00 

1065  12.000.000,00  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 11.000.000,00   195.962,14 1.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 

1066    7.000.000,00  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 6.300.000,00   118.471,59 700.000,00 5.600.000,00 4.900.000,00 700.000,00 

1067    7.500.000,00  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 7.500.000,00   65.502,12 750.000,00 6.750.000,00 6.000.000,00 750.000,00 

                          

    Totaal langlopende geldleningen 65.218.763,35 0,00  1.522.723,48 7.378.543,00 57.840.220,35 50.461.677,35 7.378.543,00 

 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 57.840.220 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar :  € 50.461.677 

- Looptijd leningen korter dan 1 jaar :  €   7.378.543 

 

De leningen zijn voor het grootste gedeelte aangegaan voor de financiering van de brede scholen en het grondbedrijf.
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Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte de komende vier jaar 

 

Volgens de verordening artikel 212 dient in de jaarrekening ook een liquiditeitsplanning voor de 

komende 4 jaar te worden opgenomen. Onderstaande staat is overgenomen uit de begroting 

2016. Een update zal plaatsvinden bij de begroting 2017.  

 

 

in miljoenen € 

 

2016 

   

2017 

 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -16 0 -16 

 

-17 0 -17 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8 

 

0 8 8 

Gemeentefonds 0 33 33 

 

0 32 32 

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -4 5 1 

 

-5 5 0 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -9 5 -4 

 

-10 5 -5 

Grondbedrijf -6 11 5 

 

-4 8 4 

Samenleving -23 3 -20 

 

-23 3 -20 

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

 

-2 0 -2 

 

-60 65 5 

 

-60 61 1 

        Financieringsbehoefte 

       Begin van het jaar 

  

63 

   

58 

Einde van het jaar 

  

58 

   

57 

 

 

  

2018 

   

2019 

 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -16 0 -16 

 

-16 0 -16 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8 

 

0 8 8 

Gemeentefonds 0 31 31 

 

0 31 31 

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

 

-4 5 1 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -8 5 -3 

 

-8 5 -3 

Grondbedrijf -2 4 2 

 

-1 1 0 

Samenleving -22 3 -19 

 

-22 3 -19 

Overig (o.a. rente) -1 0 -1 

 

-1 0 -1 

 

-55 57 2 

 

-53 53 0 

        Financieringsbehoefte 

       Begin van het jaar 

  

57 

   

55 

Einde van het jaar 

  

55 

   

55 

 

 

 

De rentevisie voor de komende vier jaar 

 

 

Renterisicobeheer 

 

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

financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2012. 

Belangrijke elementen zijn: 
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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. 

 

 

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2015 (x€ 1.000) 

 

 
(Bedragen x EUR 1.000) 

  2015 2016 2017 2018 

Renterisico op vaste schuld budget realisatie budget budget budget 

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) 5.000 0 3.000 2.000 2.000 

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

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5.000 0 3.000 2.000 2.000 

  5. Betaalde aflossingen 6.629 7.378 6.629 6.629 6.629 

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 5.000 0 3.000 2.000 2.000 

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 5.000 0 3.000 2.000 2.000 

      Renterisiconorm           

  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 57.719 65.218 57.840 58.911 55.673 

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

10. Renterisiconorm 11.544 13.044 11.568 11.782 11.135 

      Toets Renterisiconorm           

10. Renterisiconorm 11.544 13.044 11.568 11.782 11.135 

  7. Renterisico op vaste schuld 5.000 0 3.000 2.000 2.000 

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 6.544 13.044 8.568 9.782 9.135 
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Berekening kasgeldlimiet   

 

Kasgeldlimiet x €1.000 

 Omvang begroting per 1 januari 2015 66.682 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag  8,50% 

Kasgeldlimiet in bedrag  5.668 
 

  

 

  REALISATIE 

  Kwartaal   

  1: jan-mrt 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec Jaar 

Vlottende schuld           

Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Schuld in rekening-courant 2.232 612 842 179 966 

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Overige geldleningen niet zijnde vaste 

schuld 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende schuld 2.232 612 842 179 966 

            

Vlottende middelen           

Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 15 17 58 9 25 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 15 17 58 9 25 

            

Toets kasgeldlimiet           

      

Totaal netto vlottende schuld 2.217 595 784 171 942 

Toegestane kasgeldlimiet 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 3.451 5.073 4.884 5.497 4.726 

 

 

Toelichting 

Uit het overzicht blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke vereisten dat wij maximaal 20% per jaar 

mogen herfinancieren.  

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. 
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Paragraaf D:  Onderhoud kapitaalgoederen  

 

 

Relevante beleidskaders 

Het college hanteert de volgende systematiek om het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen 

vast te stellen: 

Wegen:  Genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting C.R.O.W. 

                     (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en 

                      Wegenbouw en Verkeerstechniek). 

Kunstwerken: Genormeerde beheer(kosten)systematiek volgens de stichting C.R.O.W. 

Gebouwen: conform de methodiek van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig 

  Onderhoud) ook wel Rgd-systematiek genoemd 

Riolering: Voorschriften uit de waterwet t.a.v. zorgplichten; 

                     onderzoek- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad  

                     Riolering van de stichting RIONED 

Water:  kwaliteitsniveau zoals in het Verbreed GRP 2015-2019 (V-GRP 2015-2019) is                   

                     vastgelegd 

Groen:  Beeldkwaliteit in centra op A, in wijken en industrieterreinen op B/C 

Bewegwijzering: Conform het onderhouds- en vervangingsoverzicht NBD (2015 – e.v.). 

Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties): Conform onderhoudsovereenkomst. 

Parkeerautomaten: Conform onderhoudsovereenkomst.  

 

Relevante ontwikkelingen 

De plannen zullen de volgende informatie bevatten:  

Op basis van een onderzoek naar hoeveelheden, kengetallen, technische staat, leeftijd, 

kwaliteit, etc. wordt een analyse gemaakt van de beheer- en onderhoudsproblematiek in 

relatie tot de beschikbare budgetten. 

We baseren de voorziening riolering op de componenten klimaatadaptatiemaatregelen,, 

dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging op basis van kwaliteit. 

Tenslotte bepalen we welke kwaliteit geleverd kan worden met het huidige budget, en welke 

kwaliteit en ambities wenselijk zijn. 

Groot onderhoud besteden we aan op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding 

overeenkomstig hetgeen bepaald is binnen de aanbestedingswetgeving en de gemeentelijke 

inkoopmethodieken. Klein onderhoud voeren we uit in eigen beheer en door aannemers. 

Wat hebben we ervoor gedaan 

Speerpunten Zie bijgevoegde tabel met planning onderhoud voor 2015. 

Overige activiteiten  
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Verricht onderhoud in 2015 

Onderwerp  Karakteristiek  Onderhoud 

betreft 

Beleid vastgesteld 

c.q. vast te stellen 

Openbare ruimte Oppervlakte wegen  203 ha. 2013 

 Oppervlakte groen  46 ha. 2007 

 Oppervlakte bos en natuur  20 ha. 2007 

 Bomen  24.112 st. 2011 

 Lichtarmaturen  6.223 st. 2009 

 Speeltoestellen   160 st. 2009 

 Speelplekken 53 2011 

Gebouwen Openbare dienst  5 st. 2007 

 Onderwijs 13 st. 2007 

 Gymzalen 4 st. 2007 

 Wijkcentra 4 st. 2007 

 Cultuur 6 st. 2007 

 Sport en recreatie 3 st. 2007 

 Buitensportaccommodaties 2 st. 2007 

 Woningen 7 st. 2007 

 Diversen 17 st. 2007 

Riolering  Lengte Gemengd riool 

Lengte Stedelijk afvalwater 

121,3 km 

     13,2 km 

2015 

2015 

 Lengte hemelwater en 

infiltratie 

21,5 km. 2015 

 Kolken   9320 st. 2015 

 Drukrioolgemaaltjes   305 st. 2015 

 Gemalen 10 st. 2015 

 Bergbezinkbassins    4 st. 2015 

 Infiltratievijvers 34 st. 2015 

 Infiltratiekelders 7 st. 2015 

Kunstwerken  Verkeersbruggen   26 st. 2011 

  (civieltechnisch)  Fietsbruggen   11 st. 2011 

Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties)  4 st. 2010 

ANWB Bewegwijzering - masten 100 st. 2010 

Parkeerautomaten    26 st. 2010 

 

Toelichting beleid en uitvoering onderhoud kapitaalgoederen 

Gebouwen – Algemeen 

Het beleid voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen is vastgelegd in de nota 

Rationeel Gebouwenbeheer (d.d. 27 juni 2002). Er is gekozen voor het beheren en onderhouden 

van de vastgoedportefeuille op basis van conditieafhankelijk onderhoud. 

In 2007 is een voortgangsrapportage Rationeel Gebouwenbeheer vastgesteld. 

In het vierde kwartaal 2011 is de Voortgangsrapportage aangepast. 

Met name de lijst prioritair / niet prioritair is aangepast. Het onderhoud dat we in 2015 hebben 

uitgevoerd was op basis van de in bovengenoemde stukken vastgelegde lijnen. 

Er is op dit moment geen sprake van achterstallig onderhoud. 
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Gebouwen – Specifiek   

 Voor het perceel De Roozendries is een plan woningbouw, gebouw gesloopt eind 2015. 

 Voor het leegstaande schoolgebouw van de Wingerd in Pannenschuur is nog geen gebruiker 

gevonden. Het staat momenteel leeg en is in tijdelijk beheer bij Camelot (antikraak).  

 

KVL 

Bodemsanering gestart 3e kwartaal 2015. Oplevering gepland juni 2017. 

 

Wegen 

Met betrekking tot het onderhoud aan wegen hebben we de Kadernota 2013-2017 gevolgd.  

In 2015 is het opstellen van een notitie m.b.t. overlast bomen in verhardingen gepland, waarmee 

we in 2016 aan de slag kunnen gaan. 

 

Kunstwerken 

Vanaf 2015 is er gedurende 5 jaren budget beschikbaar om achterstallig onderhoud uit te 

voeren. De eerste onderhoudsprojecten zijn inmiddels gereed. 

 

Parkeren - Algemeen 

Het huidige kwaliteitsniveau is van de parkeervoorzieningen is goed. Per 1 oktober 2015 hebben 

we via een Europese Aanbesteding het Parkeerbeheer voor de komende 2 jaren (met 2 maal de 

optie voor het verlengen van de overeenkomst met 1 jaar), gegund aan de firma P1 On Street 

BV uit Den Haag. 

 

Parkeren – Specifiek 

Afgelopen jaar zijn de parkeerautomaten preventief door een externe firma onderhouden. 

Eerstelijns correctief onderhoud hebben we, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. 

 

Verkeersregelinstallaties – Specifiek 

De verkeersregelinstallaties zijn preventief door een externe firma onderhouden. Eerstelijns 

correctief onderhoud hebben, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd. 

 

NBD-bewegwijzering/masten - Specifiek 

De Nationale Bewegwijzerings Dienst (oude naam was: ANWB) heeft onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden (incl. schilderwerkzaamheden) uitgevoerd. De werkzaamheden zijn 

door de NBD uirgevoerd op basis van een in samenspraak met de gemeente opgestelde 

prioriteitenlijst opgesteld. 

 

Openbare verlichting 

Maandelijks zijn door een externe firma onderhoudswerkzaamheden aan het OV-areaal 

uitgevoerd. Verder zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan desbetreffende masten. 

Basis is het in april 2009 vastgestelde beleidsplan 2010-2014 voor de openbare verlichting. 

Momenteel zijn de voorbereidingen bezig voor een nieuw beleidsplan. 

 

Riolering - Algemeen 

In 2015 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP) 2015-2019  vastgesteld. Het beleid 

voor riolering en water is daarin vastgelegd en wordt verder uitgewerkt. Belangrijk is de 

doelstelling vanuit het bestuursakkoord water om middelen vrij te maken voor 
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klimaatadaptatiemaatregelen. Het V-GRP en het bijbehorende kostendekkingsplan zijn 

ontwikkeld in samenwerking binnen de regio’s de Meierij en Hart van Brabant.  

Tijdens de looptijd van het vorige V-GRP was de achterstand met vervangingen weer ingehaald. 

Omdat het V-GRP later is vastgesteld dan vooraf verwacht loopt de uitvoering op dit moment iets 

achter op de planning. 

 

Riolering - Specifiek 

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. 

De voorbereidingen voor de uitvoering van de vervangingen 2016 zijn gestart.  

 

Water - Algemeen 

In het V-GRP 2015-2019 zijn de uitgangspunten voor het hemelwaterbeleid verder uitgewerkt. 

De methodes van afkoppeling zijn beter beschreven en vastgelegd in een notitie afkoppeling. 

 

Water - Specifiek 

Met Woonstichting Leystromen zijn afspraken gemaakt over de medewerking aan afkoppeling bij 

rioolvervangingsprojecten. Door de nieuwe mogelijkheden voor afvoer van hemelwater aan de 

oppervlakte wordt medewerking eenvoudiger te realiseren. De mogelijkheid wordt geboden om 

afkoppeling op eigen terrein te realiseren met een bijdrage uit het project.  

 

Overzicht van te actualiseren beheerplannen: 

Onderdeel:  Opmerking: 

Kadernota Wegen  2013 Gereed 

Verbreed Gemeentelijk Riolerings 

Plan (V-GRP 2015-2019) 

2015 Gereed 

Onderhoudsplan gebouwen 2015 Afrondende fase 

Beleidsplan openbare verlichting 2016 In voorbereiding 

Bomenbeheerplan  2014 In voorbereiding 

Groenbeheerplan 2015 Nog niet gestart 
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Paragraaf E:   Grondbeleid 

 

Doelstelling en Kaders 

Doelstelling van het grondbeleid is het beïnvloeden van het gebruik van de ruimte zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Wij houden daarbij rekening met de marktomstandigheden van het 

moment en streven naar een zo optimaal mogelijke exploitatie. 

De kaders zijn vastgelegd in de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 en zijn 

ook opgenomen in de begroting 2015 (pag. 103). Deze kaders zijn in 2015 onveranderd van 

kracht geweest. 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ER VOOR GEDAAN? 

Meer transparant grondbeleid 

Activiteiten 2015:  - ramingen grondexploitaties opgenomen in begroting 2015 

- grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld    

  (raadsvoorstel- besluit d.d. 12 november 2015) 

- verantwoording over de financiën en voortgang van de  

  grondexploitaties in een afzonderlijke bijlage bij deze   

  jaarrekening 

- actuele risico-inventarisatie KVL  en inschatting risico’s overige    

  exploitaties. Het weerstandsvermogen grondbedrijf is  

  afgestemd op de laatst bekende gegevens. 

- prioriteit gegeven aan (verder) ontwikkelen bestaande plannen 

  In 2015 is gewerkt aan de bestaande plannen. In december  

  2015 is nog van een tweetal nieuwe locaties door uw raad de  

  grondexploitatie vastgesteld en zijn deze locaties in exploitatie  

  genomen (locatie huidig zwembad de Leye en de locatie  

  Bedrijfsweg) 

 

Belangrijkst ontwikkelingen per project: 

- Pastoor van der Meijdenstraat:  

  In 2015 financieel afgerond. Start werk voor rekening en risico ontwikkelaar 2015/2016. 

- De Scheerman (molenveldje): 

  Verkoop grond in 2015. Bouwrijpmaken gestart in 2015. 

- Pannenschuur Buiten: 

  Nog niet gerealiseerd in 2015 de verkoop van vrije sectorkavels (twee geraamd), de  

  verkoop grond t.b.v. nieuw deelplan (3 blokken van 5 woningen). Vindt zeker plaats in  

  2016. Deel verkoop appartementen nog in 2016. Gevolg lagere winstneming 2015 dan  

  geraamd (verschuift naar 2016). 

- Visserslaan (voorm. De Zwaluw): 

  Alle kavels verkocht in 2015. Winstneming in 2015. In 2016 afronding project. 

- Duyvekotstraat (voormalig Hertog Jan school): 

  Tot en met 2015 pas twee kavels definitief verkocht en betaald. Twee kavels zijn ook  

  verkocht maar wachten nog op een definitieve omgevingsvergunning. Een kavel nog niet  

  verkocht. Gevolg is een verschuiving van een aanzienlijk deel van de geraamde  

  winstneming naar 2016. 

- Bedrijvenpark Laarakkers: 

  In 2015 is een (eerder verkochte maar niet bebouwde) kavel door de gemeente   
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  teruggekocht onder de voorwaarden zoals die in de overeenkomst waren opgenomen  

  (o.a. terugkoop onder aftrek van door de gemeente gemaakte kosten).  

  In 2015 gingen wij er vanuit dat de kavel nog in 2015 opnieuw verkocht kon worden.   

  Helaas is dit tot op heden niet gelukt. Op het moment van schrijven van deze tekst zijn  

  wij nog voor één kavel in onderhandeling met een bedrijf dat belangstelling  

  heeft. Wij zullen de verkoop van de resterende kavel(s) in handen geven van een  

  gespecialiseerde makelaar om de verkoop te bevorderen. Wij gaan ervan uit dat beide  

  kavels in 2016 worden verkocht waarna nog een winst kan worden gerealiseerd van ca.  

  € 0,6 mln.  

- KVL: 

  In 2015 voortvarend gewerkt aan bodemsanering/bouwrijpmaken. De grond voor de  

  eerste fase (42 woningen) is in 2015 verkocht en begin januari 2016 geleverd en  

  betaald. De ISV subsidies zijn in 2015 geheel betaald.  

  De grondexploitatie is onlangs geactualiseerd op basis van de laatste gegevens. Door  

  diverse redenen komt deze laatste berekening uit op een extra tekort op de exploitatie  

  van ca. € 1,517 mln. Dit geraamde tekort moet volgens de voorschriften verwerkt  

  worden in de voorziening KVL en komt ten laste van de reserve KVL (zie hierna). Deze  

  laatste berekeningen zijn/zullen besproken en uitgebreid toegelicht (worden) in de  

  auditcommissie. 

- Burg. Canterslaan (voormalig Mozaïk): 

  Plan betreft de realisatie van 15 woningen. De sloop en overige werkzaamheden zijn  

  mede in verband met onderzoek naar aanwezigheid vleermuizen in de tijd    

  vooruitgeschoven. Verwacht wordt dat na einde onderzoek (4e kwartaal 2016) kan  

  worden begonnen met de sloop en daarna de bouw. 

- Roozendries: 

  Herziening bestemmingsplan in 2015 opgesteld. Vaststelling in 2016. De verkoop grond  

  zal naar verwachting eerste helft 2016 kunnen plaatsvinden. 

- Scheerman Zuid Moergestel en Studiegebied KVL: 

  Voor deze twee locaties zal nog nadere besluitvorming moeten plaatsvinden. 

- Project handhaving grondgebruik: 

  Zoals afgesproken is het project eind 2015 afgesloten. In 2015 nog een restant verlies  

  genomen van € 40.000,-. Van het project zal een afzonderlijke evaluatie worden  

  gemaakt en aan uw raad worden aangeboden. 

- Moergestelseweg 40: 

  Mede naar aanleiding van besluitvorming verplaatsen zwembad naar den Donk is deze  

  locatie in 2015 overgedaan naar de algemene dienst (tegen boekwaarde). 

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het document analyse verschillen raming-

werkelijkheid grondexploitaties 2015. 
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FINANCIEN 

 

Algemene reserve Grondbedrijf  begroot  werkelijk    

 
2015 na wijz. 2015  Verschil 

Stand per 1-1-2015   

    

6.878.751,07 6.878.751,07 0,00 

Verliesneming project gebruik 

gemeentegrond 

 

0 - 40.076,32 -40.076,32 

winstneming en afsluiten exploitatie  

Past. van de Meijdenstraat   

 

- 12.000,00        5.792,54 17.792,54 

winstneming (tussentijds) exploitatie  

Visserslaan (voorm. De Zwaluw)  

 

1.610.000,00    1.590.000,00 -20.000,00 

winstneming (tussentijds) exploitatie 

Scheerman (molenveldje)   

 

0      300.000,00 300.000,00 

winstneming (tussentijds) exploitatie  

Duyvekotstraat (voorm. Hertog Jan)  

 

837.000      190.000,00 - 647.000,00 

winstneming (tussentijds) exploitatie 

Pannenschuur Buiten    

   

500.000,00      690.000,00 190.000,00 

Af: Geraamde onttrekking bij begroting 
- 150.000,00 

 

- 150.000,00  

Af: Onttrekking KVL t.g.v. voorziening 

KVL in verband met geraamd tekort 

GREX april 2016 

  

 

- 1.517.268,00 

 

 

- 1.517.268,00 

Af: Onttrekking KVL studiegebied, 

afboeken boekwaarde * 

 

-154.741,48 -154.741,48 

Stand per 31-12-2015 9.663.751,07  7.792.457,81 -1.871.293,26 

 

* Het studiegebied is op 31 december 2015 nog niet formeel (door een raadsbesluit) in 

exploitatiegenomen. Wij streven ernaar het gebied in 2016 in exploitatie te nemen. Dan zal ook 

de grondexploitatie worden vastgesteld. De exploitatie studiegebied (op basis van de nu bekend 

zijnde gegevens) zal uitkomen op een negatief eindresultaat. De kosten die tot nu toe voor de 

planontwikkeling zijn gemaakt mogen volgens de nieuwe voorschriften (BBV) niet ten laste 

blijven van de grondexploitatie maar moeten direct als verlies worden genomen.  

 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het document analyse verschillen raming-

werkelijkheid grondexploitaties 2015. 

 

Algemene reserve grondbedrijf in relatie tot de risico’s  

In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 hebben wij 

aangegeven dat wij voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen ieder jaar een 
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geactualiseerde risicoanalyse voor KVL door derden laten maken. Voor de overige exploitaties 

maken wij zelf jaarlijks een globale analyse. Samen bepalen deze analyses het gewenste 

weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. 

Begin 2016 hebben wij weer een risicoanalyse KVL laten maken. Op basis van deze nieuwe 

analyse schatten wij het risico van de exploitatie KVL (april 2016) op afgerond € 3,64 mln. (was 

€ 4,4 mln.). In 2016 zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen KVL en de 

mogelijke invloed hiervan op de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. 

 

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

eindresultaat met uitzondering van de locaties Scheerman Zuid en het Studiegebied KVL. Voor 

deze twee exploitaties moet ook nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. 

Het maximale risico Scheerman Zuid is ca. € 1,5 mln. Het risico studiegebied is afhankelijk van 

de definitieve planvorming en onderhandelingen. Wij stellen voor om voor het studiegebied 

vooralsnog een reserve aan te houden van € 1,5 mln. 

 

Recapitulatie: 

Totaal gewenste algemene reserve grondbedrijf per 31-12-2015 

1) KVL         € 3.640.000,- 

2) Overige grondexploitaties       € 3.000.000,- 

          € 6.640.000,- 

 

Werkelijke beschikbare reserve grondbedrijf per 31-12-2015 € 7.792.457,81 

 

Voorstel: Overheveling naar Algemene reserve   -/- € 1.152.457,81 

 

 

 

Winstprognose grondbedrijf 

Op basis van nu bekend zijnde gegevens kan van de belangrijkste projecten de volgende 

indicatieve prognose worden gemaakt: 

 

   2015       2016       2017     2018   na 2018 

€ 1 mln.                          (werkelijk)       

 

Bedrijventerrein Laarakkers                0,6  

Pannenschuur Buiten       0,69          1,25    0,25       0,35      4,7        

Locatie Mozaïk                     1,0       

Locatie Visserslaan (de Zwaluw)      1,59   

Locatie Duyvekotstr. (Hertog Jan)      0,19          0,6  

Locatie de Scheerman (Molenveld)     0,30 

Locatie Roozendries             0,1   

Locatie Merodelaan         0,5 

Locatie zwembad/sporthal de Leye                     2,7  

(indicatief) 

Locatie Bedrijfsweg (indicatief)                        3,9 

                                                 

Totaal       2,77         3,55   0,75       0,35    11,3  
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Paragraaf F:  Verbonden partijen 

 

 

Algemeen: visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze 

leveren een forse 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. 

 

Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel wat er wel is, 

is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren.  

Daarnaast springt in het oog dat er veel meer informatie dan voorheen over deze 

samenwerkingsverbanden wordt gegeven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan eerdere oproepen 

hiertoe vanuit de locale politiek en van onze accountant. 

 

De gemeente Oisterwijk werkt op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere 

gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te 

hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot: 

Meer kwaliteit 

Minder kwetsbaarheid 

Meer professionaliteit 

Meer efficiency 

 

GGD Hart voor Brabant 

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 27 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’s-Hertogenbosch en 

Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 27 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 

stemrecht. Het Dagelijks Bestuur heeft 7 leden. Wethouder Smit neemt deel aan het Algemeen 

Bestuur. 

 

Financieel belang 
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De inwonersbijdrage 2015 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk in de begroting bedroeg 

€ 355.887. De bijdrage voor 0-4 jarigen (inclusief lokale accenten) bedroeg € 314.732 en de 

bijdrage Elektronisch Kind Dossier bedroeg voor Oisterwijk € 31.778. De bijdrage voor het 

pubercontactmoment bedroeg voor Oisterwijk € 22.198. De bijdrage voor het vrijgevallen deel 

van JGZ bedroeg € 19.621. Die bijdrage was niet in de begroting opgenomen. 

Het exploitatieresultaat 2015 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg € 2.307.971 positief. Het 

eigen vermogen ultimo 2015 bedraagt € 12,2 mln, waarvan € 3,2 mln in de algemene reserve. 

 

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 

Doelstelling 

Samenwerking op het gebied van afvalinzameling, sortering en deels afvalverwerking (restafval, 

gft, papier, kunststof en glas) en vermarkten (kunststof) 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 kunststof 

verpakkingsafval , 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 van Oisterwijk in de begroting bedraagt €  779.497 wat overeenkomt met   1,99 %. 

Oisterwijk betaalt maandelijks de werkelijk gemaakte kosten. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

De samenwerking leidt tot continuïteit en efficiency; 

inzet kennis en kunde, omdat de Afvalstoffendienst ervaring heeft en gekwalificeerde 

medewerkers. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Doelstelling 

Uitvoering van alle VTH-taken op het gebied van milieu die behoren tot het basistaken-pakket, 

aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende taken), uitvoering 
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milieudeel IPPC- en BRZO bedrijven, deelname afstemmingsplatform omgevingsdiensten Noord-

Brabant 

 

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 Sjef Verhoeven is 

afgevaardigde in het AB. 

 

Financieel belang 

De taken die zijn neergelegd bij de OMWB kunnen worden onderscheiden in 3 groepen: 1. de 

verplichte basistaken, 2. de verzoektaken en 3. de collectieve taken. Hiervoor was € 300.000 

opgenomen in de begroting 2015. Dit bedrag was echter niet voldoende om alle noodzakelijke 

taken uit te voeren. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Het verwachte tekort van de OMWB over 2015 is bijna € 4 miljoen. Dit verlies zal door alle 

aangesloten gemeenten (naar evenredigheid) moeten worden gedragen. Omdat de OMWB geen 

begroting 2016 bij de minister heeft ingediend, is de dienst onder preventief toezicht geplaatst. 

 

Veiligheidsregio 

Doelstelling 

De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in ons land te 

verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van brand, rampen en 

crisis. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen, zoals de Wet Veiligheidsregio’s. 

 

Wijze van samenwerking 

In 2015 waren binnen het programmaplan van de Veiligheidsregio een aantal thema’s 

gedefinieerd. Daaronder behoorden het in stand houden van een brandweer, de bijbehorende 

meldkamerfunctie en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het jaar 2015 
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stond ook in het teken van samenwerking met partners zoals Pro Rail, het waterschap en de 

gemeente. 

 

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 2015 van Veiligheidsregio Midden-

West Brabant is € 1.104.902,-       

De kosten voor de gemeente zijn op basis van een nieuw kostenverdeelmodel vastgesteld.  

Voordeelgemeenten bieden gedurende enkele jaren compensatie aan de nadeelgemeenten (waar 

Oisterwijk toe behoort). De deelnemende gemeenten dragen, naar evenredigheid van het aantal 

inwoners en gedeeltelijk op basis van intekentaken, bij in de exploitatie van de totale kosten van 

de gemeenschappelijke regeling. 

 

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 planning is 

om in 2016 in samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek en de Veiligheidsregio een gezamenlijke 

multidisciplinaire oefening te organiseren. 

Risico’s: ongewenste budgetoverschrijdingen. 

 

Sociale werkvoorziening 

Doelstelling 

De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap De Dommel maakt 

volwaardige participatie mogelijk. 

 

Wijze van samenwerking 

Het schap 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 het schap bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur. Het AB 

bestaat uit leden die door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de 

voorzitter inbegrepen, worden benoemd. Er zijn 11 deelnemende gemeenten met elk 1 

stemrecht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB. Wethouder P.C.T.G. Smit heeft zitting in 

het DB en wethouder J.A.M. Verhoeven neemt zitting in het AB. 

 

Financieel belang 

Het aandeel per gemeente is naar rato van het aantal fulltime SW-arbeidsplaatsen dat gedurende 

het exploitatiejaar vervuld is door SW-werknemers afkomstig uit die gemeente. 

Stand eigen vermogen per 31-12-2015 bedraagt € 25.4 mln. 
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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 (ca. 150 personen op jaarbasis c.q. 6% 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. Aan de WSD is voor 2015 en 2016 gegarandeerd dat 

de huidige doelgroep ondergebracht kan blijven worden bij de WSD met het hierdoor door het 

Rijk beschikbaar gesteld budget.  

In 2016 wordt er een masterplan opgeleverd met verschillende business cases waarin de positie 

van WSD helder is beschreven en een kosten baten afweging. 

 

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant 

Doelstelling 

Een overlegstructuur waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van 

lokale autonomie -  de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm geven. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

Na de liquidatie van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB) ontstond er toch 

behoefte om regionaal bepaalde zaken aan te pakken. 

 

Wijze van samenwerking 

Het overleg vindt plaats door middel van  de Hart van Brabant-dag, die enkele malen per jaar 

plaatsvindt. Op deze dag zijn alle bestuurlijke vertegenwoordigingen van de gemeenten in 

Midden-Brabant aanwezig. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Aantal deelnemende gemeenten is 8 (partieel neemt ook de gemeente Heusden deel). Elke 

gemeente heeft 1 stem. Alle burgemeesters zitten in het algemeen bestuur. Burgemeester 

Janssen is tevens lid van het bestuur van Midpoint Brabant. 

 

Financieel belang 

De bijdrage 2016 van de gemeente Oisterwijk is €  77.388 (€ 3,- per inwoner).  

De begroting van Midpoint bedraagt € 1.770.000. Gemeente Oisterwijk draagt bij € 3,- per 

inwoner, zijnde € 77.388. 

Omvang Eigen vermogen 31 december 2014: € 601.119 

Omvang Vreemd vermogen 31 december 2014:  € 276.476 

Verwachte omvang van het Eigen vermogen op 31 december 2016 bedraagt € 162.017 

Verwachte resultaat over 2016 bedraagt € -1.274 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Het jaar 2016 is het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe Strategische Meerjaren Agenda. De 

regio Hart van Brabant zet de koers van de afgelopen jaren voort waarbij wordt uitgegaan van de 

zogenaamde ‘societal challenges’, of maatschappelijke uitdagingen zoals deze door Europa 

geformuleerd zijn in Horizon 2020. 
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Door de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de taken van de Regio Hart van Brabant sterk 

uitgebreid. 

 

 

Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel 

Doelstelling 

Deze stichting is er om het culturele leven in Oisterwijk te ondersteunen en stimuleren. Dit doet 

ze door te waken over de exploitatie van de cultuurcentra Tiliander in Oisterwijk en den 

Boogaard in Moergestel. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

Zowel de gewenste inhoudelijke ontwikkelingen (meer cultureel ondernemerschap) als het 

financiële belang van de gemeente (voorkomen  huurachterstand) vragen om  een (tijdelijk) 

scherpere sturing vanuit de gemeente. 

 

Wijze van samenwerking 

Op 1 september 2015 heeft het college besloten een gemeentelijke  vertegenwoordiger voor het 

bestuur van de stichting COM voor te dragen. Vanaf dat moment is de stichting COM een 

verbonden partij voor de gemeente. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Ambtenaar is één van de 5 bestuursleden van de stichting COM 

 

Financieel belang 

De Stichting COM is 100% aandeelhouder van de exploitatie BV en de Dienstencentrum BV. 

Vanuit deze BV’s worden de cultuurcentra geëxploiteerd. Afgelopen jaren is het jaarlijkse tekort 

van de exploitatie BV flink opgelopen. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

In december 2015 is een nieuwe directeur van de exploitatie BV aangesteld. 
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Paragraaf G:   Lokale Heffingen 

 

Beleid t.a.v. lokale heffingen 

 

Maatschappelijk 

effect 

Indicator Meetbaar doel Realisatie 

Aanvaardbare 

belastingdruk in de 

gemeente Oisterwijk 

Belastingdruk in 

verhouding tot 

voorafgaand jaar 

Lastendruk in 

Oisterwijk op het 

huidige niveau te 

behouden dan wel de 

verhogingen tot een 

minimum te beperken. 

De OZB is in 2015 trendmatig 

verhoogd met 1,25 %. De 

tarieven Afvalstoffenheffing 

en Rioolheffing zijn 100% 

kostendekkend berekend. De 

toeristen- en 

forensenbelasting zijn niet 

verhoogd. Precariobelasting, 

marktgelden, 

hondenbelasting zijn 

verhoogd met de 

inflatiecorrectie. Leges zijn 

verhoogd tot een hoger 

kostendekkings- percentage. 

 

 

Overzicht opbrengsten 2015 versus begroting 2015 

Belastingen en leges Realisatie Begroting Realisatie Verschil Verschil 

  2014 2015 na wijz. 2015  4-3 in % 

1 2 3 4 5 6 

Onroerende-zaakbelastingen 5.506.152 5.578.887 5.648.279 69.391  1,2% 

Parkeerbelasting 951.391 1.007.078 1.014.265 7.187  0,7% 

Toeristen-en Forensenbel. 500.339 618.466 567.282 -51.184  -8,3% 

Precariobelasting 125.404 439.923 105.268 -334.655  -76,1% 

Hondenbelasting 130.313 122.155 134.234 12.079  9,9% 

Reclamebelasting   75.000 82.498 7.498  10,0% 

Baatbelasting 2.075 2.132 2.075 -58  -2,7% 

Marktgelden 23.278 24.895 20.753 -4.142  -16,6% 

Rioolheffing 2.458.407 2.454.794 2.472.476 17.682  0,7% 

Afvalstoffenheffing 1.963.640 2.133.364 2.124.120 -9.244  -0,4% 

Leges (zie specificatie) 1.174.808 1.268.084 1.278.397 10.312  0,8% 

Totaal 12.835.807 13.724.779 13.449.646 -275.134  -2,0% 

 

Toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 : 

 

Onroerende-zaakbelastingen, meeropbrengst € 69.391 (+1,2%) 

Bij de oplevering van herwaardering van de onroerende zaken is een inschatting gemaakt voor 

de waardestijging wegens verbouw en nieuwbouw. Deze inschatting blijkt lager te zijn dan de 
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daadwerkelijke waardering die later plaats vond. Hierdoor is sprake van een meeropbrengst 

O.Z.B. 

 

Toeristenbelasting / Forensenbelasting, minder opbrengst € 51.184 (-8,3%) 

De raming 2015 is € 37.500 te hoog vastgesteld vanwege de toevoeging van toeristenbelasting 

voor arbeidsmigranten. Daarvoor werd de raming 2015 verhoogd met € 150.000. Echter 

vanwege de methodiek van aanslagoplegging bedraagt de opbrengst hiervan in 2015 slechts 

75%. De afrekening van 25 % wordt overeenkomstig de bestendige gedragslijn verantwoord in 

2016.  

 

Precariobelasting, minder opbrengst € 334.655 (-76,1%) 

Bij de berap 2015 is het risico aangegeven dat mogelijk € 300.000 oninbaar verklaard moet 

worden omdat voor kabels en leidingen geen precariobelasting opgelegd kan worden als hiervoor 

onvoldoende juridische basis blijkt te bestaan. De onduidelijkheid hierover blijft voorlopig 

bestaan waardoor in 2015 nog geen aanslagen opgelegd werden.  

 

De rest van het verschil is veroorzaakt doordat 3 aanslagen (gedeeltelijk) ingetrokken moesten 

worden omdat er ten onrechte vanuit werd gegaan dat terrassen zich op gemeentegrond 

bevonden.  Verder heeft een aantal horeca-exploitanten het terras iets verkleind en is er minder 

opbrengst vanwege de leegstand van een café. 

 

 

Kostendekkendheid:  

 

      % 

Soort belasting Lasten Baten kosten- 

      dekkendheid 

Afvalstoffenheffing 2.096.515 2.124.120 101% 

Rioolheffing 2.608.803 2.472.476 95% 

 
 
Lokale belastingdruk 

 

Realisatie: 

Gemiddelde woz-waarde woningen € 300.000,- en gemiddelde woz-waarde niet-woningen  

ingeschat op € 400.000,-. 

 

Gemiddeld aantal ledigingen per huishouden van een REST afvalcontainer bedraagt 14 stuks en 

het gemiddeld aantal ledigingen per huishouden van een GFT container bedraagt 7 stuks. Als 

uitgangspunt is aangenomen dat een eenpersoonshuishouden 140 liter containers heeft en een 

meerpersoonshuishouden 240 liter containers heeft. 
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Eenpersoonshuishouden    

Eigenaar 

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2014   € 300.000 

woning 2015   € 300.000 

      332,40 

      352,50 

110,64 

110,64 

 

158,00    

  162,10 

 

601,04 

625,24 

 

 

Eenpersoonshuishouden   

Huurder  

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2014   € 300.000 

woning 2015   € 300.000 

 

           nvt    

           nvt 

110,64     

110,64 

 

158,00    

  162,10 

 

268,64 

272,74 

 

 

Meerpersoonshuishouden 

Eigenaar 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2014   € 300.000 

woning 2015   € 300.000 

332,40 

352,50 

 

257,88 

257,88 

 

206,65 

217,40 

 

796,93 

827,78 

 

 

Meerpersoonshuishouden 

Huurder 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2014   € 300.000 

woning 2015   € 300.000 

nvt 

nvt   

257,88 

257,88 

206,65 

217,40 

 

464,53 

475,28 

 

 

Bedrijfsobject Eigenaar OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2014   € 400.000 

Niet-woning 2015   € 400.000 

620,80 

653,60 

 

    nvt 

nvt  

nvt 

nvt 

620,80 

653,60 

 

 

Bedrijfsobject Gebruiker OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2014   € 400.000 

Niet-woning 2015   € 400.000 

541,60 

570,40 

 

110,64 

110,64 

nvt 

nvt 

652,24 

681,04 

 

 

 

Kwijtschelding 

 

Kwijtschelding is naast betaling en verrekening één van de wijzen waarop een verschuldigde 

belasting kan worden voldaan. Kenmerk van kwijtschelding is dat het gaat om belastingplichtigen 

die niet in staat zijn anders dan met “buitengewoon bezwaar” de belasting te betalen. Deze 

groep belastingplichtigen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend. 

 

Kwijtschelding kan worden verleend voor diverse soorten belastingen. Gemeente Oisterwijk biedt 

in de verordeningen rioolheffing, afvalstoffenheffing (diftar) en hondenbelasting de mogelijkheid 

om kwijtschelding aan te vragen.  
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De volgende aantallen aanslagen zijn kwijtgescholden: 

 

 2014 2015 

Gehele kwijtschelding 284 259 

Gedeeltelijke kwijtschelding    - - 

Afgewezen 17 93 

Aantal beschikkingen 301 352 

 

 

 2014 2015 

Automatische kwijtschelding 218 163 

Verkorte opgave   - - 

Individuele afhandeling    83 189 

Totaal 301 352 

 

 

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:  

 

 2014 2015 

Afvalstoffenheffing € 48.656,33  € 41.817,05 

Rioolheffing € 45.258,34  € 43.883,34 

Hondenbelasting € 1.700,59   € 2.180,00 

Totaal € 95.615,26  € 87.880,39  
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Paragraaf H:   Subsidies 

 

Een overzicht van de verstrekte subsidies 2015: 

Dienstencentrum Tiliander-Den Boogaard B.V. Activiteitensubsidie € € 1.068.196  

Bibliotheek Tilburg Centrum Activiteitensubsidie € 573.607  

Stichting De Meent Groep Activiteitensubsidie € 286.058  

Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Activiteitensubsidie € 257.175  

Stichting Factorium Podiumkunsten Activiteitensubsidie € 235.347  

Juvans Bureau West - 's-Hertogenbosch Activiteitensubsidie € 229.240  

Stichting Factorium Podiumkunsten Activiteitensubsidie € 217.534  

STICHTING DE MEENT GROEP Activiteitensubsidie € 162.800  

Juvans Bureau West - 's-Hertogenbosch Activiteitensubsidie € 136.554  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 100.634  

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Activiteitensubsidie € 96.383  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 78.156  

Stichting Zorggroep West- en Midden Brabant Activiteitensubsidie € 77.257  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 57.713  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 51.708  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 49.681  

Stichting OPMAAT Activiteitensubsidie € 49.000  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 45.411  

Contourdetwern Activiteitensubsidie € 42.052  

Dienstencentrum Tiliander-Den Boogaard B.V. Activiteitensubsidie € 40.000  

Stichting OPMAAT Activiteitensubsidie € 36.600  

Bibliotheek Tilburg Centrum Activiteitensubsidie € 30.000  

Stichting Katholiek Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel (Boom) Activiteitensubsidie € 29.200  

Stichting Oisterwijk Centraal Incidentele activiteitensubsidie € 25.000  

Oisterwijkse Zwemclub O.Z.C. '57 Huisvestingsubsidie € 19.808  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 18.614  

Stichting voor Creatieve en Culturele Vorming "De Krekul" Activiteitensubsidie € 16.241  

Stichting OHM Activiteitensubsidie € 15.296  

Stichting DLO € 15.000  

Muziekvereniging Prinses Juliana Ledenafhankelijke subsidie € 13.780  

gemeente Tilburg (collectieve preventie verslavingszorg) € 13.631  

RK Sportvereniging "Taxandria" Afdeling Showband Ledenafhankelijke subsidie € 13.164  

Vereniging Sociëteit Harmonie "Asterius" Ledenafhankelijke subsidie € 12.837  

Stichting Oisterwijkse uitdaging € 12.500  

sportvereniging Nevelo Huisvestingsubsidie € 10.890  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 10.800  

Mixed Hockey Club "Hoco" Ledenafhankelijke subsidie € 10.767  

Het Oisterwijks Orkest Ledenafhankelijke subsidie € 10.245  

Tennis Club "Sla Raak" Oisterwyk Huisvestingsubsidie € 10.056  

Stichting Inlooppunt en Mantelzorg Oisterwijk Activiteitensubsidie € 10.000  

Senioren Kennis Netwerk (SKN) Incidentele activiteitensubsidie € 10.000  

Mentorhulp Oisterwijk € 10.000  

RK Sportvereniging "Taxandria", Afdeling Voetbal Huisvestingsubsidie € 9.725  

Steunpunt Huiselijk Geweld MB - St.Kompaan en De Bocht Activiteitensubsidie € 9.214  

Mixed Hockey Club "Hoco" Huisvestingsubsidie € 8.882  

RADAR Activiteitensubsidie € 8.606  

Thebe Thuiszorg Midden-Brabant b.v. Activiteitensubsidie € 8.250  

Seniorenvereniging Moergestel 50+ Activiteitensubsidie € 8.120  
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ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 8.100  

Tennisclub "Teco" Huisvestingsubsidie € 7.672  

Stichting Oisterwijk Heartsafe Activiteitensubsidie € 7.594  

KBO-Brabant, afdeling Oisterwijk Activiteitensub € 7.500  

Stichting Halt Activiteitensubsidie € 7.037  

RK Sportvereniging "Taxandria", Afdeling Voetbal Ledenafhankelijke subsidie € 6.771  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 6.750  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 6.581  

Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Activiteitensubsidie € 6.000  

Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Activiteitensubsidie € 6.000  

SV Audacia Huisvestingsubsidie € 5.360  

Sportvereniging "Roef!" Huisvestingsubsidie € 5.360  

RKSV Oisterwijk Huisvestingsubsidie € 5.218  

gemeente Tilburg CJG Centraal € 5.159  

Alzheimer Nederland Afdeling Midden-Brabant Activiteitensubsidie € 4.500  

Taxandria Gym & Turnen Huisvestingsubsidie € 4.421  

sv Audacia Ledenafhankelijke subsidie € 4.385  

Stichting Senioren Platform Oisterwijk Activiteitensubsidie € 4.200  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 4.200  

sv Nevelo Ledenafhankelijke subsidie € 4.181  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 4.115  

Nationale St. ter Bevordering van Vrolijkheid Activiteitensubsidie € 4.101  

Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het Gebied van Welzijn e € 3.900  

Stichting De Meent Groep Activiteitensubsidie € 3.850  

Stichting Juridische E.H.B.O. Activiteitensubsidie € 3.848  

MV Van Heukelom Ledenafhankelijke subsidie € 3.600  

Stichting Inlooppunt en Mantelzorg Oisterwijk Activiteitensubsidie € 3.600  

Huurdersvereniging Oisterwijk Activiteitensubsidie € 3.500  

Stichting Slachtofferhulp Nederland Activiteitensubsidie € 3.493  

Tennis Club "Sla Raak" Oisterwyk Ledenafhankelijke subsidie € 3.367  

RK Sportvereniging "Taxandria" Afdeling Showband Ledenafhankelijke subsidie € 3.135  

"Wonderland", Stichting voor Kinder Vakantie Werk Oisterwijk Ledenafhankelijke subsidie € 3.125  

Stichting Wijkraad Waterhoef Activiteitensubsidie € 3.000  

Sportvereniging "Roef!" Huisvestingsubsidie € 3.000  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 3.000  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 3.000  

Indigo Brabant Activiteitensubsidie € 3.000  

Stichting Buurtraad Heukelom Activiteitensubsidie € 2.900  

Scouting St. Jan Moergestel Ledenafhankelijke subsidie € 2.800  

Stichting Jeugd Vakantie Werk Moergestel Activiteitensubsidie € 2.786  

Schaatsclub De Vennen Huisvestingsubsidie € 2.745  

Gemeente Tilburg Activiteitensubsidie € 2.700  

Tennisclub "Teco" Ledenafhankelijke subsidie € 2.535  

Theatergroep Trappaf Ledenafhankelijke subsidie € 2.442  

De Rugby Football Club "The Oisterwijk Oysters" Huisvestingsubsidie € 2.406  

Moergestelse Tennisvereniging "Stokeind" Ledenafhankelijke subsidie € 2.405  

Scouting Oisterwijk Ledenafhankelijke subsidie € 2.388  

Petanque Club Oisterwijk Huisvestingsubsidie € 2.312  

De zomerschool 2015 Incidentele activiteitensubsidie € 2.300  

Taxandria Gym & Turnen Ledenafhankelijke subsidie € 2.202  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 2.125  

ContourdeTwern Activiteitensubsidie € 2.000  

Sportvereniging "Roef!" Ledenafhankelijke subsidie € 1.998  
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Mixed Hockey Club "Hoco" Huisvestingsubsidie € 1.983  

Oranje Comite Moergestel Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Stichting Reuzengilde Oisterwijk-Moergestel-Heukelom Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Stichting St. Nicolaas Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Rooms Katholieke Sportvereniging "Taxandria" Afdeling Basketball Huisvestingsubsidie € 1.800  

heemkundekring "De Kleine Meijerij" Activiteitensubsidie € 1.800  

Stichting WieKentKunst Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Stichting Döllekesgat Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Stichting Stoommachine Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 1.800  

Taxandria afd. Handbal Huisvestingsubsidie € 1.744  

contourdetwern Activiteitensubsidie € 1.640  

seniorenorkest De Meierij Ledenafhankelijke subsidie € 1.485  

Stichting Promotie en Evenementen Lindeplein (SPEL) Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

Stichting Podiumkunsten Oisterwijk Activiteitensubsidie € 1.400  

Stichting Theateratelier Goirle Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

Theatergroep Trappaf Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

De VOS (Vereniging Oisterwijkse Spelers) Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

Stichting Promotie Evenementen Lindeplein Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

Stichting Reuzengilde Oisterwijk-Moergestel-Heukelom Incidentele activiteitensubsidie € 1.400  

Oranjecomite Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 1.350  

Scouting Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 1.250  

Oisterwijks Smartlappenkoor Jeremiade Ledenafhankelijke subsidie € 1.232  

contourdetwern/werkgroep C' est la Vie Activiteitensubsidie € 1.200  

Oisterwijkse Zwemclub O.Z.C. '57 Ledenafhankelijke subsidie € 1.147  

De Rugby Football Club "The Oisterwijk Oysters" Ledenafhankelijke subsidie € 1.055  

Ruitersportvereniging 't Halster Ledenafhankelijke subsidie € 1.055  

De Molenzangers Ledenafhankelijke subsidie € 1.034  

sportvereniging Nevelo Activiteitensubsidie € 1.000  

Carnavalsvereniging De Pierewaaiers Incidentele activiteitensubsidie € 1.000  

Metgezel in ZIngeving Activiteitensubsidie € 1.000  

Pedagogische Praktijk Van den Hoven Incidentele activiteitensubsidie € 1.000  

Seniorenvereniging Moergestel Incidentele activiteitensubsidie € 990  

Schaatsclub De Vennen Ledenafhankelijke subsidie € 981  

De Vereniging van Oisterwijkse Spelers - De V.O.S. Ledenafhankelijke subsidie € 858  

RKSV Oisterwijk Ledenafhankelijke subsidie € 851  

Judovereniging St.-Jan Moergestel Ledenafhankelijke subsidie € 851  

Die Naemloose Speelers Ledenafhankelijke subsidie € 836  

Zangvereniging Zang en Vriendschap Ledenafhankelijke subsidie € 814  

Zonnebloem afdeling Moergestel Activiteitensubsidie € 800  

Taxandria Atletiek Ledenafhankelijke subsidie € 796  

stichting Gessel Treft Incidentele activiteitensubsidie € 750  

Zanggroep Melos Ledenafhankelijke subsidie € 748  

Taxandria afd. Handbal Ledenafhankelijke subsidie € 740  

St Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk € 726  

Oisterwijks Smartlappenkoor Jeremiade Incidentele activiteitensubsidie € 700  

Petrusparochie Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 700  

Theatergroep Trappaf Incidentele activiteitensubsidie € 700  

Oisterwijkse Badmintonvereniging Huisvestingsubsidie € 671  

rksv Oisterwijk Huisvestingssubsidie € 670  

Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties op het Gebied van Welzijn  € 650  

Gemengde Zangvereniging Crescendo Ledenafhankelijke subsidie € 638  

De Ghesellen van den Spele Ledenafhankelijke subsidie € 616  

the Singing Pearls Activiteitensubsidie € 610  
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Gehandicaptenvereniging St. Liduina Oisterwijk e.o. Activiteitensubsidie € 600  

Zangvereniging Zang en Vriendschap Incidentele activiteitensubsidie € 600  

Oisterwijkse Badmintonvereniging Ledenafhankelijke subsidie € 592  

RK Sportvereniging "Taxandria" Afdeling Basketball Ledenafhankelijke subsidie € 555  

RKSV Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 540  

Wijkcentrum Pannenschuur Activiteitensubsidie € 500  

de Zonnebloem afd. Oisterwijk Activiteitensubsidie € 500  

Stichting Ontmoetingscentrum De Coppele Incidentele activiteitensubsidie € 500  

Stichting Ontmoetingscentrum De Coppele Incidentele activiteitensubsidie € 500  

Stichting Inlooppunt Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 500  

Wijkcentrum Pannenschuur Incidentele activiteitensubsidie € 500  

Mentorhulp Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 500  

Stichting Ontmoetimngscentrum De Coppele Incidentele activiteitensubsidie € 500  

de Zonnebloem afd. Oisterwijk Activiteitensubsidie € 450  

Wijkcentrum Pannenschuur Incidentele activiteitensubsidie € 450  

Piet Plezier Activiteitensubsidie (schaatsen) € 442  

RKSV Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 430  

stichting bennie's place darttoernooi Incidentele activiteitensubsidie € 400  

Oisterwijk on ice € 392  

Judovereniging St.-Jan Moergestel Huisvestingsubsidie € 360  

Taxandria Handbal Oisterwijk Incidentele activiteitensubsidie € 306  

RJV de Ruif te Heukelom Ledenafhankelijke subsidie € 278  

Reuzengilde Oisterwijk Moergestel Heukelom Incidentele activiteitensubsidie € 250  

Stichting WieKentKunst Incidentele activiteitensubsidie € 250  

Stichting Buurtraad Heukelom Incidentele activiteitensubsidie € 250  

Kanovereniging Oisterwijk Huisvestingsubsidie € 248  

Oisterwijks Kamerkoor Ledenafhankelijke subsidie € 220  

Oisterwijkse Badminton Vereniging (OBV) Incidentele activiteitensubsidie € 210  

Zonnebloem regio Leydal Incidentele activiteitensubsidie € 200  

sportvereniging Nevelo Huisvestingsubsidie € 162  

Schaakvereniging Oisterwijk Ledenafhankelijke subsidie € 130  

Kanovereniging Oisterwijk Ledenafhankelijke subsidie € 93  

  Verleende subsidies totaal € 4.549.878  
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Overzicht van lopende subsidieaanvragen: 

     Onderwerp Instantie Bedrag Status Opmerkingen 
     

     

Bodemsanering KVL provincie Noord-
Brabant 

€ 1.500.000  aanvraag gehonoreerd (ISV3)  betaling in vier 
jaarlijkse termijnen, 
verantwoording 
achteraf 

     

Verlichting fietspaden 
Pannenschuurlaan 

Provincie € 32.500  Aanvraag is gehonoreerd 
beschikking is binnen. 
Opdracht aan aannemer is 
gegeven. 

Aanbesteding dient 
in 2014 plaatst te 
vinden. 
Einddeclaratie voor 
1 december 2015 

     Zonnepanelen 
gemeentekantoor 

Rijksdienst voor 
Ondernemend 
Nederland 

€ 51.600  Toegekend Subsidieverstrekking 
vindt plaats in 2015-
2030 op basis van 
werkelijke 
hoeveelheid 
opgewekte energie; 
zie raadsvoorstel 8 
oktober 

     Restauratie molen 
Moergestel 

provincie Noord-
Brabant € 54.560  toegekend, 80% betaald 

resterende 20% na 
afloop 

     

Spoorwegovergang 
Blokshekken 

Rijk: Landelijk 
Verbeterprogramma 
Overwegen (LVO).  € 457.500  aanvraag ingediend 

zie raadsbesluit 2 
juli 2015 
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JAARREKENING  
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Overzicht van baten en lasten  

 

  

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -708.493 - -708.493 -709.712 - -709.712 -665.129 - -665.129 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -16.126.732 42.173.224 26.046.493 -16.300.299 41.827.913 25.527.613 -16.992.560 42.592.709 25.600.149 

PRG03 Dienstverlening -4.567.625 5.040.785 473.159 -4.556.625 5.040.785 484.159 -4.692.392 4.932.891 240.499 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -220.081 3.996 -216.085 -220.081 3.996 -216.085 -78.102 422 -77.680 

PRG05 Ruimte uitvoering -18.492.111 16.341.303 -2.150.808 -12.748.550 10.537.182 -2.211.368 -14.907.108 14.026.988 -880.119 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -22.596.437 5.562.881 -17.033.556 -17.969.099 961.726 -17.007.372 -16.447.708 818.251 -15.629.457 

PRG07 Samenleving uitvoering -8.626.879 2.257.734 -6.369.146 -9.115.593 2.023.742 -7.091.852 -9.127.352 2.145.583 -6.981.769 

PRG08 Burgerparticipatie -129.413 - -129.413 -129.413 - -129.413 -116.070 - -116.070 

PRG09 Samenwerking -31.621 - -31.621 -31.621 - -31.621 -20.261 11.985 -8.275 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -150.000 - -150.000 -112.718 - -112.718 -65.841 - -65.841 

Saldo van baten en lasten -71.649.393 71.379.923 -269.469 -61.893.713 60.395.344 -1.498.368 -63.112.524 64.528.830 1.416.307 

 Stortingen en onttrekkingen reserves Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

6980200 mutaties programma 2 - 140.000 140.000 - 480.091 480.091 - 480.091 480.091 

6980300 mutaties programma 3 - 150.000 150.000 - - - - - - 

6980500 mutaties programma 5 - - - - 322.870 322.870 -2.775.793 2.034.956 -740.837 

6980600 mutaties programma 6 - - - - 132.847 132.847 - 132.847 132.847 

6980700 mutaties programma 7 - - - - 601.074 601.074 - 601.074 601.074 

Stortingen en onttrekkingen reserves - 290.000 290.000 - 1.536.882 1.536.882 -2.775.793 3.248.967 473.175 

 

  

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Resultaat -71.649.393 71.669.923 20.531 -61.893.713 61.932.226 38.513 -65.888.316 67.777.798 1.889.481 
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Overzicht baten en lasten per programma 
 

 

Bedragen in € 1.000 + = baten 

 -/- = lasten 

 

 

 

  

Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie - -665 -665 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 42.593 -16.993 25.600 

PRG03 Dienstverlening 4.933 -4.692 240 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 0 -78 -78 

PRG05 Ruimte uitvoering 14.027 -14.907 -880 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 818 -16.448 -15.629 

PRG07 Samenleving uitvoering 2.146 -9.127 -6.982 

PRG08 Burgerparticipatie - -116 -116 

PRG09 Samenwerking 12 -20 -8 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! - -66 -66 

Saldo van baten en lasten 64.529 -63.113 1.416 

 Stortingen en onttrekkingen reserves Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

6980200 mutaties programma 2 480 - 480 

6980300 mutaties programma 3 - - - 

6980500 mutaties programma 5 2.035 -2.776 -741 

6980600 mutaties programma 6 133 - 133 

6980700 mutaties programma 7 601 - 601 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves 3.249 -2.776 473 

 Resultaat 67.778 -65.888 1.889 

 

 

 

 Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel 
programma 2) 

Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

PD0206 Belastingen 7.554 -233 7.321 

PD0207 Gemeentefonds 32.760 - 32.760 

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 40.313 -233 40.081 
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Overzicht staatje 

 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 

 

* € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Saldo van baten en lasten -1.498 N 1.416 V 2.915 V 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves 1.537 V 473 V -1.064 N 

Resultaat 39 V 1.889 V 1.851 V 

Overhevelingsverzoeken -   -811 N -811 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 39 V 1.078 V 1.040 V 

 

Voorgesteld wordt het resultaat na overhevelingsverzoeken ten gunste te laten komen van de 

Algemene Reserve 

 

 

 

Structurele verminderingen bestemmingsreserves in verband met afschrijvingen op 

activa waarvoor een specifieke bestemmingreserve is gevormd (zwembad De Leye)  
 

Bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2014 is een bestemmingsreserve voor de resterende 

boekwaarde van zwembad de Leye ingesteld van € 507.000, ter dekking van de 

afschrijvingslasten voor de jaren 2015-2018. 

In 2015 is voor € 118.000 hiervan vrijgevallen ter dekking van de afschrijvingskosten 2015.  

Omdat de boekwaarde van De Leye naar het grondbedrijf is overgeheveld, is deze 

bestemmingsreserve niet meer nodig. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt voorgesteld 

deze reserve op te heffen en het saldo over te hevelen naar de algemene reserve. 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten  
 

 

Analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken 

Voor een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt 

verwezen naar het jaarverslag. In het jaarverslag is per programma een overzicht opgenomen 

met de verschillen. 

 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2015 

 

Besteding post Onvoorzien (budget is € 129.540) 

  

Verwijderen uitkijkposten Voorste Stroom 3.000 

Renovatie Joodse begraafplaats 5.000 

Parkeerplan Centrum vervolgonderzoek 5.690 

Energielasten Wijkcentrum Pannenschuur 38.416 

Invoering beheersoftware openbare ruimte 28.543 

Gift Charitas 5.000 

Totaal 85.649 
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Incidentele baten en lasten 
 
Het betreft baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen 

 
   Begroting Rekening 

  2015 2015 

    

Resultaat (na vrijval reserves en inclusief incidentele baten en lasten)              39           1.889 

        

        
Incidentele Lasten :  

bedragen x € 1.000 
  

  
Begroting Rekening 

Prog. Omschrijving 2015 2015 

        

1 Verkiezingen              36               27  

1 Toevoeging aan de voorziening pensioenen voormalige wethouders              463  

        

2 Wachtgeld wethouders               80             178  

2 Extra storting voorziening dubieuze debiteuren              342  

2 Project Antwoord            140               10  

2 Onderhoud gebouwen              55               55  

2 Opsporen en opruimen explosieven (zie overhevelingsverzoek 2015)              72             243  

2 Storting in voorziening Spaarverlof                            200  

        

4 Herziening bestemmingsplannen overig              10                -    

4 Herziening bestemmingsplan Buitengebied              15               19  

4 Herziening bestemmingsplan De Donk              15                -    

4 Fietspad Haghorst              25                 7  

4 Onderzoek kop van de Lind              20                -    

4 Actualiseren woonvisie              25               10  

        

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening Molenakkers              90                -    

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening zwerfafval              31               31  

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening onderhoud gebouwen                4                 4  

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening schoon en groen              35               35  

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening parkeerplan centrum              14               14  

5 Grondbedrijf opbrengsten doorboeken naar de reserve grondbedrijf            1.064 

        

6 Onderzoek zwemvoorz. Den Donk              50               11  

6 Overhevelingsverzoek jaarrekening project 3D's              27               27  

6 Overhevelingsverzoek jaarrekening onderhoud gebouwen              27               27  

6 Overhevelingsverzoek jaarrekening participatiebudget              78               78  

        
7 Frictiekosten Factorium (zie baten P2)             189             189  

7 Doorontwikkeling Tiliander - Den Boogaard            250               58  

7 Overhevelingsverzoek jaarrekening AZC school              35               35  

7 Overhevelingsverzoek jaarrekening onderhoud gebouwen                9                 9  

        
Totaal incidentele lasten          1.332           3.137 
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Incidentele Baten : bedragen x € 1.000 
  

  
Begroting Rekening 

Prog. Omschrijving 2015 2015 

    2 Inruilwaarde div. auto’s buitendienst                50  

2 Afrek. Compensabele BTW 2008-2012                41  

2 Vrijval. Voorz. Gebouwen              175  

2 Winst verkoop gebouwen (postkantoor)              155  

2 Te verhalen BTW buitenterrein school Moergestel              111  

2 Ontvangsten Gemeentefonds (GF) voor kosten explosieven               50                -    

2 Ontvangsten GF voor kosten verkiezingen (zie ook incidentele kosten)              36               36  

2 Vrijval algemene reserve project Antwoord            140             140  

2 Vrijval algemene reserve overheveling jaarrekening onderhoud gebouwen              55               55  

2 Vrijval algemene reserve overheveling jaarrekening explosieven            285             285  

        

5 Vrijval algemene reserve grondbedrijf            150             150  

5 Vrijval algemene reserve overhevelingsverzoeken jaarrekening            174             174  

5 Per saldo opbrengsten grondbedrijf (wordt naar reserve doorgeboekt, zie 
lastenkant) 

           1.064  

        

6 Winst verkoop gebouw Molenstraat 1              123  

6 Vrijval algemene reserve overhevelingsverzoeken jaarrekening            132             132  

        

7 Frictiekosten Factorium vrijval algemene reserve            189             189  

7 Vrijval algemene reserve overhevelingsverzoeken jaarrekening              44               44  

        

Totaal incidentele baten          1.255           2.924 

        

        

Resultaat (exclusief incidentele baten en lasten)            116           2.102  
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De gemeente Oisterwijk had in 2015 geen functionarissen in dienst die meer ontvangen hebben 

dan de norm genoemd in de wet WOPT/WNT. 

 

bedragen x € 1 AMM Depmann PW van Wijk 

Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier 

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris?1 nee nee 

Echte of fictieve dienstbetrekking?2 ja ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 
Nvt Nvt  

   

Individueel WNT-maximum3 178.000,00 178.000,00 

   

Bezoldiging   

Beloning 99.174,05 75.793,08 

Belastbare onkostenvergoedingen   354,76 69,04 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.900,76 10.535,16 

Subtotaal4 114.429,57 86.397,28 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - 

   

Totaal bezoldiging 114.429,57 86.397,28 

   

Motivering indien overschrijding: zie Nvt Nvt  

   

Gegevens 2014   

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2014 (in fte)  1,0 1,0 

   

Bezoldiging 2014   

Beloning  97.688,22 71.904,30 

Belastbare onkostenvergoedingen  522,22 - 

Beloningen betaalbaar op termijn 16.711,92 11.747,40 

Totaal bezoldiging 2014 114.922,36 83.651,70 

Individueel WNT-maximum 2014 230.474,00 230.474,00 

 

 

 

  

                                            
1 Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als 

topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als 

niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris 

als ‘gewezen topfunctionaris’.  
2 Indien ‘ja’: afzonderlijke bezoldigingscomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) 

vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris). 
3 𝑦 =

x ∙ a ∙ b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor 

(maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. NB: voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is het 

bezoldigingsmaximum in 2015 gelijk aan het bezoldigingsmaximum 2014. 
4 Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag. 
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Geboekte mutaties in de reserves, al besloten     
 

 

* € 1.000 -/- = storting in reserve 

 

+/+ = onttrekking uit reserve 

 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

    

Vrijval voor project Antwoord, primaire begroting blz. 125 140 140 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 146 onderhoud gebouwen 55 55 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 144 Opsporen explosieven 285 285 - 

    

Programma 5    

    

Vrijval bovenwijkse voorziening Pannenschuur, primaire begroting 

blz. 125 

150 150 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 143 Inrichting Molenakkers 90 90 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 145 Zwerfafval 31 31 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 146 onderhoud gebouwen 4 4 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 144 Schoon en Groen 35 35 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 145 Parkeerplan centrum 14 14 - 

    

Programma 6 Raming Werkelijk Verschil 

    

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 145 Project 3D's 27 27 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 146 onderhoud gebouwen 27 27 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 145 Participatiebudget 78 78 - 

    

Programma 7 Raming Werkelijk Verschil 

    

Besloten bij de Berap: frictiekosten Factorium 189 189 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 raadsbesluit punt 5 instellen van 

Bestemmingsreserve voor kapitaallasten zwembad de Leije 118 118 - 

Raadsbesluit 15/48 doorontwikkeling Tiliander-Boogaard 250 250 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 435 AZC school 35 35 - 

Besloten bij de jaarrekening 2014 blz. 146 onderhoud gebouwen 9 9 - 

        

Totaal (per saldo onttrekking) 1.537 1.537 - 
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Mutaties in de reserves, bedragen nog te besluiten 

Mutaties in de reserves waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden met uitzondering van het 

bedrag 

 
 

* € 1.000 -/- = storting in reserve 

 +/+ = onttrekking uit reserve 

    

Programma 5 Raming Werkelijk Verschil 

    

Ophoging Reserve grondbedrijf: winstnemingen grondbedrijf 

(doorboeken naar de algemene Reserve grondbedrijf) 

- -2.776 2.776 

Vermindering Reserve grondbedrijf: Verliesneming op oneigenlijk 

gebruik gronden (40)  en studiegebied KVL (155) 

- 195 -195 

Ophoging voorziening KVL (onttrekking uit reserve grondbedrijf) - 1.517 -1.517 

    

Totaal (per saldo storting) - -1.064 -1.064 
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Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten 
 

Criteria: 

 Het gaat om een incidenteel budget uit 2015 én 

 Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000,- én 

 de incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2016 uitgevoerd. 

 

Prog. Omschrijving Voorstel  
Bedrag 

6 Onderwerp: Verbeterplan cultuurcentra 

 

Toelichting 

Op 2 juli 2015 heeft uw raad besloten € 250.000 aan incidentele 

middelen beschikbaar te stellen voor de doorvoering van 

veranderingen bij de cultuurcentra. Het grootste deel van dit bedrag 

zal pas in 2016 tot besteding komen. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Dan zou de reeds in gang gezette transitie van de cultuurcentra niet 

meer ondersteund kunnen worden 

 

Raadsbesluit?  

Ja, 2 juli 2015 

 

Opdracht al verstrekt?  

Gedeeltelijk 

 

 € 191.874 
 

2 Onderwerp: Automatiseringskosten, o.a. voortvloeiend uit project 

‘Antwoord’ 

 

Toelichting 

Aanleiding voor dit overhevelingsverzoek is een aangepaste planning 

voor de aanschaf van diverse softwarepakketten. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Aanschaf en implementatie van diverse, noodzakelijke 

softwarepakketten zou niet door kunnen gaan. We kunnen dan niet 

voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of de kwaliteit van 

dienstverlening verslechtert. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Deels 

 

€ 130.000  

6 Onderwerp: Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 

 

€ 100.000  
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Toelichting 

In 2015 is sprake geweest van onderbenutting van de Huishoudelijke 

Hulp Toelage. Voor 2016 is de regeling verruimd. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Dan zou de reeds vastgestelde, gewijzigde regeling HHT voor 2016 niet 

uitgevoerd kunnen worden; bovendien bestaat de kans dat de niet-

bestede middelen dan moeten worden terugbetaald aan het rijk. 

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing 

 

Opdracht al verstrekt? 

College heeft de nieuwe regeling voor 2016 op 15 december 2015 

vastgesteld 

 

5 Onderwerp: (Landschappelijke ) infrastructuur Landbouw 

Ontwikkelingsgebied (LOG) Molenakkers 

 

Toelichting 

Er is een gebiedsdialoog afgerond tussen bewoners en bedrijven om de 

leefbaarheid in het gebied te verbeteren (met name geur). Op hun 

verzoek is gewacht met verbeteren van de (landschappelijke) 

infrastructuur, zodat de verbetering deel uit kon maken van een totaal 

oplossing. Ook maken twee bedrijfsbeëindigingen van twee intensieve 

veehouderijen deel uit van de oplossing; hiervoor ontvangt u in de 

eerste helft van 2016 een raadsvoorstel. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Zonder overheveling kunnen we niet aan onze belofte voldoen om de 

verbeteringen te realiseren. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

 

€ 90.000  

5 Onderwerp: Oisterwijk schoon en groen 

 

Toelichting 

Op verzoek van de klankbordgroep hebben we de uitvoering van de 

verbetermaatregelen aan het Sint Jansplein in Moergestel uitgesteld tot 

na de kerstvakantie, om zodoende de overlast voor de horeca te 

beperken. Kosten € 48.000.  

Daarnaast is opdracht gegeven tot herinrichten van de Kerkstraat in 

Oisterwijk, waarvoor vanuit dit budget ook een bijdrage is ingerekend 

(€ 10.000). Ook deze werkzaamheden worden pas in 2016 uitgevoerd. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Toezeggingen aan bewoners kunnen dan niet nagekomen worden. 

€ 58.000 
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Raadsbesluit?  

St Jansplein: ja, Berap 2015 

Kerkstraat: nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

St Jansplein: nee. 

Kerkstraat: ja, zie collegebesluit 10-11-2015 

 

7 Onderwerp: Subsidie restauratie Molen Moergestel 

 

Toelichting 

In 2015 is van de provincie een restauratiesubsidie ontvangen. De 

uitvoering van de werkzaamheden vindt echter pas plaats in 2016. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Geplande restauratie van de molen zou geen doorgang kunnen vinden. 

 

Raadsbesluit? 

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

 

€ 43.648 

2 Onderwerp: Aanpassing fietsenstalling  

 

Toelichting 

In 2015 is het voormalig postkantoor aan de Balbian Versterlaan 

verkocht. Bij het collegebesluit tot verkoop zijn middelen uit de 

verkoopwinst vrijgemaakt voor de aanpassing van de fietsenstalling. 

Deze werkzaamheden kunnen echter pas in 2016 uitgevoerd worden 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Geen budget voor noodzakelijke aanpassing en verplichtingen naar 

aannemer kunnen niet worden nagekomen. 

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

 

€ 40.000   

6 Onderwerp: Onderzoek sportaccommodatie Den Donk 

 

Toelichting 

Op 17 december 2015 heeft uw raad een besluit genomen over een 

nieuw zwembad/sporthal op Den Donk. Vanwege vertraging in het 

besluitvormingsproces is nog niet het hele begrote onderzoeksbudget 

besteed in 2015. 

 

 

€ 39.000 
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Consequenties indien geen overheveling 

Dan komt de voorbereiding van het project nieuw zwembad/sporthal 

op den Donk in gevaar en/of loopt vertraging op. 

 

Raadsbesluit?  

Raadsbesluit 17 december 2015 

 

Opdracht al verstrekt? 

Gedeeltelijk 

 

2 Onderwerp: Invoering beheersoftware openbare ruimte 

 

Toelichting 

Op 15 december 2015 heeft het college een keuze gemaakt voor 

nieuwe beheersoftware voor de openbare ruimte. Voor de incidentele 

kosten is dekking gevonden in de post Onvoorziene Uitgaven. De 

daadwerkelijke werkzaamheden worden echter pas in 2016 uitgevoerd. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Verplichtingen aan leverancier kunnen niet worden nagekomen. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, in december 2015. Werkzaamheden vinden echter pas plaats in 

2016. 

 

€ 28.543 

4 Onderwerp: Actualisatie Woonvisie 

 

De Woonvisie 2011 is in 2015 nog niet geactualiseerd. De reden 

hiervoor is dat er vanuit de regio eerst is gewerkt aan een 

regionaal Woonkader. Dit dient als basis voor de lokale Woonvisie. 

Het regionale Woonkader is in december 2015 vastgesteld. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Zonder budget kan de Woonvisie niet worden geactualiseerd.  

 

Raadsbesluit?  

Coalitieakkoord en Begroting 2015 

 

Opdracht al verstrekt? Nee 

 

€ 25.000 

9 Onderwerp: Intergemeentelijke samenwerking 

 

Toelichting 

In 2015 is de bestuurlijke visie op samenwerking vastgesteld. Om 

uitvoering hieraan te geven worden in 2016 verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het “ontmoeten” van de 

ambtelijke organisaties van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.  

 

€ 20.000 
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Consequenties indien geen overheveling 

Het bij elkaar brengen van de medewerkers van onze gemeenten is 

randvoorwaardelijk voor het realiseren van de besparingen in de lijn 

die vanaf dit jaar zijn ingeboekt.   

 

Raadsbesluit?  

Coalitieakkoord en begroting 2015  

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

2 Onderwerp: Opsporen en opruimen explosieven  

 

Toelichting 

De werkzaamheden zijn afhankelijk van de planning van planologische 

projecten. Door wijzigingen in deze planning is € 20.000 van het 

budget dat voor 2015 stond geraamd, nodig in 2016. Het restant van 

het overschot in 2015 (zie financiële toelichting Programma 2) valt vrij. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Deze middelen zijn nodig om de werkzaamheden, zoals benoemd in 

het raadsvoorstel, uit te voeren. 

 

Raadsbesluit? 

Ja: Raadsvoorstel nr 13/11, 7 februari 2013 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, voor twee van de drie projecten die in 2016 staan gepland zijn de 

opdrachten verstrekt.  

 

€ 20.000 

 
  

5 Onderwerp: Bestemmingsplan Den Donk e.o.  

 

Toelichting 

Het bestemmingsplan Den Donk heeft moeten wachten op 

besluitvorming over het nieuwe zwembad/sporthal. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Geen bestemmingsplan; bovendien kunnen dan geen leges worden 

geheven.  

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing, het betreft een actualiseringsplicht.  

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee  

 

€ 15.000 

10 Onderwerp: Oisterwijk Onderneemt 

 

Toelichting 

Een deel van het budget in het Programma ‘Oisterwijk Onderneemt’ is 

vrijgemaakt voor ondermijnend ondernemerschap. In dit kader was in 

2015 €10.000,- begroot voor deelname aan de pilot Keurmerk Veilig 

€ 10.000 
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Ondernemen in het buitengebied. De start van deze pilot is uitgesteld 

naar het 1e kwartaal van 2016. 

 

Consequenties indien geen overheveling 

Dat gaat ten koste van de overige geplande activiteiten in 2016 om 

ondermijnend ondernemerschap tegen te gaan.   

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Gemeentelijke deelname aan de pilot is toegezegd aan ondernemers in 

het buitengebied en externe partners. 

Totaal  € 811.065 

 

 

 

 



 

136 

 

Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant 

 

 

  

Raming begrotingsjaar na 
wijziging 

Realisatie Afwijking 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -709.712 -665.129 44.583 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -16.300.299 -16.992.560 -692.261 

PRG03 Dienstverlening -4.556.625 -4.692.392 -135.767 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -220.081 -78.102 141.979 

PRG05 Ruimte uitvoering -12.748.550 -14.907.108 -2.158.557 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -17.969.099 -16.447.708 1.521.391 

PRG07 Samenleving uitvoering -9.115.593 -9.127.352 -11.759 

PRG08 Burgerparticipatie -129.413 -116.070 13.343 

PRG09 Samenwerking -31.621 -20.261 11.360 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -112.718 -65.841 46.877 

Totaal lasten -61.893.713 -63.112.524 -1.218.811 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma's. 
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BALANS 

Activa     Ultimo 

  

Ultimo 

      2015 2014 

Vaste activa         

Materiële vaste activa   52.920.148 

  

56.124.833 

        

 - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut         
 - Investeringen met een economisch nut 52.920.149   56.125.936   
   - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 

van de kosten een heffing kan worden geheven 
7.144.301 

  

8.094.205 

  
   - Overige investeringen met een economisch nut 45.775.847   48.030.629   

            

Financiële vaste activa   1.542.948 

  

1.655.085 

        

 - Kapitaalvertrekkingen aan: 1.017.715   1.009.292   
   - deelnemingen 24.158   24.158   
   - overige verbonden partijen 993.557   985.134   
 - Overige langlopende leningen 525.234   645.793   

            Totaal vaste activa 

    

54.463.096 

  

57.779.918 

 

    

    
Vlottende activa  
      

Voorraden   23.719.070   22.985.794 

 - Grond- en hulpstoffen -1.773.273   23.482.953   
   - Overige grond- en hulpstoffen 229.643       
   - Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.576.129   23.482.953   
 - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 21.913.298   -497.160   

            

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   5.968.565   6.549.071 

 - Overige vorderingen 3.695.975   3.064.677   
 - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 431.686   423.405   
 - Vorderingen op openbare lichamen 1.840.904   3.060.990   

            

Liquide middelen   260.594   68.446 

 - Banksaldi 259.592   67.491   
 - Kassaldi 1.002   955   

            

Overlopende activa   1.055.955   573.077 

  De van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog of te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering 
op uitkeringen met een specifiek doel. 

76.244 

  

428.008 

  
  Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 
979.711 

  

145.069 

  

            

           Totaal vlottende activa   31.004.183   30.176.388 

      

 
Totaal activa 

 
85.467.279 

 
87.956.306 
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Passiva 

    
Ultimo 

  
Ultimo 

      2015   2014 

Vaste passiva 

    

 

    

Eigen vermogen   15.278.375 

 
13.862.069 

- Algemene reserve 12.959.890   11.165.974   
- Bestemmingsreserves 429.004   40.000   
- Resultaat na bestemming 1.889.481   2.656.095   

      

 

    

Voorzieningen   3.076.637 

 
2.772.510 

- Egalisatievoorzieningen     94.455   
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 61.000   61.000   
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.015.637   2.617.055   

      

 

    

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer   57.840.221 

 
65.218.764 

- Onderhandse leningen van: -57.840.221   -65.218.764   
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 57.840.221   65.218.764   
- overige binnenlandse sectoren         

      
 

    

  Totaal vaste passiva   76.195.233   81.853.343 

 
Vlottende passiva   

 
    

      
 

    

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar   3.894.592 

 
2.353.981 

  

 

        
- Banksaldi 51   1.820.522   
- Kasgeldleningen 3.500.000       
- Overige schulden 394.541   533.459   

      
 

    

Overlopende passiva   5.377.454 

 
3.748.982 

  

 

        
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 

  

  

11.199 

  
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen. 
246.023 

  

347.985 

  
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 

volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume. 

5.131.431 

  

3.389.798 

  

      

 

    

   Totaal vlottende passiva   9.272.046   6.102.963 

            

 
 Totaal passiva 

 
85.467.279 

 
87.956.306 

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2015 

Naam *  € 1.000 Hoofdsom Saldo 1-1-2015 Saldo  31-12-2015 Percentage Borgstelling 

Tiliander € 1.495 € 325 195 100% 

WSW € 64.208 € 64.805 52.877 50% 

Totaal € 65.703 € 65.130 53.072  
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Toelichting op de balans  

 

Waarderingsgrondslagen 

 

Op de jaarrekening, de balans en de toelichting daarop zijn van toepassing de bepalingen zoals 

opgenomen in het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten". 

 

Wanneer en wat wordt geactiveerd en afgeschreven. Zie onderstaande tabel uit de “Nota 

waardering en afschrijving 2012” 

 

 Activeren Waarderen 

Vaste activa 

met economisch 

nut 

Alle investeringen activeren, tenzij 

het gaat om investeringen met 

cultuurhistorische waarde. 

Historische kostprijs + redelijk deel 

indirecte kosten en rente. Bijdragen 

van derden mogen geminderd 

worden; aanwending reserves niet. 

Vaste activa 

met 

maatschappelijk 

nut 

Activering mag wettelijk maar 

voorkeur is niet activeren. 

Oisterwijk: Niet activeren. Afwijking 

alleen bij raadsbesluit. Dan alleen 

lineair en gedurende maximaal de te 

verwachten levensduur. 

Historische kostprijs + redelijk deel 

indirecte kosten en rente. Bijdragen 

van derden en aanwending 

reserves mogen geminderd worden. 

Extra afschrijvingen zijn altijd 

toegestaan. 

Immateriële 

activa 

Activering kosten van onderzoek en 

ontwikkeling slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan 

Historische kostprijs.  

Financiële vaste 

activa 

Activeren. Voor bijdragen in activa in 

eigendom van derden gelden de 

voorwaarden volgens art. 61 BBV 

Historische kostprijs. Deze 

waarderingseis geldt ook voor 

deelnemingen. Als marktwaarde 

deelnemingen lager is dan de 

marktprijs, dan afwaarderen. 

 

Hoofdlijnen huidig afschrijvingsbeleid zijn: 

 

Algemeen 

 Niet activeren van tekorten; 

 Afschrijven consequent en niet afhankelijk van resultaat; 

 In beginsel lineair afschrijven. Wanneer er reden is te kiezen voor annuïtaire 

afschrijvingsmethode dient dit in het raadsvoorstel te worden gemotiveerd; 

 Investeringen in riolen worden annuïtair afgeschreven; 

 Investeringen in de brede scholen worden annuïtair afgeschreven; 

 Bij de PPN 2010 en Begroting 2011 is vermeld dat reeds geactiveerde boekwaarde 

Maatschappelijk Nut wordt afgeboekt en ten laste van het Eigen Vermogen wordt gebracht. 

 

Materiële vaste activa 

 De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Vanaf 2012 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid vastgesteld 

door de raad op 16 februari 2012. 

 Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het 

krediet; 
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 Activeren investeringen met meerjarig economisch nut (m.u.v. kunstvoorwerpen) en 

eventuele bijdragen derden in mindering brengen op de investering; 

 Investeringen vanaf €25.000 worden vanaf 2012 geactiveerd. Uitgaven zijn een investering 

op het moment dat het waarschijnlijk is dat de MVA waarde zal toevoegen voor de 

organisatie en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 

 

Immateriële vaste activa 

 Niet activeren kosten onderzoek en ontwikkeling, tenzij dit uitdrukkelijk in het voorstel wordt 

aangegeven (max. 5 jaar); 

 

Financiële vaste activa 

 Niet activeren kosten van (dis)agio en afsluiten geldleningen; 

 Activeren van financiële vaste activa en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

duurzame lagere waarde. 

 De financiële activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Dit geldt eveneens voor de 

vorderingen.  

 

Grondexploitatie 

 Rente toegerekend aan de grondexploitatie is onderdeel van de waardering; 

 De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 

dan wel lagere marktwaarde.  

 De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen 

de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde 

 Op de boekwaarden verband houdend met grondexploitatie en landbouwgronden wordt niet 

afgeschreven 

 

Reserves en voorzieningen 

 Reserves en zijn gevormd op basis van door de gemeenteraad genomen besluiten.  

 De voorzieningen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde en/of contante waarde 

(voor degene waar dit is toegestaan, zoals de voorziening pensioenen voormalig 

wethouders).  

 

Schulden en overige passiva 

 De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

 De overige activa en passiva zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

Grondslagen voor de bepaling van het saldo 

 

De baten en lasten worden opgenomen tegen nominale waarde en zoveel mogelijk toegerekend 

naar de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat 

deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze werkelijk zijn 

gerealiseerd. 

 

Op in het verslagjaar gerealiseerde/afgesloten kredieten vindt in het verslagjaar géén 

afschrijving plaats. De rentelasten worden middels een voor gecalculeerde renteomslag ten laste 

van de gewone dienst gebracht. Als omslagpercentage is aangehouden 3,0%.  

De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2015. 

Toevoeging van rente aan reserves/voorzieningen heeft niet plaatsgevonden. 
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Afschrijvingstermijnen 

 

De volgende tekst komt uit de Nota waardering en afschrijving 2012 blz. 6: 

‘Als hulpmiddel bij het bepalen van de te verwachten levens- of gebruiksduur van een investering 

zijn op bijlage 1 bij deze nota voor een aantal veel voorkomende objecten normen opgenomen. 

Voor de goede orde; het gaat om algemene normen. Bepalend blijft het BBV, dus als een 

verwachte levensduur afwijkt van de norm volgens de bijlage dan geldt de werkelijk te 

verwachten levensduur’ 

 

Uit bijlage 1 van de ‘Nota waardering en afschrijving 2012’ komt de volgende tabel: 

Afschrijvingstermijn Jaren 

Gronden en terreinen  

Grond Niet 

Parkeerterreinen en –voorzieningen 25 

  

Gebouwen  

Gebouwen zoals schoolgebouwen, sportgebouwen, kleedgebouwen etc., inclusief 

1e inrichting 

40 

Brede schoolgebouwen 40 ann¹ 

Aanpassing aan gebouwen, mits levensduurverlengend Max. 20 

  

Vervoermiddelen  

Bedrijfswagens, zoutstrooiers, aanhangwagens, electrocars etc. max 7 

Tractoren 7 

  

Machines, apparaten en installaties  

Grote technische installaties 20 

Kleine technische installaties 10-15 

Automatisering – software 5 

Automatisering – hardware 3 

Verkeersregelinstallaties en knipperlichtinstallaties 15-20 

Parkeerautomaten 8-10 

  

Riolering  

Milieumaatregelen – stedelijk waterbeheer  40 ann 

Milieumaatregelen - bergbezinkbassins 40 ann 

Milieumaatregelen – bergbezinkbassin tijdelijk  15 ann 

Milieumaatregelen – transportriolen 50 ann 

Milieumaatregelen – overige kleine maatregelen 25 ann 

Drukriolen en –gemalen nieuw 25 ann 

Opvoergemalen 15 ann 

  

Overige activa  

Inrichting gebouwen (meubilair etc.) 15 
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Vaste activa: 

 

Materiële vaste activa 

 

Overige investeringen met een economisch nut: 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 
Inves-
tering  

Desinves-
tering 

Bijdrage 
derden 

Afschrijving 
excl. extra 

Extra Af-
schrijving  

Boekwaarde 
31/12/2015 

Bedrijfsgebouwen  3.537.829 
 

507.825 - 182.037   2.847.967 

Grond, weg- en waterbouw    *  146.290 
 

18.599 - 26.520 
 

101.171 

Gronden en terreinen 3.151.406 305.333 288.954 -     3.167.785 

Machines economisch nut 1.971.426 77.295 14.474 5.750 157.429   1.871.069 

Onderwijsgebouwen 29.730.749 -  - 664.170 32.667 29.033.912 

Overige materiële VA economisch nut 1.802.062 -  - 195.543   1.606.519 

Sociaal culturele gebouwen 5.295.998 -  - 86.949   5.209.049 

Sportaccommodaties 2.165.873 1.845 389.445 - 222.255   1.556.018 

Vervoermiddelen economisch nut 191.330 256.235  - 65.207   382.358 

Woonruimten economisch nut 0    
 

    0 

Totaal materiële vaste activa 
economisch nut 47.992.963 640.708 1.219.297 5.750 1.600.110 32.667 45.775.847 

 

* Aanpassing boekwaarde 1/1/2015 Grond, weg- en waterbouw 

In de beginbalans zijn twee activa voor een totaal bedrag van € 37.666 verplaatst van Grond, weg- en 

waterbouw naar Rioleringen, omdat dit rioolinvesteringen betrof. Zie ook de post Riolering economisch 

nut 

 

Investeringen 

Gronden en terreinen: Dit betreft de overname van Moergestelseweg 40 uit het grondbedrijf en komt 

van de post ‘Overige grond- en hulpstoffen’ voor € 305.333 

Machine economisch nut: Investeringen telefonie € 38.695 en hogedruk spuit € 38.600 

Vervoermiddelen:  Zijn investeringen van een 8-tal auto’s en een tractor. 

 

Desinvesteringen 

Bedrijfsgebouwen: het pand Balbian Versterlaan 4 met boekwaarde van € 507.825 is in 2015 

verkocht.  

Gronden en terreinen: Bedrijfsweg/Spreeuwenburgerweg met een boekwaarde van € 288.954 is 

overgeboekt naar het Grondbedrijf naar de post ‘Onderhanden werk projecten grondexploitatie’. 

 

De boekwaarde van zwembad De Leye van € 422.517 is overgeboekt naar het grondbedrijf naar de 

post ‘Onderhanden werk projecten grondexploitatie’. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten: 

Grond, wet en waterbouw:  €   18.599 

Machine economisch nut: €   14.474 

Sportaccommodaties:   € 389.445 

    ----------- 

Totaal    € 422.518 

 

Extra afschrijvingen 

Onderwijsgebouwen. Is de rest boekwaarde van gesloopte basisscholen. 
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Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven : 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 
Inves-
tering 

Desinves-
tering 

Bijdrage 
derden 

Afschrijving 
excl extra 

Extra Af-
schrijving  

Boekwaarde 
31/12/2015 

Riolering economisch nut * 8.131.871 264.744 
 

1.109.531  142.782 
 

7.144.302 

Materiële vaste activa economisch nut, 
waarbij een heffing kan worden geheven 8.131.871 264.744 

 
1.109.531 142.782 

 
7.144.302 

 

* Aanpassing boekwaarde 1/1/2015 Riolering 

In de beginbalans zijn twee activa voor een totaal bedrag van € 37.666 verplaatst van Grond, weg- en 

waterbouw naar Rioleringen. Zie ook de activa Grond, weg- en waterbouw. 

 

Bijdrage derden riolering 

Door verandering in regelgeving wordt de stand van de voorziening per jaareinde gebruikt om 

boekwaarden riolering weg te boeken, via de kolom ‘Bijdrage derden’. De dotatie in 2015 in de 

voorziening van riool is € 805.759. Tevens zijn drie ontvangen bedragen van derden voor riolering van 

in totaal € 201.566 als bijdrage derden geboekt. Daarnaast zijn de opbrengsten riool in 2015 

€ 102.185 hoger dan de kosten. Dit bedrag is ook geboekt als bijdrage derden. 

 

 

Totaal opstelling MVA 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 
Inves-
tering  

Desinves-
tering 

Bijdrage 
derden 

Afschrijving 
excl extra 

Extra Af-
schrijving  

Boekwaarde 
31/12/2015 

Materiële vaste activa economisch 
nut, overig 47.992.963 640.708 1.219.297 5.750 1.600.110 32.667 45.775.847 
 
Materiële vaste activa economisch 
nut (riolering) 8.131.871 264.744 

 

1.109.531  142.782 
 

7.144.302 
 
Materiële vaste activa 
maatschappelijk nut              

Totaal Materiële Vaste Activa 56.124.834 905.452 1.219.297 1.115.281 1.742.892 32.667 52.920.149 

 

 

Financiële vaste activa 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 

Correctie 
voorgaande 

jaren  
Verstrekte 

leningen 

Ontvangen  
Boekwaarde 
31/12/2015 Aflossingen 

Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen 24.158   0   24.158 

  
 

        

Kapitaal verstrekkingen aan overige verbonden 
partijen (startersleningen) 985.134   181.113 172.690 993.557 

            

Overige uitzettingen met een rentetypische 
looptijd van één jaar of  langer 645.793 -37.370 0 83.189 525.234 

            

Totaal Financiële vaste activa 1.655.085 -37.370 181.113 255.8797 1.542.949 

 

Uitstaande startersleningen: 

In 2015 is voor € 181.113 verstrekt aan startersleningen en is aan € 172.690 aan aflossingen 

ontvangen. 

 

Bij overige uitzettingen is een herrekening geweest van de afgelopen jaren. Dit heeft tot een correctie 

van € 37.370 geleid. 
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Vlottende activa: 
 

 

VOORRADEN:  

 

Grond- en hulpstoffen: 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 

Naar 
andere 

categorie Uitgaven Inkomsten  
Winst- of 
verlies(-) 

Afschrij-
ving 

Boekwaarde 
31/12/2015 

niet in exploitatie genomen 
bouwgronden (NIEGG) 1.804.688 -157.713 83.895 0 -154.741   1.576.129 

overige grond- en hulpstoffen 544.385 -9.113 93.166 358.718 -40.076   229.643 

Totaal 2.349.073 -166.826 177.061 358.718 -194.818 0 1.805.772 

 

Naar andere categorie 

In de kolom staat voor € 166.826 overboekingen van NIEGG naar Onderhanden werk projecten 

grondexploitatie (BIE). Betreft Canterslaan € 126.603 / Roozendries € 31.110 / Merodelaan € 9.114. 

Zie ook de tabel ‘Onderhanden werk’ hierna. 

 

Uitgaven 

Betreft € 83.895 investeringen in grondexploities KVL-studiegebied en  Scheerman-Zuid en € 93.166 

voor het project Oneigenlijk grondgebruik.  

 

Inkomsten  

zijn verkoopopbrengsten van het project Oneigenlijk grondgebruik (€53.385) en de overheveling van 

Moergestelseweg 40 van het grondbedrijf naar de Materiële vaste activa (gronden en terreinen) voor € 

305.333. 

 

Winst of Verlies  

Ter afsluiting van het project Oneigenlijk grondgebruik is een verlies van  

€ 40.076 genomen in het grondbedrijf. 

 

De twee overgebleven projecten binnen de ‘Grond- en hulpstoffen’ zijn: 

 Scheerman-Zuid   € 1.576.129 

 Gymzaal De Krekul   €    229.643 

Door gewijzigde wetgeving in 2016 worden deze twee projecten in 2016 overgeboekt naar de post 

‘Gronden en terreinen’ onder de materiele vaste activa. 

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE): 

  
Boekwaarde 

1/1/2015 

Naar 
andere 

categorie Uitgaven Inkomsten  
winst- of 
verlies(-) 

Afschrij-
ving 

Boekwaarde 
31/12/2015 

Onderhanden werk projecten 
grondexploitatie 23.190.239 166.826 4.504.175 4.989.948 2.775.793 0 25.647.084 

Algemene voorziening 
grondbedrijf -2.553.518   337.000  1.517.268     -3.733.786 

Totaal 20.636.721 166.826 4.841.175 6.507.216 2.775.793 0 21.913.298 
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Het Onderhanden werk projecten grondexploitatie zijn de zogenaamde BIE-projecten (Bouwgrond In 

Exploitatie). 

 

Naar andere categorie 

In de kolom staan de overboekingen van NIEGG naar BIE-gronden (betreft Canterslaan 

€ 126.603 / Roozendries € 31.110 / Merodelaan € 9.114). Zie ook de tabel ‘Grond- en 

hulpstoffen’. 

 

Uitgaven  

De uitgaven zijn investeringen voor bouwgronden in exploitatie (BIE), inclusief 1,4 mln. i.v.m. de 

terugkoop van een bedrijfskavel Laarakkers. Hiervoor wordt een nieuwe koper gezocht. 

Daarnaast is uit de materiele vaste activa overgeheveld:    

- Bedrijfsweg/Spreeuwenburgerweg € 288.954 

- De Leye € 422.517 

 

Inkomsten 

Dit betreft 4,99 mln. verkoopopbrengsten van bouwgronden in exploitatie. 

 

Algemene voorziening grondbedrijf bestaat uit: 

- de voorziening KVL-terrein van € 3,7 mln. Aan de voorziening KVL is ten opzichte van 2014 € 1,5 

mln. toegevoegd, op basis van de laatste berekeningen grondexploitatie KVL.  

- de voorziening van € 337.000 voor Pastoor v.d. Meijdenstraat is vrijgevallen omdat de grond 

verkocht is. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Vorderingen op openbare lichamen 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 

Belastingen BTW-Compensatiefonds 

 67.182 

1.773.721  

     1.840.903 

Overige vorderingen 

 

 

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen 431.686 

 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 

Deze post bestaat uit vorderingen op gemeentelijke instellingen, ministerie Financiën en de Provincie 

Noord Brabant.  

 

Belastingen BTW-Compensatiefonds 

Dit is de jaarafrekening van de verrekenbare BTW. Één keer per jaar, aan het eind van het jaar, mag 

deze worden verrekend/gedeclareerd met/bij het rijk. 

 

 

Debiteuren sociale zaken 597.612 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 761.106 

Debiteuren overige 

Voorziening dubieuze debiteuren                                            

3.746.059 

         -1.408.802 

 3.695.975 
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Debiteuren sociale zaken 

Dit zijn de openstaande vorderingen op het ‘sociale’ vlak (o.a. uitkeringen en BBZ leningen) 

 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 

Deze post bestaat uit:  Bouwleges € 37.714, Onroerend zaakbelasting € 293.016, 

Toeristen-  € 322.106, precario- € 9.571, honden- 69.193, forensen- 28.389 en baatbelasting 

€ 1.117. 

 

Debiteuren overig 

Onder deze post valt alles wat niet onder de andere debiteurengroepen hierboven valt. Denk hierbij 

aan het gebruik van gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties, opgelegde leges en 

pachtsommen en gefactureerde opbrengsten vanuit het grondbedrijf. 

Het te vorderen bedrag van in totaal € 3.746.059 kan als volgt naar worden onderverdeeld: 

0-30 dagen €    2.430.593  

30-60 dagen €      146.759     

60-90 dagen €      191.157     

> 90 dagen €      977.550 

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

De totale voorziening debiteuren neemt met € 201.984 toe. 

Aan de voorziening 'Debiteuren overig' is per saldo een bedrag toegevoegd van € 335.813. De 

belangrijkste mutaties zijn de toevoeging van € 210.000 voor de Tiliander (totaal is nu € 686.729 

opgenomen in de voorziening voor de Tiliander), de in gebreke stelling van Centric van € 40.000 (als 

tegenhanger voor de opbrengstpost die geboekt is) en de toegenomen risico’s bij de overige 

debiteuren.  

De voorziening 'Debiteuren sociale zaken’' bedraagt per 31-12-2015 € 386.111 en is per saldo 

€ 133.829 lager dan per 31-12-2014. Op de voorziening debiteuren sociale zaken zijn twee opstaande 

BBZ-kredieten afgeboekt voor in totaal € 93.772 (zijn buiten invordering gesteld). Tevens is € 40.057 

uit de voorziening vrijgevallen voor ontvangen aflossingen op BBZ kredieten in 2015. Deze 

vorderingen waren opgenomen in de voorziening en zijn nu niet meer nodig in de voorziening. 

 

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen 

Dit betreft een vordering op de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (geld dat bij de stichting 

nog in ‘kas’ is om te gebruiken voor startersleningen). 

 

 

LIQUIDE MIDDELEN: 

Kassaldi                                       1.002 

Banksaldi         232.777 

Kruisposten entree- en horecagelden        26.815   259.992 

             260.594 

 

 

 

Schatkistbankieren – Wet Hof 

In verband met schatbankieren dienen de gemiddelde banksaldi per kwartaal te worden vermeld in de 

jaarrekening. De gemiddelde banksaldi in *€ 1.000 zijn: 

De vrijstelling is 0,75% van € 53.000.000 (begrotingstotaal) = € 397.000 
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 *€1.000                                         Kwartaal Kw. 1 Kw. 2 Kw. 3 Kw. 4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk 

aangehouden middelen -2.217 -595 -784 -171 

Ruimte  onder het drempelbedrag 3.451 5.073 4.884 5.497 

Overschrijding van het drempelbedrag  -  -  -  - 

 

 

OVERLOPENDE ACTIVA: 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 

voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel 

 
Beginwaarde Vermeer- Vermin- Eindwaarde 

 
1-1-2015 deringen deringen 31-12-2015 

Subs. Proj. Rotondes Moerg.-Tilb.weg 171.800 
 

-171.800 0 

ISV-subs.beschikk.1225838/1329669 35.780 

 

-35.780 0 

ISV-subs.beschikk.2157204/3698711 18.000 
 

-18.000 0 

ISV-subs.beschikk.2157065/3698712 151.233 
 

-151.233 0 

Subs. Proj. Verkeer M-F-008-14 18.403 12.397 
 

30.800 

Subs. Proj. Verkeer M-N-006-13 16.450 

 

-16.450 0 

Subs. Proj. Verkeer M-N-006-14 8.414 18.500 
 

26.914 

Subs. Verk.Veilgheid analyse M-N-005-13 7.928 
 

-7.928 0 

Subs. Proj. Verkeer M-N-005-15 0 18.530 
 

18.530 

Totaal 428.008 49.427 -401.191 76.244 

 

 

Overige nog te ontvangen bedragen  

Afwikkeling BTW basisscholen buitenterrein 111.220  

Bijdrage Implentatiekn.PD+IKB/Gem.H’beek      2.208  

Leges omgevingsvergunning  28.953       

Declaraties Gemeente Goirle 80.790  

Diverse gedeelten grond 29.820  

Toeristenbelasting def.2014+voorlopig 2015 32.535  

Voorschot PGB WMO/Sociale Verzekeringsbank 460.000  

Voorschot PGB Jeugd/Sociale Verzekeringsbank 168.000  

Beschikking BTW Compensatiefonds 2008 t/m 2012 22.753  

Credit nota Launch.custum./Equalit 24.033  

  960.312 

 

Vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

Fietsregeling  6.459  

Vooruitbetaalde kosten Burg.ivm comm.lid EU -1.063  

Vooruitbetaalde kosten: abonn.+lidmaatschap 13.443  

Vooruitbetaalde kosten Ipads 560  

  19.399 

 

Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 

bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

979.711 
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Vaste Passiva: 
 

Eigen vermogen 

 

RESERVES 
 

Resultaat Vermindering  
   

 
Boekwaarde Bestemming ter dekking Toe- Ont- Boekwaarde 

 
1-1-2015 Vorig jaar Afschrijving voeging trekking 31-12-2015 

ALGEMENE RESERVES 
      

Algemene reserve 4.287.223 1.459.209 
  

-579.000 5.167.432 

Algemene bedrijfsreserve 
grondbedrijf 6.878.751 

  
2.775.792 -1.862.085 7.792.458 

       
BESTEMMINGSRESERVES 

      
Reserve overheveling 

 
689.886 

  
-689.886 0 

Reserve opknapbeurt De Lind 40.000 
    

40.000 
Reserve kapitaallasten 

   zwembad de Leije 
 
 
  
 

 
507.000 -117.996 

  
389.004 

       

Totaal reserves 11.205.974 2.656.095 -117.996 2.775.792 -3.130.971 13.543.635 

 

 

Algemene reserve bestaat uit: 

- 1. Algemene reserve 

- 2. Algemene reserve Grondbedrijf 

 

1. Algemene reserve 

De reserve vormt een algemene buffer. Onttrekkingen bestaan uit: 

- Project Antwoord € 140.000, besloten bij de primaire begroting blz. 125 

- Fictiekosten voor Factorium € 189.000, besloten bij de Berap 2015 

- Doorontwikkeling Tiliander-Boogaard € 250.000, apart Raadsbesluit 15/48 

 

2. Algemene reserve Grondbedrijf 

Voor een uitgebreide toelichting op de bedragen: zie paragraaf E Grondbeleid. 

   Beginstand per 1-1-2015 
 

6.878.751 

   Stortingen/winstnemingen: 
  - Exploitatie  Past. v.d Meijdenstraat 5.792 

 - Exploitatie  Visserslaan (voormalig De Zwaluw) 1.590.000 
 - Exploitatie  Scheerman (molenveldje) 300.000 
 - Exploitatie  Duyvekotstraat (voormalig Hertog Jan)  190.000 
 - Exploitatie  Pannenschuur Buiten 690.000 
 

  

2.775.792 

Onttrekkingen/verliesnemingen: 
  - Verliesneming gebruik gemeentegrond -40.076 

 - Pannenschuur, conform Begroting blz. 125 -150.000 
 - Ophoging voorziening KVL-terrein -1.517.268    

- KVL-studiegebied   154.741   

  
  -1.862.085 

Eindstand 31-12-2015 
 

7.792.458 
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   Bestemmingsreserves 

 

- Reserve overheveling 

De overhevelingsverzoeken uit de jaarrekening 2014 bedroegen € 689.886. Deze vallen vrij in 2015. 

 

- Reserve Opknapbeurt De Lind. 

Er zijn geen stortingen of onttrekkingen gedaan in 2015. De stand van de reserve ultimo 2015 

bedraagt € 40.000.  

 

-  Reserve kapitaallasten zwembad de Leije 

Het instellen van deze reserve is besloten bij de jaarrekening 2014, raadsbesluit punt 5, ter dekking 

van de werkelijke kapitaalslasten voor zwembad De Leije voor 2015-2018. 

Vrijval van € 117.996 is ter dekking van de geboekte kapitaallasten in 2015 voor De Leije. 

 

 

 

Voorzieningen 

 

 Boekwaarde Toe-   Boekwaarde 

 1-1-2015 voeging Aanwending Vrijval 31-12-2015 

Voorzieningen voor verplichtingen, 

verliezen en risico’s 2.617.055 785.274 -211.413 -175.279 3.015.637 

Egalisatievoorzieningen 94.455   -94.455  

Van derden verkregen middelen die 

specifiek besteed moeten worden 61.000 805.759 -805.759  61.000 

      

Totaal voorzieningen 2.772.510 1.591.033   - 1.017.172 -269.734 3.076.637 

      

 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

Voorziening zwembad De Leije: 

De gemeente is risicodragend ten aanzien van de WW-uitkeringen van de ontslagen medewerkers van 

het zwembad. In de jaarrekening 2013 is hiervoor een voorziening gevormd voor een bedrag van 

€ 484.000. De uitkeringsverplichtingen beslaan maximaal de periode 2015-2021. Per 1 januari 2015 is 

de exploitatie van het zwembad overgenomen door Optisport. In 2015 is voor een bedrag van 

€ 97.665 aangewend voor uitkeringen en is € 175.279 uit de voorziening vrijgevallen. De stand per 

ultimo 2015 bedraagt € 289.610. 

 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA). 

De Appa is in 2015 voor € 113.748 aangewend voor uitkeringen en er is voor € 577.687 toegevoegd 

aan de voorziening. De toevoeging komt met name door een veel lagere rekenrente en daarnaast door 

een hogere levensverwachting en een waardeoverdracht van € 98.559 

Voor de oud wethouders die onder de Appa voorziening staan, worden elk jaar nieuwe berekeningen 

voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt. De stand per ultimo 2015 van de APPA voorziening 

bedraagt € 2.683.996. 

 



 

151 

 

De voorziening is ondergebracht bij 2 pensioenverzekeraars, RAET en PROambt (is gegroeid uit het 

verleden). Beiden hanteren licht andere grondslagen. De belangrijkste grondslag bij de berekening is 

de rekenrente en die is bij beiden gelijk, namelijk 1,6%.  

 

De grondslagen van de APPA berekeningen zijn: 

Element RAET ProAmbt 

Rekenrente 1,6%  (2014: 2,0%) 1,6%  (2014: 2,8%) 

Sterftetabel (Gewezen) wethouders: GMB/GBV 2005-2010 

Gepensioneerden en nabestaanden: GBM/GBV 

2008-2013 

GBM/GBV 2008-2013 

Leeftijdterugstelling (Gewezen) wethouders: conform wettelijk tarief 

individuele waardeoverdrachten 

Gepensioneerden en nabestaanden: afhankelijk 

van leeftijd 

Mannen: 5 jaar 

Vrouwen: 6 jaar 

 

 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

Voorziening spaarverlof 

Oudere werknemers hebben het recht om naast hun gewone verlof ook spaarverlof op te bouwen.  

Op het moment dat zij dit spaarverlof gaan opnemen, ontvangen zij salaris terwijl er geen prestatie 

tegenover staat. Voor deze periode is deze voorziening gevormd 

 

 

- Egalisatievoorzieningen:  Voorziening gebouwen 

Bij de jaarrekening 2014 is deze voorziening vrijgevallen. In 2016 zal deze voorziening opnieuw 

worden bekeken en worden opgenomen in de jaarrekening. 

 

 

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.  

Voorziening beheerplan riolering 

De toevoeging aan deze voorziening is € 805.759, conform de begroting. 

De toevoegingen worden gebruikt om boekwaarden van investeringen in riool weg te boeken. 

Daarmee wordt het saldo van de voorziening eind 2015 nihil.  

Deze voorziening staat in directe relatie met het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). Conform de notitie 

riolering van de commissie BBV van november 2014 is de voorziening aangewend ten behoeve van het 

afboeken van boekwaarden van vervangingsinvesteringen welke in het verleden zijn geïnvesteerd. 

De voorziening is bestemd voor de aanleg en vervanging van de riolering. Het betreft dus een 

vervangingsvoorziening en dus geen onderhoudsvoorziening. In het GRP staat vermeld wat de 

toekomstige behoefte is voor vervanging en aanleg en de ontwikkeling van boekwaarden/de 

voorziening. Voor de langere termijn is de voorziening noodzakelijk voor het opvangen van fluctuaties 

in investeringsbehoeften. Jaarlijks wordt het rioolrecht vastgesteld op basis van de verordening. 

 

 

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden 

Voorziening subs. Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie 

Er hebben in 2015 geen mutaties plaatsgevonden. Het saldo ultimo 2015 blijft derhalve onveranderd 

staan op € 61.000,-. 
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Hoe is het bedrag ontstaan.  

De provincie heeft een subsidieregeling 'goedkope koopwoningen 2007-2011' gekend. Op basis van de 

prognose, de regeling en regionale afspraken is per gemeente een opgave (ambitie) en een plus-

ambitie geformuleerd. De regeling voorziet erin dat de gelden - verkregen uit de regeling - besteed 

moeten worden aan volkshuisvestelijke doeleinden (artikel 8 lid 1). Ter verkrijging van de subsidie 

moet de gemeente de geformuleerde ambitie realiseren. De regeling stelt niet als voorwaarde dat de 

te verkrijgen subsidie ingezet moet worden voor de goedkope koopwoningen. 

Deze middelen moeten conform de regeling worden ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden, 

anders is er sprake van onrechtmatig gebruik van deze gelden (waaruit een terugbetalingsverplichting 

volgt). 

 

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Onderhandse leningen van: 

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 57.840.221  

- overige binnenlandse sectoren - 

Totaal 57.840.221 

 

De totale rentelasten in 2015 van alle “vaste leningen” bedroegen € 1.522.723. 

Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf C Financiering. 

 

 

 

Vlottende passiva: 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

        Eindsaldo 

Banksaldi        51 

Kasgeldleningen      3.500.000 

Overige kortlopende schulden: Crediteuren     394.541 

 

 

Overlopende passiva 

 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen  

Omschrijving Bedrag 

Betalingen onderweg 3.355.203  

Te betalen rente langlopende geldleningen 557.158 

Afdracht loonheffing 2015 448.830 

Afdracht pensioenpremies dec./ABP  103.932  

Afdracht IPAP premie dec./Loyalis 1.738 

Sociaal vervoer Hondsberg/Koraal Groep 34.468 

Afrekening BBZ 2015/Min. SZW 15.404 

Restant voorschot RAVV'14+'15/Gem. Tilburg 9.413 
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Milieuwerkzaamheden '15 P2/OWMB 35.611 

Voorlopige aanvullende bijdrage'15/OWMB 39.754 

Bijdrage Regiotaxi/Gemeente Tilburg 25.054 

Leerlingenvervoer/Gemeente Tilburg 20.000 

Aandeel Expertiseteam/Gemeente Tilburg 5.100 

Loonkosten personeel/Gemeente Goirle 5.508 

Termijn renovatie riolering 't Brieltje/Helma 24.200 

Aangifte WKR'15/Belastingdienst 28.794 

Declaratie Jeugd/Siza, Amarant, Atlzorg, Maks 23.900 

Declaratie facturen WMO/ZiN. 127.629 

Afrekening Boven lok. Jeugdzorg/Hart v Brabant 262.000 

Afrekening congestiebijdr.2015/Gemeente Tilburg 5.898 

Afrekening def.vervoersbijdr.2014/Gemeente Tilburg 1.837 

Totaal 5.131.431 

 

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2016. 

De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren in de loop van 

2016 worden afgewerkt.  

 

 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrotingsjaren 

 

Het verloopoverzicht: Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen 

 Beginwaarde Vermeer- Vermin- Eindwaarde 

 1-1-2015 deringen deringen 31-12-2015 

Uitkering regeling instandhouding 

molen Moergestel 11.199  11.199 - 

Totaal 11.199  11.199 - 

 

 

 

Overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

Transitoria Sociale Zaken       229.910  

Vooruit ontvangen huursommen          2.389 

Nog te verrekenen ontvangsten 10.130 

Cadeaukas (onderlinge regeling personeel) 3.594 

Totaal 246.023 

 

De afwikkeling van de transitoria Sociale Zaken worden in 2016 verwerkt. 
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Niet uit balans blijkende verplichtingen  

 

Binnengekomen claims 

Tot 31-12-2015 zijn er bij de gemeente acht claims binnengekomen. De uitkomst hiervan is bij 

het samenstellen van deze jaarrekening niet in te schatten.  

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2015 

Borgstelling. De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander 

heeft aangegaan voor een bedrag van € 195.386,- 

 

Garantiestelling. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat garant voor leningen die 

zijn verstrekt voor sociale woningbouw aan Woonstichting Leystromen (voormalig Stromenland). 

De gemeente Oisterwijk staat weer als achtervang garant voor de WSW. De WSW staat voor 

€ 53 miljoen garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting Leystromen.  

 

Naam 

*  € 1.000 

Hoofdsom 

Saldo 

1-1-2015 

Saldo 

 31-12-2015 

Percentage  

Borgstelling 

Tiliander € 1.495 € 325 195 100% 

WSW € 64.208 € 64.805 52.877 50% 

Totaal € 65.703 € 65.130 53.072  

 

De verstrekte garantiestellingen bestaan sinds de oprichting van de WSW. 

De verstrekte borgstellingen van de Tiliander zijn uit 2006 en 2007. 

 

Eigen bijdrage op grond van de WMO 

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 

(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. 

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage 

wordt uitgevoerd door het CAK. 

De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de 

juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen 

vaststellen.  

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 

wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 

eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.  

Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen 

bijdragen kunnen worden verkregen. 

 

Langlopende verplichtingen 

De vaste kosten voor de automatisering ondersteuning zijn € 1.185.000 per jaar. De 

opzegtermijn voor deze ondersteuning is vier jaar.  

De vaste kosten voor de printers van Canon bedragen € 18.000 per jaar. De looptijd van het 

contract is 5 jaar, met als einddatum 1-5-2020. 
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Bijlage met verwerkte Berap apart getoond  

 

PRG01 
Gemeenteraad en 
griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -708 N -1 N -0 N -710 N -665 N 45 V 

Lasten -708 N -1 N -0 N -710 N -665 N 45 V 

Saldo -708 N -1 N -0 N -710 N -665 N 45 V 

PRG02 Bestuur, 
organisatie en 
financiën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 42.173 V -212 N -133 N 41.828 V 42.593 V 765 V 

Baten 42.173 V -212 N -133 N 41.828 V 42.593 V 765 V 

2A. Uitvoeringskosten -15.664 N 150 V -369 N -15.883 N -16.520 N -637 N 

2B. Kapitaallasten -463 N - V 45 V -418 N -418 N -0 N 

2C. Apparaatskosten - V - V - V - V -55 N -55 N 

Lasten -16.127 N 150 V -324 N -16.300 N -16.993 N -692 N 

Saldo 26.046 V -62 N -457 N 25.528 V 25.600 V 73 V 

PRG03 
Dienstverlening 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.041 V - V - V 5.041 V 4.933 V -108 N 

Baten 5.041 V - V - V 5.041 V 4.933 V -108 N 

2A. Uitvoeringskosten -4.568 N 11 V - V -4.557 N -4.692 N -136 N 

Lasten -4.568 N 11 V - V -4.557 N -4.692 N -136 N 

Saldo 473 V 11 V - V 484 V 240 V -244 N 

PRG04 Ruimte 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 4 V - V - V 4 V 0 V -4 N 

Baten 4 V - V - V 4 V 0 V -4 N 

2A. Uitvoeringskosten -215 N - V - V -215 N -73 N 142 V 

2B. Kapitaallasten -5 N - V - V -5 N -5 N - V 

Lasten -220 N - V - V -220 N -78 N 142 V 

Saldo -216 N - V - V -216 N -78 N 138 V 

PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 16.341 V 130 V -5.934 N 10.537 V 14.027 V 3.490 V 

Baten 16.341 V 130 V -5.934 N 10.537 V 14.027 V 3.490 V 

2A. Uitvoeringskosten -16.860 N -12 N 5.741 V -11.131 N -12.475 N -1.345 N 

2B. Kapitaallasten -1.632 N - V 14 V -1.618 N -2.325 N -707 N 

2C. Apparaatskosten - V - V - V - V -107 N -107 N 

Lasten -18.492 N -12 N 5.756 V -12.749 N -14.907 N -2.159 N 

Saldo -2.151 N 118 V -179 N -2.211 N -880 N 1.331 V 

PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.563 V 105 V -4.706 N 962 V 818 V -143 N 

Baten 5.563 V 105 V -4.706 N 962 V 818 V -143 N 

2A. Uitvoeringskosten -22.526 N -4 N 4.586 V -17.944 N -16.422 N 1.521 V 

2B. Kapitaallasten -70 N 45 V - V -25 N -25 N 0 V 

Lasten -22.596 N 41 V 4.586 V -17.969 N -16.448 N 1.521 V 

Saldo -17.034 N 146 V -120 N -17.007 N -15.629 N 1.378 V 

PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 
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1A. Baten 2.258 V -353 N 119 V 2.024 V 2.146 V 122 V 

Baten 2.258 V -353 N 119 V 2.024 V 2.146 V 122 V 

2A. Uitvoeringskosten -6.047 N -48 N -323 N -6.418 N -6.482 N -64 N 

2B. Kapitaallasten -2.579 N - V -118 N -2.697 N -2.645 N 52 V 

Lasten -8.627 N -48 N -441 N -9.116 N -9.127 N -12 N 

Saldo -6.369 N -401 N -322 N -7.092 N -6.982 N 110 V 

PRG08 
Burgerparticipatie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -129 N - V - V -129 N -116 N 13 V 

Lasten -129 N - V - V -129 N -116 N 13 V 

Saldo -129 N - V - V -129 N -116 N 13 V 

PRG09 
Samenwerking 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten - V - V - V - V 12 V 12 V 

Baten - V - V - V - V 12 V 12 V 

2A. Uitvoeringskosten -32 N - V - V -32 N -20 N 11 V 

Lasten -32 N - V - V -32 N -20 N 11 V 

Saldo -32 N - V - V -32 N -8 N 23 V 

PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -150 N - V 37 V -113 N -66 N 47 V 

Lasten -150 N - V 37 V -113 N -66 N 47 V 

Saldo -150 N - V 37 V -113 N -66 N 47 V 

 

 

Resultaat -269 N -189 N -1.040 N -1.498 N 1.416 V 2.915 V 

 

Vrijval reserve   189 V         

 

 

     

Boeking Berap per saldo   0 

 

De vrijval reserve Berap is voor frictiekosten Factorium van € 189.000 
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Financiële afwijkingen t.o.v. de begroting 2015

Progr. Product Voordeel

x €

Nadeel

x € 

Saldo i/s Toelichting

Totaal progr.1 Gemeenteraad en griffie 0 0 0

2 Dotatie voorziening gebouwen 95 i Vrijval van de voorziening onderhoud gebouwen agv overhevelingen 2014.

2 College 101 i De raming voor wachtgelden is aangepast met het oog op de meest recente 

2 Salarissen en overige personele kosten 67 i Op de salarissen wordt een voordeel geraamd van € 67.000 ivm privatisering van het 

horecadeel van de Leije.

2 Salarissen en overige personele kosten 68 i Voornamelijk agv lagere pensioenpremie

2 Lagere uitkering gemeentefonds 572 i Deels hangt de aanpassing samen met taakwijzigingen zoals opgenomen in de mei-

circulaire. De budgetten die daar verband mee houden worden aangepast. Dat is 

2 Gemeentefonds 60 i Decentralisatie-uitkering COA, zie ook progr. 7. Het betreft de overheveling van een 

doeluitkering naar de algemene uitkering. Het is dus een neutrale mutatie.

2 Openbare orde en veiligheid 40 i Teruggave bijdrage veiligheidsregio over 2014. Deze teruggave is cfm. raadsbesluit 

15/45.

2 Bedrijfsvoering 135 i Er is sprake van voordeel ivm meevallende rentekosten.

2 Bedrijfsvoering 50 i Er is sprake van extra opbrengst bij inruil van bedrijfswagens. 

Totaal progr.2 Bestuur, organisatie en 

financiën

515 673 -158

3 Producten en diensten 36 i Eenmalig voordeel als gevolg verminderde aanvragen omgevingsvergunning. Dit in relatie 

met economisch tij waarin Nederland zich begeeft. De vooruitzichten zijn beter. Hierdoor 

zal de noodzaak gebruik e maken van dit budget weer toenemen.

3 Openbare orde en veiligheid 25 i Omgevingsdienst, verrekening over 2014

Totaal progr.3 Dienstverlening 36 25 11

Totaal progr.4 Ruimte ontwikkeling 0 0 0

5 Openbaar groen 48 i Voor aanvullende maatregelen ter verbetering van het St. Jansplein, o.a. het verwijderen 

van het waterelement, is € 48.000 extra nodig.

5 Afvallinzameling 45 i Er is een meevaller van € 45.000 ivm een verrekening met de afvalstoffendienst over 

5 Beheer vastgoed 21 s Er is sprake van een meevaller van € 21.000 omdat exploitatiekosten van het pand 

Kerkplein 28 wegvallen in verband met de verkoop daarvan. 

5 Beheer vastgoed 195 i Daarnaast zijn enkele incidentele verkoopwinsten geboekt zoals die bij het voormalige 

postkantoor, verkoop van grond aan Nettorama en de indidentele verkoop van een aantal 

percelen. Het totaal aan verkoopwinst bedraagt € 195.000. 

Totaal progr.5 Ruimte uitvoering 261 48 213

6 Sociale basisvoorzieningenstructuur 33 Er is sprake van een meevaller van € 33.000 bij het budget voor opvoeden en opgroeien.

6 Hoger budget huishoudelijke hulp 125 i Het budget is aangepast omdat voor dat beleidsterrein een bedrag aan de algemene 

uitkering is toegevoegd

6 Lager budget WMO 2-15 99 i Het budget is aangepast omdat voor dat beleidsterrein een bedrag aan de algemene 

uitkering is onttrokken

6 Lager budget jeugdzorg 147 i Het budget is aangepast omdat voor dat beleidsterrein een bedrag aan de algemene 

uitkering is onttrokken

6 Hoger budget participatie 33 i Het budget is aangepast omdat voor dat beleidsterrein een bedrag aan de algemene 

uitkering is toegevoegd

6 Maatwerkvoorzieningen jeugdzorg 123 i Op dit product is sprake van een voordeel van € 123.000 agv de verkoop van het pand 

6 Toerisme en recreatie 42 42 i Niet geraamde baten en lasten. Betreft pacht die wordt doorbetaald aan 

6 Lichte ondersteuning overig 24 s Vervallen beheers- en expl.kosten ivm verkoop Kerkplein 28.

Totaal progr.6 Samenleving ontwikkeling 468 200 268

7 Cultuur uitvoering 189 i Het stopzetten van de subsidierelatie met Factorium leidt in 2015 tot € 189.000 aan 

frictiekosten. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Inzet middelen reserve 189 i Onttrekking algemene reserve tbv frictiekosten Factorium.

7 Gezondheidszorg 30 i De bijdrageaan de  GGD is lager dan geraamd.

7 Maatwerkvoorziening collectief 60 i Uitkering COA is overgebracht naar gemeeentefonds zie progr. 2. Dit is een neutrale 

7 Sport uitvoering 49 s Behalve besparing op salariskosten (zie progr.2) leidt privatisering van de Leije ook tot 

een aanpassing op overige kosten (€ 49.000).

7 Sport uitvoering 30 i Bij het Staalbergven is sprake van een nadeel ivm incidentele uitgaven voor het speelbos.

7 Onderwijs uitvoering 213 s Het is niet haalbaar gebleken om een deel van de vergoeding van onderhoudskosten van 

schoolgebouwen (die rechtstreeks door het rijk aan de schoolbesturen wordt uitgekeerd) 

ten gunste van de gemeente te laten komen. Daar was in de begroting wel van uitgegaan. 

Nadeel bedraagt € 213.000.

7 Diverse producten 50 i Er is sprake van een meevaller van € 50.000 op de onderhoudskosten van gebouwen.

Totaal progr.7 Samenleving uitvoering 269 541 -272

Totaal progr.8 Oisterwijk aan Z 0 0 0

Totaal progr.9 Samenwerking 0 0 0

Totaal progr.10 Oisterwijk onderneemt 0 0 0

Totaal 1.549 1.487 62

Saldo Berap 62 Voordelig saldo, vooralsnog tgv de algemene reserve

Risico's

2 Belastingen 300 s Precario kabels en leidingen is niet inbaar.

3 Inkomensvoorziening 331 i Lagere rijksbiijdrage correspondeert niet met lagere lasten

6 Maatwerkvoorziening participatie 360 i Kosten implementatie kunnen niet uit de bestaande budgetten worden afgedekt. Hoge 

kosten ivm keukentafelgesprekken ihkv herbeoordelingen en extra kosten voor 

informatievoorziening op een goed niveau en inhuur van externe adviseurs.

6 Tekorten jeugdzorg 250 s We dienen rekening te houden met  een nadeel t.o.v. de begroting. De specialistische 

trajecten bij de Hondsberg drukken zwaar op de middelen. Daarnaast laat de 

gegevensuitvraag bij de aanbieders zien dat er meer aanmeldingen zijn dan begroot.

6 Maatwerkvoorzieningen WMO 226 i Overgangstermijn hulp bij huishouding.

7 Onderwijs uitvoering 250 i Subs.verzoek peuterspeelzaalwerk 2016-2017 ivm uitstel harmonisatie kinderopvang-

peuterspeelzalen.

Afboeking huur Tiliander 200 i Als vervolg op de afboeking in de jaarrekening 2014 moeten we rekening houden met de 

mogelijkheid dat we tot aanvullende afboeking moeten overgaan.

Bijlage verwerkte Berap 2015 (als begrotingsmutatie)  
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Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten 

 
Krediet Startjaar 

afschrijving 
Einddatum krediet Af-

sluiten 
Nieuwe 

afsluitdatum 
Budget Realisatie 

totaal 
Vrije 

ruimte 
Toelichting 

7531013 renovatie grasterr.Taxandria 2017 31-12-2015 nee 31-12-2016 145.000 - 145.000 voorlopige planning 2016 

7531015 Hoco vern.1e 
kunstgrasveld(toplaag) 2016 

2017 31-12-2016 nee   250.000 1.845 248.155 voorlopige planning 2016 

                  

7962035 Toyota dyna 100 65-VRD-4 2016 31-12-2015 ja   20.000 27.890 -7.890 Bij het aanvragen van het krediet van vervanging 
van het wagenpark is rekening gehouden met de 
inruilwaarde van de oude wagens. Volgens de 
financiële voorschriften dient de inruilwinst als winst 
in het lopende jaar te worden verantwoord en mag 
niet in mindering worden gebracht op de nieuwe 
aanschafwaarden. De inruilwinst is € 50.000 en is 
als eenmalige opbrengst in programma 2 in de 
jaarrekening meegenomen. De overschrijding van 
de kredieten is € 41.000 

7962036 Mitsubishi canter kraan 87-VPT-4 2016 31-12-2015 ja   30.000 37.100 -7.100 

7962037 Mitsubishi canter gladheid 15-VPX-3 2016 31-12-2015 ja   30.000 32.870 -2.870 

7962038 toyota dyna 100 kipper 63-VRD-1 2016 31-12-2015 ja   24.000 27.890 -3.890 

7962039 toyota dyna 100 kipper 08-VRD-1 2016 31-12-2015 ja   24.000 27.890 -3.890 

7962040 Mitsubishi canter gladheid 56-VPT-5 2016 31-12-2015 ja   30.000 32.125 -2.125 

7962041 toyota dyna 100 zwerfvuil 12-VPZ-1 2016 31-12-2015 ja   35.000 37.150 -2.150 

7962043 verv.tractor deutz sportparken 2016 31-12-2015 ja   35.000 33.320 1.680 

7962045 Verv.hogedrukrioolspuit 2016 31-12-2015 ja   20.000 32.850 -12.850 

                
 7722019 stedelijk waterbeheer 2008 2017 31-12-2016 ja 31-12-2015 147.074 166.779 -19.705 afsluiten 

7722027 aanp.overstorten MG 2017 31-12-2016 nee   73.464 21.081 52.383   

7722036 aanschaf en impl. RIOB versie 2016 31-12-2015 ja   30.000 26.500 3.500 afsluiten 

7722037 aanp. rioleringssysteem Moergestel 2014 31-12-2013 nee 31-12-2017 200.000 86.029 113.971   

7722040 uitv.meetprogr. Overst. & gem. 2017 31-12-2016 nee   200.000 91.717 108.283   

7722044 Sted. WB. 4 straten OIW 2017 31-12-2016 ja 31-12-2015 80.000 26.432 53.568   

7722053 verv.+aanp. Drukriolering/gemalen 
2014 

2016 31-12-2015 ja   33.800 30.000 3.800 afsluiten 

7722078 Dr.Schaepmanplein (verv.2015) 2017 31-12-2016 nee   123.564 - 123.564   

7722079 Valkenierslaan(verv.2015) 2017 31-12-2016 nee   140.000 6.966 133.034   

7722080 Huysackerstraat MG(verv.2015) 2017 31-12-2016 nee   141.991 3.191 138.800   

7722081 Kerkackerstraat MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee   87.795 - 87.795   

7722082 Kruysackerplein MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee   96.517 - 96.517   

7722083 Kruysackerstraat MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee   89.922 2.472 87.450   

7722084 Dr.Schaepmanplein 2018 31-12-2017 nee   40.000 - 40.000   
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(klim.adapt.2015) 

7722085 Valkenierslaan (klim.adapt.2015) 2018 31-12-2017 nee   49.000 1.468 47.532   

7722086 Huysackerstraat 
MG(klim.adapt.2015) 

2019 31-12-2018 nee   50.000 - 50.000   

7722087 Kerkackerstraat 
MG(klim.adapt.2015) 

2019 31-12-2018 nee   30.000 - 30.000   

7722088 Kruysackerplein 
MG(klim.adapt.2015) 

2019 31-12-2018 nee   30.000 - 30.000   

7722089 Kruysackerstraat 
MG(klim.adapt.2015) 

2020 31-12-2019 nee   30.000 2.965 27.035   

Totaal rapport     2.316.127 756.529 1.559.598   
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Sisa Verantwoording 

 
 

       

 

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF 

OC
W 

D9 Onderwijsachterstandenbel
eid 2011-2015 (OAB) 
 
Besluit specifieke 
uitkeringen gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbel
eid 2011-2014 
 
Gemeenten 

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform 
artikel 166, eerste lid WPO)  

Besteding (jaar T) aan 
overige activiteiten (naast 
VVE) voor leerlingen met 
een grote achterstand in de 
Nederlandse taal (conform 
artikel 165 WPO)  

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen 
van scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)   

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 
 
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en 
volledigheid van de verantwoordingsinformatie 
 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   
   Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04  

   € 260.262  € 68.824  € 0  € 0    

I&M E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden 
 
Provinciale beschikking 
en/of verordening 
 
Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in 
de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie           

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen 

Overige bestedingen (jaar 
T) 

Correctie ten opzichte van 
tot jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen 
 
Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag 
het alleen gaan over nog 
niet eerder verantwoorde 
bestedingen 

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde 
overige bestedingen  
 
 
Indien de correctie een vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog 
niet eerder verantwoorde bestedingen 

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  
   Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05 

  1 C2137255/3537861 € 0  € 0  € 12.397  € 12.397   

  2 C2137256/3542675 € 18.501  € 4.624    

  3 C2162391/3781591 € 0 € 0     

  4 C2162393/3781928 € 18.530  € 4.633    

   Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 
laste van provinciale 
middelen 
tot en met (jaar T) 
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar 
T)   
 
Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee 
 
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is 
afgerond en u voor de komende jaren geen 
bestedingen meer wilt verantwoorden 
 

    Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  
   Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10 
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  1 C2137255/3537861 € 30.800  € 30.800 subsidie gebaseerd op 
normbedragen (1400 x €44) 

Ja  

  2 C2137256/3542675 € 26.915  € 6.729 subsidie gebaseerd op 
normbedragen 

Ja  

  3 C2162391/3781591 € 0 € 0  cfm model Provincie worden 
in het 1e jaar geen 
bestedingen opgenomen. 
Project wordt in sisa 2016 
volledig verantwoord, op 
basis van normbedragen 

Nee  

  4 C2162393/3781928 € 18.530  € 4.633 subsidie gebaseerd op 
normbedragen 

Ja  

SZW G1A Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw)_totaal 2014 
 
Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 
 
Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit SiSa 
(jaar T-1) regeling G1B + 
deel gemeente uit (jaar T-1) 
na controle door de 
gemeente. 
 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-
1) selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie 
voor die gemeente invullen 

Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 
(jaar T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren; 
 
 
                                                                                  
                                             
                                            
inclusief deel openbaar 
lichaam 

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren; 
 
 
 
 
inclusief deel openbaar lichaam 

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R    
   Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03   

  1 60824 Oisterwijk 221,75 161,42    

SZW G2 Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeented
eel 2015 
 
Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente 
in (jaar T) geen, enkele of 
alle taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Besteding (jaar T) algemene 
bijstand 
 
Gemeente 
 
I.1 Participatiewet (PW) 
 

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.1  Participatiewet (PW) 

Besteding (jaar T) IOAW  
 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW) 
 

Baten (jaar T) IOAW 
(exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW) 
 

Besteding (jaar T) IOAZ 
 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 
 

Baten (jaar T) IOAZ 
(exclusief Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 
 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
   Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06 

   € 3.420.912  € 72.429  € 307.950  € 3.849  € 56.157  € 516  
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   Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 
 
I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk) 
 
 
Gemeente 
 
I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 
 

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW)  

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet 
(excl. Rijk) 
 
Gemeente 
 
I.7 Participatiewet (PW) 

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee 
 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. 
   Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12 

   € 7.280  € 3.448  € 0  € 0  € 0  Ja 

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeentede
el 2015 
 
Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 
 
Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente 
in (jaar T) geen, enkele of 
alle taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de 
Wgr.                                      

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 

Baten (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief 
Rijk) 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) (exclusief 
Rijk) 

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob)  

Besteding (jaar T) Bob 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
   Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06 

   € 43.944  € 0  € 23.639  € 78.394  € 6.635  € 0  

   Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk) 

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 
2004 

Volledig zelfstandige uitvoering  
Ja/Nee 
 

  

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.    
   Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09   

   € 0  € 0  Ja    

 

 

 
 



 

164 

 


