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Resultaat 2016 

 

 

 

                * € 1.000    

 

Resultaat 2016 

Overzicht programma's Begroting   Realisatie   Afwijking   

PRG01 Gemeenteraad en griffie -632 N -728 N -96 N 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 24.971 V 27.479 V 2.508 V 

PRG03 Dienstverlening 540 V 300 V -240 N 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -275 N -154 N 120 V 

PRG05 Ruimte uitvoering -355 N -2.780 N -2.425 N 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -16.485 N -15.517 N 968 V 

PRG07 Samenleving uitvoering -6.792 N -6.539 N 253 V 

PRG08 Burgerparticipatie -25 N -0 N 25 V 

PRG09 Samenwerking -2 N -5 N -3 N 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -123 N -102 N 21 V 

Saldo van baten en lasten 823 V 1.954 V 1.131 V 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves -748 N 1.650 V 2.398 V 

Resultaat 75 V 3.604 V 3.529 V 

 

 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 
* € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Resultaat 75 V 3.604 V 3.529 V 

Overhevelingsverzoeken -   -463 N -463 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 75 V 3.141 V 3.066 V 

 

 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma’s 
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Nota van aanbieding 2016 

 
 

INLEIDING 

 

Met genoegen bieden wij u de jaarrekening 2016 aan. Wederom een jaarrekening met een 

positief resultaat.  

 

Een aantal goeddeels autonome ontwikkelingen kleurt onze samenleving en bepaalt de opgaven 

waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. Gemeenten en provincies worden 

door verschuiving van taken (decentralisaties) steeds meer afgerekend op efficiënte prestaties en 

klantgerichte dienstverlening. Dat is voor Oisterwijk niet anders. 

 

Als eerste overheid, dichtbij onze inwoners, richten we ons op maatschappelijke thema’s die 

vragen om oplossingen. Dat doen we niet alleen, maar vooral samen. Samen met inwoners en 

andere partijen in en rond Oisterwijk en samen met de rijksoverheid, de provincie, het 

waterschap en de gemeenschappelijke regelingen waarin we participeren. Vanuit onze eigen 

kracht en vanuit een gelijkwaardige positie. Wij staan voor de complexe uitdaging om inwoners 

en organisaties meer actief te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen 

van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden 

van netwerken is. Ook in 2016 stonden we daarbij voor de zorg voor een goede leefomgeving, 

goed onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening. Dit vraagt ook om een omslag 

in denken in de eigen organisatie. 

 

In die context leggen wij verantwoording af middels de voor u liggende jaarstukken. De 

jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De planning- en 

controlcyclus gaat van start met de perspectiefnota, waarin wij een beeld schetsen van hetgeen 

we willen bereiken de komende jaren (de ambitie), de uitdagingen en kansen die we waarnemen 

(ontwikkelingen) en hoe wij deze willen gaan benutten dan wel het hoofd bieden. De 

perspectiefnota wordt gevolgd door de begroting. Na de begroting volgen de 

managementrapportages (maraps) en de bestuursrapportage (berap) en tenslotte de jaarstukken 

(jaarrekening).  

 

In 2016 zijn wij er in geslaagd veel onderdelen uit het coalitieakkoord te verwezenlijken. 

Vasthoudendheid heeft geresulteerd in een opbrengst precariobelasting van ongeveer € 2,1 

miljoen. De herontwikkeling van het KVL-terrein  is voortvarend en met succes verder ingezet. 

De bedrijvigheid is verder toegenomen.  

 

KVL 

In de herontwikkeling van het KVL-terrein hebben wij veel voortgang geboekt. De eerste 100 

woningen zijn opgeleverd, het EKWC-gebouw is door minister Bussemaker geopend en inmiddels 

in gebruik genomen. Wij hebben 100 jaar KVL gevierd. Voor de ontwikkeling van de gronden 

binnen fase 2 tot en met 4 is een overeenkomst gesloten met gebiedsontwikkelaar BPD. Voor het 

aangrenzende studiegebied is de Grex vastgesteld, het woonwagencentrum en de ijzerhandel zijn 

geamoveerd. 

 



 

8 

 

 

 

RECREATIE EN TOERISME 

Na een succesvolle kwartiermakersfase in de 1e helft van 2016, is in oktober de Stichting 

Buitengebiedmanagement Oisterwijk (BGM) opgericht en is de buitengebiedmanager aan de slag 

gegaan. Ruim 60% van de toeristisch-recreatieve en horecaondernemers in het buitengebied 

heeft zich al bij de start aangesloten bij BGM. Deze ondernemers financieren zelf mee aan de 

inzet van de buitengebiedmanager. De buitengebiedmanager werkt aan concrete projecten zoals 

ontwikkeling van thematische fietsroutes en bevordert hechte en langdurige samenwerking 

tussen ondernemers. Ook wordt de aansluiting met de centrumondernemers en de 

centrummanager gelegd.  

 

VEILIGHEID  

We hebben in 2016 ingezet op het creëren van meer bewustzijn en meldingsbereidheid van 

inwoners, ondernemers en medewerkers voor wat betreft georganiseerde en ondermijnende 

criminaliteit. Gelijktijdig hebben we op dat vlak extra toezicht en handhaving gerealiseerd. 

Handhaving is ook stap voor stap doorgevoerd voor wat betreft recreatieverblijven.  

 

KOP VAN DE LIND 

Met de vaststelling van het herinrichtingsplan voor de Kop van de Lind wordt dit gebied 

duurzaam ingericht, waarbij groen en levendigheid kunnen samengaan en respect voor de 

historie wordt getoond. De uitvoering heeft in het 1e kwartaal van 2017 plaats gevonden. 

 

FIETSPAD HAGHORST 

Voor het fietspad tussen Moergestel en Haghorst hebben we in 2016 voor het deel langs de 

Heizenschedijk subsidie aangevraagd. Deze subsidie is toegekend. Ook hebben we opdracht 

gegeven voor het opstellen van het bestemmingsplan en hebben we met enkele grondeigenaren 

reeds overeenkomsten gesloten over aankoop van delen van hun grond voor het fietspad. 

 

ZWEMBAD EN SPORTHAL 

In 2016 hebben we 2 belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van sportpark Den Donk, het 

nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. We hebben samen met de organisaties op het sportpark 

een stedenbouwkundig plan voor het sportpark ontwikkeld.  

Dat plan maakt duidelijk waar voorzieningen als het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal en 

de scouting een plek krijgen en biedt bovendien voldoende ruimte om andere toekomstige 

ontwikkelingen te kunnen realiseren. 

Daarnaast heeft uw raad ingestemd met ons voorstel om het nieuwe zwembad en sporthal zelf te 

financieren. Daarmee scheppen we ruimte om op een verantwoorde manier deze 

maatschappelijke voorziening te realiseren. 

 

CULTUURCENTRA 

In maart heeft uw raad ingestemd met het voorstel ‘doorontwikkeling van de cultuurcentra’. Wij 

hebben de cultuurcentra het benodigde financieel kader ter beschikking gesteld passend in het 

proces van transitie en doorontwikkeling.  

Het uitvoeringsplan (doorvertaling van het rapport ‘Transitieplan Tiliander Den Boogaard’ van 

BMC en het businessplan) is in oktober 2016 door het bestuur van de stichting COM formeel 

vastgesteld en aangeboden aan het college. Vervolgens is op 13 oktober, tijdens een 
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beeldvormingsavond in Tiliander, dit uitvoeringsplan gepresenteerd en aangeboden aan uw raad 

en andere betrokkenen en belangstellenden.  

Het uitvoeringsplan dient als basis om de doorontwikkeling van de cultuurcentra naar culturele 

motor te maken en de verbreding van de sociaal-culturele en maatschappelijke functie van de 

cultuurcentra binnen gemeente Oisterwijk. 

 

SOCIAAL DOMEIN 

Belangrijke pijler binnen de transformatie van het sociaal domein is het oplossend vermogen van 

de inwoner en zijn omgeving. We streven naar een stevige basisstructuur waar hulpvragen zo 

licht en zo dichtbij mogelijk worden opgepakt. Het realiseren van een stevige, goed werkende 

basisstructuur vraagt om vernieuwing. In het overgangsjaar 2016 liepen er hiertoe ongeveer 30 

initiatieven en pilots. Een andere belangrijke pijler is meer samenwerking tussen de partners 

binnen het sociaal domein; in die samenwerking staat de cliënt centraal. In dat kader vond in 

2016 een evaluatie plaats van de toegang. We evalueerden samen met partners en 

cliëntenadviesraden. Dit resulteerde in de wens om te komen tot één integraal 

Ondersteuningsteam Oisterwijk. Teneinde ontwikkelingen en resultaten binnen het sociale 

domein te kunnen monitoren en sturen, scherpten we in 2016 de beleidsmonitor voor de raad, de 

monitor voor het college en management aan. We werkten verder aan het vereenvoudigen en 

digitaliseren van het administratief proces. We troffen regionaal voorbereidingen om het 

berichtenverkeer vanaf begin 2017 te laten verlopen via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt 

(GGK). Het knooppunt maakt het uitwisselen van berichten over Wmo en Jeugdhulp tussen 

gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners makkelijk en veilig. In de regio waren we 

ook in 2016 zowel bestuurlijk als ambtelijk zichtbaar als trekker of deelnemer op de thema’s van 

het sociaal domein.  

 

INSPRAAKPROJECTEN (BURGERPARTICIPATIE) 

Voor de herinrichting van de Beukendreef hebben we een actief burgerparticipatietraject ingezet 

om gezamenlijk te komen tot een nieuwe inrichting van deze straat. Dit traject wordt afgerond in 

2017. Voor de ontsluiting van de wijk Pannenschuur hebben we gesproken met de 

klankbordgroep. Na opmerkingen op een voorstel uit deze groep van een aantal bewoners 

hebben we de plannen nogmaals herzien. Dit heeft uiteindelijk een oplossing voor een goede 

ontsluiting voor de wijk opgeleverd. 

Ook de herinrichting van de Kerkstraat hebben we in samenspraak met de burgers vormgegeven. 

 

OMGEVINGSWET 

In 2019 wordt –naar verwachting- de omgevingswet ingevoerd. De hiervoor benodigde 

omgevingsvisie is in 2016 vastgesteld door uw raad. Verder zullen wij ons de komende jaren op 

het vervolg voorbereiden door samen te werken met gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. 

 

ORGANISATIE EN SAMENWERKING 

De gemeente Oisterwijk heeft een lange, goede traditie in het kwaliteitsdenken. Hierbij zijn we 

zowel intern (doen we de dingen goed?) als extern gericht (doen we de goede dingen?). Dit 

vanuit de vraag of we als gemeentelijke organisatie in staat zijn om te voldoen aan de eisen die 

de omgeving aan ons stelt. Nu en in de toekomst. 

Om hierop in te spelen is de organisatie voortdurend in ontwikkeling. Inhoudelijk maar ook door 

aanpassing van de organisatiestructuur. 
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Om te peilen of de organisatie de juiste stappen neemt en kwantitatief en kwalitatief toegerust is 

om de toekomst met kracht tegemoet te treden, gegeven de externe uitdagingen en opdrachten, 

is hiervoor in 2016 een externe toets uitgevoerd. 

De uitkomst en de conclusie van het door onderzoeksbureau Necker van Naem uitgevoerde 

onderzoek is dat de ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief voldoende is toegerust om 

de toekomst met kracht tegemoet te treden.  

Een toekomst waarin externe stakeholders nog wel enkele uitdagingen zien, met name op het 

gebied van samenwerken in netwerken. Binnen de organisatie zelf is er volgens het bureau ook 

voldoende besef dat veel zaken goed gaan, maar dat er ook genoeg aandachts- en 

verbeterpunten liggen. (bron: rapport Necker van Naem “externe toets organisatieontwikkeling 

gemeente Oisterwijk”) 

De aanbevelingen uit het onderzoek vormen mede de input en voeding voor de verdere 

ontwikkeling van de organisatie. 

 

In de tweede helft van 2016 zijn wij gestart met de trajectvoorbereiding om te komen tot een 

nieuw Dienstverleningsconcept. Wij hebben de eerste stappen gezet om te komen tot een breed 

gedragen visie op onze organisatie en haar dienstverlening, vertaald in een missie die ons helpt 

keuzes te maken en zichtbaar is in gedrag. Een brede groep ambassadeurs –afkomstig uit alle 

organisatieonderdelen- en het gehele MT zijn hierbij betrokken, om het onderwerp de aandacht 

te geven die het verdient en een groot draagvlak mogelijk te maken. Wij verwachten dit 

gedurende de eerste helft van 2017 af te ronden en aansluitend een doeltreffend programma van 

projecten te kunnen opstarten en daar op voort te bouwen.  

 

Wij hebben in 2016 verder ingezet op strategische, tactische en operationele regionale 

samenwerking. Hiermee dragen we bij aan de, in 2016 opgestelde, strategische 

meerjarenagenda van Hart van Brabant. 

De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek levert meer snelheid en kwaliteitsverbetering op in 

de (bedrijfsvoerings)processen. Daarnaast is onze kwetsbaarheid op sommige specialismen 

beperkt en zijn minder (loon)kosten gemaakt. 

Wij zijn en blijven in gesprek met het college van Haaren over de mogelijke scenario’s ten 

aanzien van een (datum van) herindeling van Haaren.  

 

OISTERWIJK BRUIST 

In 2016 vond wederom het Intents Festival plaats. Intents Festival is een jaarlijks terugkerend 

dance festival in Oisterwijk. Al zeven jaar op rij uitverkocht en in 2015 uitgeroepen tot beste 

dance festival van 2015! Ook vond vorig jaar het Festival van de Brabantse Cultuur plaats. 

Hierbij werd het raadhuis ingepakt.  

 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde centrummanagement in december in het 

Oisterwijkse centrum een evenement onder de naam “Moonlightshopping”. Het aantal 

deelnemers steeg vorig jaar met 30 %. Het bedrijfsleven van Oisterwijk wist een aantal mooie 

resultaten te behalen. We noemen enkele in het oog springende successen. Eetcafé De Tijd 

behaalde een derde plaats in de Café Top 100 over 2015-2016 en werd provinciewinnaar in 

Brabant. Tobroco Machines behaalde de Koning Willem I Prijs, de meest prestigieuze 

ondernemersprijs van Nederland, in de categorie MKB. Eethuys de Lind werd winnaar van de 

Cafetaria Top 100 2016-2017 en mag zich daarmee beste cafetaria van Nederland noemen. 

Collin Crowd Fund ontving een Cashcow Award als beste Crowdfundplatform van Nederland. 

Verder een mooi resultaat voor Koffiebranderij Rozema & van Schijndel: een 8,5 in de AD 
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koffietest 2016, daarmee uitkomend op een landelijke 12e plaats en op de 1e plaats van Brabant. 

Tenslotte behaalde Dual Inventive een plaats bij de ‘Brabants Besten’ (samen met 45 andere 

bedrijven). Dual Inventive mag zich ‘ambassadeur sociale innovatie’ noemen.  

 

Bakker, patissier en presentator Robèrt van Beckhoven is als meest bekende Oisterwijkse 

ondernemer een belangrijke ambassadeur voor onze gemeente.  

 

FINANCIEEL 

Wij bieden u jaarstukken aan met een positief resultaat. De financiële huishouding alsook de 

verhouding tussen ons vermogen en ons risicoprofiel blijft onverminderd gunstig, waarmee een 

stevig fundament voor de toekomst is gelegd. Het weerstandsvermogen is opnieuw ruim 

voldoende met een ratio van 3,4. Daarmee blijft onze weerbaarheid ook in de toekomst 

gewaarborgd. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

Het college van Oisterwijk 

Mei 2017 
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Financiële beeld 

 

Het rekeningjaar 2016 laat een positief saldo zien. Het beeld is als volgt: 

 

                                                                                      Bedragen x € 1.000 

Geraamd saldo na bestemming volgens oorspronkelijke begroting 2016 94 V 

Begrotingswijzigingen -19 N 

Geraamd resultaat (na wijziging) 75 V 

Werkelijk saldo van baten en lasten 1.954 V 

Mutaties reserves (per saldo vrijval) 1.650 V 

Werkelijk resultaat 3.604 V 

Overhevelingsverzoeken aan de raad -463 N 

Resultaat 3.141 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 positieve 

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

de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de niet geraamde opbrengsten van 

precariobelasting. De schikking van een claim over de Nic. van Eschstraat (oude gymzaal) 

betekent een nadeel ten opzichte van de begroting.  

 

Bestemming saldo 

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

reserves waartoe de raad al besloten heeft € 3.604.000 voordelig. Gelijktijdig met het voorstel 

tot het vaststellen van de jaarstukken 2016 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 

€ 463.000. Daarmee rekening houdend wordt het uiteindelijke resultaat € 3.141.000 voordelig. 

Het college stelt voor om van het resultaat € 1,5 mln. te storten in de ‘Reserve voor 

kapitaalslasten investeringen in maatschappelijk nut’ en het restant 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 2016.  

 

 

Afrondingsverschillen. 

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

tellingen. 
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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. 

 

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? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

De raad wil de rol van volksvertegenwoordiger anders invullen, rekening houdend met de nieuwe 

verhoudingen in de samenleving (Raadsbesluit 18 december 2014 m.b.t. adviezen “Oisterwijk 

aan Z”).  

 

De missie van de griffie is om de raad, de commissies en hun voorzitters op een professionele en 

adequate wijze te ondersteunen, zodanig dat de raadsleden hun werk op een efficiënte wijze 

kunnen doen. 

 

De rekenkamercommissie is een belangrijk adviesorgaan dat de controlerende taak van de raad 

wil versterken en een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van Oisterwijk. De focus 

ligt op structurele thema’s en is gericht op het leerproces voor raad en organisatie, ter 

verbetering van de processen.  

 

Product: Gemeenteraad 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 De rol van de raad transformeert meer naar participant in de samenleving. De raad heeft een 

goed beeld van wat er bij de burger leeft. 

- De raadswerkgroep ‘Oisterwijk aan Z’ heeft het rapport “Kaderstelling anno Nu” 

besproken in oktober in een sessie met de raadsleden. De werkgroep werkt de 

aanbevelingen die de raad heeft ontvangen verder uit en komt in 2017 met concrete 

stappen. 

- De raadswerkgroep ‘Oisterwijk aan Z’ heeft een actueel raadscommunicatieplan 

vastgesteld. De uitvoering staat in het teken van bovengenoemde doelstelling. 

 Het onderwerp integer gemeentebestuur continu op de agenda. 

- De raad heeft een nieuwe gedragscode Integriteit vastgesteld. Dit is de leidraad voor het 

handelen van de raadsleden en commissieleden. Het presidium is geïnformeerd over een 

aantal meldingen en de afhandeling ervan. 

- Het presidium heeft het bijbehorende processtappenplan ‘Onderzoek 

Integriteitsschendingen’ vastgesteld. We onderzoeken meldingen van mogelijke 

integriteitsschendingen volgens dit protocol. Het presidium is geïnformeerd over de 

afhandeling volgens protocol van een melding. 

 



 

20 

 

 

 

Product: Griffie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 De raad is participant in de samenleving 

- We hebben werkbezoeken, raadsspreekuren en beeldvormingsbijeenkomsten 

georganiseerd. Deze hebben bijgedragen aan het participatieproces van de raad in de 

samenleving.  

 

Product: Adviesorgaan Rekenkamercommissie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Kwalitatief goed bestuur in Oisterwijk 

- De rekenkamercommissie heeft in het rapport “Risicomanagement en risicobeheersing” 

aanbevelingen gedaan richting college en raad. Deze aanbevelingen geven handreikingen 

en helpen college en raad bij de uitvoering en bij de diverse rollen. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

 Raden en griffies binnen het GHO verband werken steeds meer samen. Informatie voor de 

drie raden bereiden we samen voor en wordt gedeeld. 

 Binnen Hart van Brabant verband dragen we bij aan de regionale afstemming tussen de 

negen raden. 

- In GHO verband hebben de griffies een PrO Demos training voor politiek geïnteresseerden 

georganiseerd. Het aantal deelnemers, 25 en 24 op de wachtlijst, overtrof de 

verwachtingen. Begin 2017 organiseren we een nieuwe training met het doel mogelijke 

nieuwe raadsleden te werven voor de verkiezingen in maart 2018. 

- De twee Radendagen stonden in het kader van de strategische Agenda Hart van Brabant 

en vluchtelingen en de democratische legitimatie van de regionalisering. 

- Voor het eerst werd een verenigde vergadering van de gemeenteraden van Hart van 

Brabant gehouden. 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

 De besluiten van de raad van december 2014 (Oisterwijk aan Z) zijn leidraad voor de raad in 

zijn uitoefening van de volksvertegenwoordigende rol.  

 In het kader van Oisterwijk aan Z is raadscommunicatie een belangrijk speerpunt voor de 

griffie. 

- De werkgroep ‘Oisterwijk aan Z’ heeft in beeld gebracht welke rollen college en raad 

hebben in de veranderende samenleving. Het rapport ‘Kaderstelling anno Nu’ geeft 

handvatten om de nieuwe rollen in te vullen.  
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG01 Gemeente-
raad en griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten - V - V - V 0 V 0 V 

Baten - V - V - V 0 V 0 V 

2A. Uitvoeringskosten -633 N 1 V -632 N -728 N -97 N 

Lasten -633 N 1 V -632 N -728 N -97 N 

Saldo -633 N 1 V -632 N -728 N -96 N 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 1 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Griffie 

 Extra kosten door inhuur tijdelijke 

ondersteuning (27 N) 

193 226  34 

Accountant 

 Hogere kosten accountant (44 N), veroorzaakt 

door m.n. aangescherpte kwaliteitseisen 

accountant en meerwerk voor 

werkzaamheden 3 decentralisaties 

40 85  45 

Baten     

-     

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG01 Gemeenteraad en griffie 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0101 Gemeenteraad Lasten -366 N 0 V -366 N -384 N -19 N 

Baten -  V -  V -  V 0 V 0 V 

  Resultaat -366 N 0 V -366 N -384 N -18 N 

PD0102 Griffie Lasten -193 N 0 V -193 N -226 N -34 N 

  Resultaat -193 N 0 V -193 N -226 N -34 N 

PD0103 Rekenkamer Lasten -33 N -  V -33 N -33 N 0 V 

  Resultaat -33 N -  V -33 N -33 N 0 V 

PD0104 Accountant Lasten -40 N -  V -40 N -85 N -45 N 

  Resultaat -40 N -  V -40 N -85 N -45 N 

  
PRG01 Gemeenteraad 
en griffie 

Lasten -633 N 1 V -632 N -728 N -97 N 

Baten 0  V 0  V 0  V 0 V 0 V 

  Resultaat -633 N 1 V -632 N -728 N -96 N 
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Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën  

 

 

Portefeuillehouders: Hans Janssen, 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? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

We willen een organisatie zijn die in staat is en blijft te voldoen aan de eisen die onze omgeving 

aan ons stelt. Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert daarbij de primaire processen.  

We willen de raad in de positie brengen om op basis van integrale informatie tot keuzes te 

komen en om de gestelde doelen te realiseren. 

Bij de gemeentelijke heffingen is het uitgangspunt een gematigde lastendruk en niet meer dan 

trendmatige groei. Voor wat betreft de bestemmingsbelastingen en retributies is 100% 

kostendekking het uitgangspunt. 

 

Product: College  (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Op een effectieve en transparante manier uitvoering geven aan de geformuleerde 

maatschappelijke doelstellingen van de raad.  

- Bij de berap 2016 en nu bij deze jaarrekening geven wij per product aan in hoeverre we 

hebben bereikt wat we wilden bereiken. 

 

Product: Salarissen en overige personele kosten  (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Realisatie van de ombuigingstaakstelling, zoals opgenomen in eerdere begrotingen.  

- We hebben de ombuigingstaakstelling zoals opgenomen in de begroting 2016 volledig 

gerealiseerd. Met het invoeren van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR-21 hebben 

we een  begin gemaakt met de implementatie van een nieuw strategisch 

personeelsbeleid. 

 

 

 

 



 

24 

 

 

Producten: Bedrijfsvoering en planning & control (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een verbeterde p&c-cyclus 

- In 2016 hebben we geen ingrijpende aanpassingen in de p&c-cyclus doorgevoerd. Wel 

hebben we de nodige aandacht besteed aan de verdere verbetering van de bestaande 

p&c-stukken. 

 Een doelmatige bedrijfsvoering 

- We hebben bij de inrichting van processen steeds het lean-principe als uitgangspunt 

genomen. 

- We hebben de aanpak van de interne-controleprocessen samen met Hilvarenbeek en 

Goirle gedaan. 

 Een doeltreffende bedrijfsvoering 

- We hebben een externe toets laten uitvoeren op de organisatieontwikkeling. 

- We hebben de salarisadministraties van Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk 

samengevoegd. 

- De teams informatie van de Hilvarenbeek en Oisterwijk werken intensief samen. 

- Het klantinformatie-zaaksysteem is gestart en het wordt gaandeweg ontwikkeld en 

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 het voorzieningenniveau gehandhaafd waarbij de belastingen slechts 

trendmatig zijn verhoogd. 

 

Product: Gemeentefonds (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 De raad is volledig op de hoogte van de financiële gevolgen van wijzigingen in de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds. 

- We hebben de raad met raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de gevolgen voor 

Oisterwijk van circulaires over de gemeentefondsuitkeringen.  

-  

 

Product: Openbare orde en veiligheid (HJ) 

 

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

objectieve veiligheid enerzijds en een goed veiligheidsgevoel anderzijds.  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Verantwoordelijkheid voor opvang van vluchtelingen 
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- We hebben de mogelijkheden in kaart gebracht voor de kwalitatieve en kwantitatieve 

uitbreiding van het AZC in Oisterwijk. Door een landelijke afname van het aantal 

asielaanvragen heeft het COA geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 Een veilige woon- en leefomgeving   

- We hebben het burgerinitiatief in het opstarten van WhatsApp-groepen t.b.v. het melden 

van verdachte situaties gefaciliteerd. Dit heeft geresulteerd in bijna 70 WhatsApp-

groepen waardoor onze drie kernen volledig dekkend zijn.  

- Het burgerinitiatief heeft een bijdrage geleverd aan een afname van het aantal 

woninginbraken in Oisterwijk (van 123 in 2015 tot 95 in 2016).  

- We hebben de samenwerking met ondernemers en ketenpartners in 2016 doorgezet met 

het Keurmerk Veilig Ondernemen.  

 Minder ondermijnende criminaliteit (zie ook Programma 10 - Oisterwijk onderneemt!) 

- We hebben beide industrieterreinen in Oisterwijk gecontroleerd door middel van 

bedrijfscontroles door toezichthouders en netmetingen in samenwerking met het 

energiebedrijf. Hierdoor is één hennepkwekerij opgerold.  

- Tijdens de controles hebben we geïnvesteerd in het contact met de ondernemers om het 

bewustzijn en de meldingsbereidheid over dit onderwerp te verhogen. 

 Veiligheid op recreatieparken 

- We hebben, volgens planning, vier parken integraal gecontroleerd op meerdere 

veiligheidsaspecten. 

 Betere rampenbestrijding en crisisbeheersing 

- We zijn de samenwerking aangegaan om tot één robuuste en kwalitatief sterke 

districtelijke crisisbeheersingsorganisatie  bevolkingszorg te komen. Deze is per 1 oktober 

2016 van start gegaan.  

 Brandveilige leefomgeving 

- We hebben in samenwerking met een aantal vrijwilligers een plan van aanpak opgesteld 

om ‘Home Safety Checks’ op het gebied van brandveiligheid bij zelfstandig wonende 

senioren af te nemen en daar indien nodig rookmelders te installeren. Dit plan wordt in 

2017 uitgevoerd. 

- We zijn gestart met het project gebiedsgerichte aanpak natuurbranden. Samen met 

terreinbeheerders en de brandweer worden maatregelen getroffen om ons optimaal voor 

te bereiden op een natuurbrand in de Kampina. 

 Veilige werkomgeving openbare ruimte 

- We hebben op het KVL-terrein, de Mozaïklocatie en aan de Pastoor van der Meijdenstraat 

onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven om de grondroerende 

werkzaamheden op die locaties veilig uit te laten voeren. 

 Minder overlast in openbare ruimte 

- We hebben in overleg met de politie BOA’s ingezet om de overlast in de openbare ruimte 

te verminderen.  

- We hebben gebruik gemaakt van een persoonsgerichte aanpak van probleemjongeren. 

Dit heeft geresulteerd in minder meldingen van jeugdoverlast (van 160 in 2015 tot 141 in 

2016).  

 Impuls buitengebied 

- We hebben extra toezicht in het buitengebied georganiseerd. 

- Met diverse partners zijn we de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied 

gestart. 
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Product: Hart van Brabant (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Samenwerking binnen Hart van Brabant versterken 

- Wij hebben actief zitting genomen in de verschillende stuur-en projectgroepen van Hart 

van Brabant en Midpoint Brabant. De effecten van deze samenwerking in 2016 zijn met 

name in het Sociaal Domein en in diverse economische programma’s (bijvoorbeeld op 

gebied van Leisure) zichtbaar. Daarnaast heeft de provincie een positief oordeel geveld 

over de bestuurskracht van de regio in het kader van Veerkrachtig Brabants Bestuur. 

 We hebben met de Hart van Brabant gemeenten in zeer goede samenwerking een plan 

gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

 

Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn meerdere “operationele” 

samenwerkingsverbanden in gang gezet of zelfs al vorm gegeven.  

 De samenwerking salarisadministratie in 2016 met gemeente Hilvarenbeek 

- Wij voeren nu een gezamenlijke salarisadministratie met Goirle en Hilvarenbeek. 

- Hierdoor verminderen we kwetsbaarheid en verlagen personeelskosten. 

 Informatiemanagement onderdelen gezamenlijk  

- Wij hebben gezamenlijk met Hilvarenbeek een nieuw zaaksysteem geïmplementeerd. 

- Wij stemmen werkzaamheden en processen en procedures op elkaar af en maken daarbij 

optimaal gebruik van elkaars expertise. 

 Interne controlpool  voor gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk  

- Wij hebben gezamenlijke controlplannen als Interne Controle, Procesmanagement en 

213a onderzoeken opgesteld en werkwijzen geüniformeerd. 

 Gezamenlijk ICT platform voor gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

- In de stuurgroep is een akkoord op de verkenning, richting en aanpak van het aansluiten 

van Goirle op het gezamenlijk ICT platform waar wij en Hilvarenbeek al bij aangesloten 

zijn. In 2017 wordt dit verder in gang gezet. 

 Samenwerking op het gebied van P&O beleid  

- We hebben het beleid van de 3 GHO gemeenten op elkaar afgestemd, delen vacatures 

intern, faciliteren projectleiders om buiten de eigen gemeente projecten op te pakken. 

Hierdoor verminderen we kwetsbaarheid en verbeteren we kwaliteit. 

 Samenwerking in het kader van de Omgevingswet 

- We hebben een eerste verkenning gefaciliteerd waarbij gezamenlijk door de 

afdelingshoofden van 3 gemeenten gekeken word naar doelen, aanpak en sturing.  

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

 

Burgers en ondernemers verwachten een andere rol van de gemeente. Zij nemen zelf steeds 

vaker het initiatief en verwachten dan van onze medewerkers een faciliterende rol en een open 

houding.  

Bij opleiding en training van personeelsleden krijgt deze faciliterende rol steeds aandacht. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 

 
PRG02 Bestuur, 
organisatie en inanciën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 41.864 V - V 41.864 V 44.732 V 2.868 V 

Baten 41.864 V - V 41.864 V 44.732 V 2.868 V 

2A. Uitvoeringskosten -15.920 N -436 N -16.357 N -16.841 N -484 N 

2B. Kapitaallasten -537 N 128 V -409 N -412 N -3 N 

2C. Apparaatskosten - V -128 N -128 N - V 128 V 

Lasten -16.457 N -436 N -16.893 N -17.253 N -360 N 

Saldo 25.407 V -436 N 24.971 V 27.479 V 2.508 V 

 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

Nadeel 

Lasten         

 Extra storting voorziening pensioenen 

voormalig wethouders (Appa 222 N).  

 Niet besteed deel van budget Onvoorziene 

Uitgaven (47 V) 

 

738 893  155 

Salarissen en overige kosten personeel 

 Verplichte opname nog te betalen IKB / 

vakantiegeld. Zie balanspost (279 N) 

10.618 10.915  297 

Bedrijfsvoering 

 Uitstel vorming E-depot (25 V, zie 

overhevelingsverzoeken) 

 Lagere kosten reprocentrum (34 V) 

 Winstuitkering BNG (38 V) 

 Dubieuze debiteuren (111 N) 

2.818 2.863  45 

Belastingen 

 Meerkosten uitvoering WOZ en juridische 

kosten in verband met ontbinding contract 

met Centric en nieuw contract met (als risico 

gemeld in Berap) 

259 495  236 

Openbare orde en veiligheid 

 Lagere uitgaven dan geraamd voor de 

opsporing en ruiming van explosieven (45 V,  

zie Overhevelingsverzoeken) 

1.846 1.607 238  
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 Budget veilig recreëren niet volledig besteed 

(20 V, zie overhevelingsverzoeken) 

 Door uitvoering werkzaamheden handhaving 

buitengebied door Omgevingsdienst zijn deze 

kosten geboekt in Programma 3 (89 V, zie 

nadeel lasten in Programma 3) 

 Inhuurkosten Boa’s lager dan geraamd (36 V) 

 Opleidingskosten veiligheid en 

rampenbestrijding lager dan geraamd (26 V) 

 

 Raming Werkelijk voordeel nadeel 

Baten     

Salarissen en overige kosten personeel 

Opbrengsten uit detachering en verrekening 

loonkosten met mede-overheden als gevolg van 

ambtelijke samenwerking (131 V) 

Het overige voordeel ontstaat door het later 

opvullen van vacatures. 

 

87 225 138  

Bedrijfsvoering 

 Door gewijzigde BBV wetgeving is de interne 

rentevoet lager dan begroot en wordt er 

minder rente toegerekend aan brede scholen 

(381 N) en riool (263 N) toegerekend. Dit is 

een nadeel bij programma 2 en een voordeel 

bij de programma’s 5 en 7 

 

1.393 703  690 

Belastingen 

 Lagere opbrengsten Parkeren (44 N) 

 Niet geraamde opbrengst precario op kabels 

en leidingen (2.056 V) 

 

Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 

lokale heffingen 

7.600 9.592 1.992  

Gemeentefonds 

 Hogere algemene uitkering (939 V, waarvan 

404 V reeds gemeld in Berap en 164 V als 

gevolg van nagekomen afrekeningen over de 

jaren 2014 en 2015) 

 Hogere uitkering Sociaal domein (481 V, 

waarvan 302 reeds gemeld in Berap) 

 

32.727 34.147 1.420  
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Besteding post Onvoorzien (budget is € 129.540) 

 

Onvoorzien 2016 Bedrag 

Onderhoud buitenbad Staalbergven -31.050 

Asbestsanering Darwin & Den Akker -36.000 

Juridische kosten Sprendl. straat  40 -15.000 

TOTAAL -82.050 

 

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0201 College Lasten -821 N 83 V -738 N -893 N -155 N 

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

  Resultaat -820 N 83 V -737 N -893 N -156 N 

PD0202 Salarissen en overige 
kn personeel 

Lasten -10.318 N -301 N -10.618 N -10.915 N -297 N 

Baten 87 V -  V 87 V 225 V 138 V 

  Resultaat -10.231 N -301 N -10.531 N -10.691 N -159 N 

PD0204 Bedrijfsvoering Lasten -2.619 N -199 N -2.818 N -2.863 N -45 N 

Baten 1.393 V -  V 1.393 V 703 V -690 N 

  Resultaat -1.226 N -199 N -1.425 N -2.160 N -735 N 

PD0206 Belastingen Lasten -259 N -  V -259 N -495 N -236 N 

Baten 7.600 V -  V 7.600 V 9.592 V 1.992 V 

  Resultaat 7.341 V -  V 7.341 V 9.097 V 1.756 V 

PD0207 Gemeentefonds Baten 32.727 V -  V 32.727 V 34.147 V 1.420 V 

  Resultaat 32.727 V -  V 32.727 V 34.147 V 1.420 V 

PD0208 Openbare orde en 
veiligheid 

Lasten -1.826 N -20 N -1.846 N -1.607 N 238 V 

Baten 56 V -  V 56 V 65 V 9 V 

  Resultaat -1.770 N -20 N -1.790 N -1.543 N 247 V 

PD0209 Hart van brabant Lasten -78 N -  V -78 N -67 N 11 V 

  Resultaat -78 N -  V -78 N -67 N 11 V 

  
PRG02 Bestuur, organisatie 
en financiën 

Lasten -15.920 N -436 N -16.357 N -16.841 N -484 N 

Baten 41.864 V 0  V 41.864 V 44.732 V 2.868 V 

  Resultaat 25.944 V -436 N 25.507 V 27.891 V 2.384 V 
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Programma 3: Dienstverlening 

 

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

 

 

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? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

In onze sterk vraaggerichte benadering leggen we de focus op juistheid, volledigheid en 

tijdigheid van de dienstverlening. Processturing en een optimale afstemming van bezetting en 

behoefte van de klant zijn daarbij sleutelbegrippen.  

 

2016 is de opstart van een meerjarig traject waarbij we investeren in een nieuw 

dienstverleningsconcept. Dit is nodig om beter te kunnen anticiperen op de steeds veranderende 

omgeving en wensen en behoeften van burgers en bedrijven als het gaat over dienstverlening.  

Onderwerpen die hierbij een belangrijke spelen zijn: 

 Verwachtingspatroon klant/burger 

 Bereikbaarheid 

 Deskundigheid/professionaliteit 

 Optimaal gebruiken maken van digitale dienstverlening 

 Integrale dienstverlening 

 

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal voor de gehele ambtelijke organisatie een leidraad / 

richtinggevend document worden.  

 

Product: Verlenen vergunningen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Effectieve en eenduidige vergunningverlening 

- We zijn in 2016 gestart met het project kwaliteitscriteria Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving. Dit project voeren we samen met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en 

Loon op Zand uit, onder leiding van een intergemeentelijke projectleider. In het eerste 

kwartaal van 2017 wordt een implementatieplan opgeleverd. 

 

Product: Producten en diensten (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een vraaggerichte benadering 
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- Om steeds beter vraaggericht te kunnen werken is het van belang te monitoren hoe onze 

inwoners ons bereiken en hoe vaak dat voorkomt. Deze contacten over de verschillende 

kanalen zijn hieronder weergegeven:  

- Website: In 2016 zijn er 120.691 bezoekers geweest op onze website. Hiervan is 

57,9% nieuwe bezoekers en 42,1 % terugkerende bezoekers. In totaal zijn er 

440.610 pagina’s bekeken. 

- Telefonisch Service Centrum: Het TSC heeft in 2016 zo’n 50.000 gesprekken 

aangeboden gekregen. Hiervan is 86% binnen twee minuten opgenomen. (landelijke 

norm is 80%) 

- Baliebezoeken: Er zijn 10.574 bezoekers op afspraak aan de balie geweest, de 

gemiddelde wachttijd bedroeg 2:09 minuten. De gemiddelde behandeltijd bedroeg 

6:45 minuten. 

- Daar waar de juiste antwoorden niet meteen voorhanden was is doorgeleid naar de 

vak- afdelingen of er is een terugbelnotitie aangeboden. 

- We werken binnen de organisatie vanaf medio 2016 met het Klantinformatie-

zaaksysteem. Dit betekent dat steeds meer processen volledig digitaal worden verwerkt 

en dat statusinformatie van lopende zaken binnen onze organisatie beschikbaar is.  

- We registeren klantcontacten en klantvragen in het zaaksysteem. 

- We beantwoorden telefonische vragen van klanten zoveel mogelijk aan de voorkant, 

met gebruikmaking van productinformatie die binnen het zaaksysteem beschikbaar 

is.  

 

Product: Communicatie (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een geactualiseerd communicatiebeleid. De acties dragen bij aan verbinding maken met 

onze omgeving om flexibel in te kunnen spelen op de eisen die onze omgeving aan ons stelt. 

- We zetten Factor C in bij ontwikkeling van beleids- en projectadvies. Factor C is een 

methodiek om beleid en projecten ‘communicatief’ tot stand te laten komen en beter aan 

te laten sluiten bij de omgeving waar je het voor doet.  

- We hebben de Social Media Strategie verder uitgewerkt. Social Media kunnen een 

verbindende rol spelen, mits goed ingezet en gemonitord.  

- Online communicatie biedt meer mogelijkheden om met onze omgeving in contact te zijn 

en snel en flexibel in te kunnen spelen op vragen of issues die leven in de samenleving. 

Daarom hebben we een Facebookpagina (ca. 2500 volgers) en Instagramaccount 

aangemaakt, naast het al enkele jaren bestaande Twitteraccount.  

- We hebben samen met Goirle en Hilvarenbeek een monitoringtool voor Social Media 

aangeschaft. Omgevingsanalyses koppelen we terug naar bestuur en medewerkers om 

beleid aan te scherpen en onze dienstverlening te verbeteren. 

- We hebben een kennismiddag georganiseerd voor onze medewerkers om hen bewust te 

maken van de kansen die digitale communicatie biedt.  

- We hebben een plan van aanpak voor bestuurscommunicatie opgesteld. Uitvoering 

pakken we op in 2017. 

 Informatie snel, tijdig en volledig beschikbaar voor onze burgers. We breiden de digitale 

contactmogelijkheden uit 

- We hebben de mogelijkheden voor burgers om online zaken te doen met de gemeente 

uitgebreid. In totaal staan nu 14 digitale formulieren op de www.oisterwijk.nl. Daarnaast 

http://www.oisterwijk.nl/
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kunnen burgers via onze website een aantal andere (externe) online formulieren 

benaderen.  

- We zijn per 1 november 2016 overgegaan op het volledig online publiceren van de 

bekendmakingen en kennisgevingen. Naar verwachting gaat hiervoor per 1 januari 2018 

een verplichting gelden.  

- Met de uitbreiding van onze social media heeft de burger meer keuzemogelijkheden in het 

contact met de gemeente. 

 

 

Product: Inkomensvoorziening (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Burgers zijn zelfredzaam en participeren in de samenleving.  

- We hebben de aanvragen levensonderhoud met betrekking tot de sociale uitkeringen  

binnen de wettelijke termijnen vastgesteld. We hebben voldaan aan de 

rechtmatigheidseisen. 

- We hebben in samenwerking met het lokale werkgeversnetwerk 73 bijstandsgerechtigden 

geplaatst op regulier werk. 

- We hebben in samenwerking met de WSD invulling gegeven aan het transitiearrangement 

waardoor 12 uitkeringsgerechtigden met verminderde loonwaarde een dienstverband 

hebben ontvangen. 

- Het aantal bijstandsuitkeringen in onze gemeente is met 2 % afgenomen. Dit in 

tegenstelling tot de landelijke trend die een lichte stijging laat zien. We hebben in 2015 

verbetermaatregelen ingezet die mogelijk zijn geworden door de aanvraag voor de 

vangnetregeling 2015. 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

 

 We hebben vanuit het sociaal domein voortdurend aandacht gegeven aan wat de burger zelf 

kan doen, eventueel met hulp van zijn netwerk. Daar waar nodig werd door de teams Werk, 

Inkomen en Wmo/Jeugdwet in samenwerking met het Sociaal Team  ondersteuning verricht.  

 Dit hebben we voornamelijk gedaan met behulp van individuele intakegesprekken bij de 

burger thuis aan de keukentafel en tijdens workshops.  

 De professional heeft zoveel mogelijk de probleemmelding integraal benaderd en maatwerk 

geleverd, waarbij rekening werd gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarbij is 

samen met de burger gezocht naar de meest passende oplossing. 

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2016? 

 

 Team Werk en met name de accountmanager Werk heeft geparticipeerd in diverse 

overleggen (zowel lokaal als regionaal) waarbij werk en economie op de agenda stonden. We 

hebben gezorgd dat het aanbod uitkeringsgerechtigden de noodzakelijke aandacht kreeg die 

het verdiende.  

 We hebben voornamelijk lokale MKB plaatsingen gerealiseerd van uitkeringsgerechtigden, 

met en zonder verminderde loonwaarde (baanafspraken). Daarbij zijn o.a. 

loonkostensubsidie en Social Return on Investment (SROI) ingezet wanneer er sprake was 

van verminderde loonwaarde. 
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WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 

PRG03 Dienstverlening Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.050 V - V 5.050 V 5.011 V -39 N 

Baten 5.050 V - V 5.050 V 5.011 V -39 N 

2A. Uitvoeringskosten -4.496 N -15 N -4.511 N -4.711 N -201 N 

Lasten -4.496 N -15 N -4.511 N -4.711 N -201 N 

Saldo 555 V -15 N 540 V 300 V -240 N 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 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 (308 N, waarvan 206 reeds gemeld in 

Berap juni 2016). Op basis van de begroting OMWB 

2016 heeft Oisterwijk een verplichte afname van 360 

(dit is aanzienlijk hoger dan begrote 262 en met 

name te verklaren door (verkeerde inschatting van) 

de gevolgen van de overgang van personeel van 

Oisterwijk naar de OMWB. Incidenteel is een bedrag 

van 70 benodigd voor uitvoering plan Huis op Orde 

en 38 voor afrekening oude hypotheken/tekort 

jaarrekening 2015. Daarnaast zijn (incidenteel) extra 

werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 

handhaving buitengebied, waarvoor budget is 

opgenomen in Programma 2 (89N, zie ook voordeel 

lasten Programma 2). De door de OMWB in rekening 

te brengen coördinatiekosten (13) zijn niet begroot. 

- uitvoering werkzaamheden handhaving 

buitengebied, waarvoor budget is opgenomen in 

Programma 2 (89 N, zie ook voordeel lasten 

Programma 2) 

 Nog niet afgerond juridische advies 

bezwaarprocedure (11 V, zie 

overhevelingsverzoek) 

328 647  318 

Producten en diensten 

 Lagere kosten basisregistratie personen (30 V), 

gerelateerd aan lagere opbrengst leges, zie onder 

Baten 

179 234  55 
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 Hogere afdracht leges reisdocumenten (79 N), 

gerelateerd aan hogere opbrengst leges, zie 

onder Baten 

Inkomensvoorziening 

 Lagere uitgaven dan geraamd voor uitkeringen 

(150 V), gerelateerd aan lagere uitkering rijk, zie 

baten 

3.892 3.739 153  

 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Baten     

Verlenen vergunningen 

 Lagere baten leges omgevingsvergunningen (52 

N) 

776 740  35 

Producten en diensten 

 Lagere leges basisregistratie personen (18 N), 

gerelateerd aan lagere kosten, zie onder Lasten 

 Hogere opbrengst leges reisdocumenten (96 V), 

gerelateerd aan hogere afdracht leges, zie onder 

Lasten 

 Lagere opbrengst leges huwelijken (15 N) 

445 516 71  

Inkomensvoorziening 

 Lagere definitieve Rijksuitkering Inkomensdeel, 

waaruit sociale uitkeringen worden verstrekt (52 

N), gerelateerd aan lagere uitkeringen, zie lasten 

3.830 3.755  75 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

PRG03 Dienstverlening 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0301 Verlenen 
vergunningen 

Lasten -313 N -15 N -328 N -647 N -319 N 

Baten 776 V -  V 776 V 740 V -35 N 

  Resultaat 462 V -15 N 447 V 93 V -354 N 

PD0302 Producten en 
diensten 

Lasten -179 N -  V -179 N -235 N -55 N 

Baten 445 V -  V 445 V 516 V 71 V 

  Resultaat 266 V -  V 266 V 282 V 16 V 

PD0303 Communicatie Lasten -111 N -  V -111 N -91 N 20 V 

  Resultaat -111 N -  V -111 N -91 N 20 V 

PD0304 Inkomens-
voorziening 

Lasten -3.892 N -  V -3.892 N -3.739 N 153 V 

Baten 3.830 V -  V 3.830 V 3.755 V -75 N 

  Resultaat -62 N -  V -62 N 16 V 78 V 

  
PRG03 Dienstverlening Lasten -4.496 N -15 N -4.511 N -4.711 N -201 N 

Baten 5.050 V 0  V 5.050 V 5.011 V -39 N 

  Resultaat 555 V -15 N 540 V 300 V -240 N 
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Programma 4: Ruimte ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder: Sjef Verhoeven 

 

Omschrijving 

Dit programma omvat het op te stellen beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen 

(volkshuisvesting), natuur en milieu, verkeer en parkeren en openbare ruimte. We spelen 

hiermee in op de actuele ontwikkelingen in de samenleving en anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen, waaronder trends en nieuwe wet- en regelgeving. 

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

eigenheid van Oisterwijk als recreatieve 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 en 

ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oisterwijk. 

___________________________________________________________________ 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

 

In het kader van de ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een integrale en duurzame 

structuurvisie. 

In de visie worden de vastgestelde hoofdlijnen vertaald naar thema’s en ambities, die wij de 

komende jaren willen nastreven. In de visie nemen we ook het beleid voor veehouderijen en 

detailhandel op. De vastgestelde visie nodigt bewoners en ondernemers uit om met initiatieven 

te komen, die een bijdrage leveren aan het halen van onze ambities. Volgend op de 

structuurvisie maken we een visie op de openbare ruimte. Deze gaan we samen met onze 

burgers en relaties vormgeven. In 2016 start het college het proces hiervoor.  

De Omgevingswet wordt in 2018 ingevoerd. Daar anticiperen we op. Naast een aantal nieuwe 

planvormen en instrumenten (omgevingsvisie/plan), zorgt de wet ook voor organisatorische 

aanpassingen binnen de gemeente. In 2016 vergaren we de nodige kennis en stellen we een 

projectplan op om ons voor te bereiden op deze veranderingen. Samen met Hilvarenbeek en 

Goirle bekijken we hoe we deze veranderingsopgave kunnen vormgeven.  

Bij het volkshuisvestingsbeleid blijven we binnen de regionale afspraken. Die afspraken hebben 

betrekking op het verduurzamen en vernieuwen van de bestaande woningvoorraad, het 

levensloopbestendig maken van woningen, het verbeteren van de betaalbaarheid van woningen 

en regionale afstemming van programma’s (regionale agenda wonen 15-12-2014). In die agenda 

is ook opgenomen dat de gemeente Oisterwijk t/m 2023 1.010 woningen mag bouwen. 

 

 

Product: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Vastgestelde structuurvisie. 

- In december 2016 is de Omgevingsvisie vastgesteld.  
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Verbeterde bereikbaarheid van het centrum. 

- De grondexploitatie waarin verbetering van de aansluiting tussen het KVL-terrein en het 

Centrum is opgenomen, is in december 2016 vastgesteld. In 2017 starten we met de 

bestemmingsplanprocedure. 

Een nieuw veehouderijbeleid. 

- In april 2016 is het nieuwe veehouderijbeleid vastgesteld. 

Bescherming kwetsbare natuurgebieden. 

- Voor de verplaatsing van camping “de Reebok” is afgelopen jaar intensief overleg 

geweest met Natuurmonumenten en de Reebok om afspraken te maken over de 

verplaatsing naar de projectlocatie Recreatie. Momenteel vinden de afrondende 

gesprekken plaats en is een vierpartijenovereenkomst in voorbereiding. 

We zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet in 2019 

- In 2016 hebben we kennis vergaard over de Omgevingswet en mogelijke gevolgen 

hiervan voor de organisatie. In 2017 stellen we een projectplan op om ons voor te 

bereiden op de invoering van deze wet. Samen met Hilvarenbeek en Goirle bekijken we 

hoe we deze veranderingsopgave kunnen vormgeven. 

Opstellen van een visie op de openbare ruimte als kader voor inrichting, beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte. Dit kader helpt actieve burgers en onszelf om effectiever en integraler 

in te kunnen spelen op actuele meervoudige vraagstukken uit de samenleving. 

- We hebben nog geen Visie voor de openbare ruimte opgesteld. De Visie openbare ruimte 

is volgend op de Omgevingsvisie die in december 2016 is vastgesteld. In 2017 wordt de 

Visie openbare ruimte opgesteld. 

 

 

Product: Volkshuisvesting 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We leveren 101 nieuwe woningen op. 

- Er zijn 105 woningen opgeleverd in 2016 en 103 woningen in aanbouw genomen in 2016. 

Op basis van de (nieuwe) Woningwet maken we prestatieafspraken met Leystromen. 

Wij hebben prestatieafspraken gemaakt met woonstichting Leystromen voor 2017. Deze zijn 

ondertekend op 12 december 2016. We hebben een regionaal plan van aanpak gemaakt over 

de huisvesting van vergunninghouders en asielzoekers. Verder hebben we uitvoering gegeven 

aan:  

- de prestatieafspraken met Woonstichting Leystromen 2016, waaronder begrepen: 

- gesprekken over de ontwikkeling van huurwoningen op het KVL-terrein; 

- gesprekken over de ontwikkeling van de locatie Ermelindishof; 

- huisvesting vergunninghouders. 

- het regionale woonkader (december 2015) hieronder begrepen: 

- Regio indeling werkgebieden woningcorporaties; 

- Zienswijze scheiding dienst algemeen economisch belang (daeb) / niet-daeb. Het gaat 

om zaken waarvoor staatssteun al dan niet is toegestaan. 

Het beleidsveld ‘wonen’ is continu in beweging en ontwikkeling. Dit vraagt om monitoring van de 

woningmarkt en actualisatie van onderzoeken. Het samenspel tussen deze diverse 

ontwikkelingen vraagt om een herijking van het gemeentelijk beleid. Het regionale woonkader, 

de regionale woningbouwafspraken en de Woonvisie 2011 dienen daarbij als vertrekpunt. 

- Wij hebben samen met de partners en de raad in interactieve bijeenkomsten de 

Woonvisie geactualiseerd tot een actueel beleidskader. Deze is vastgesteld in oktober 
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2016. Wij hebben regionale woningbouwafspraken gemaakt voor de bouw van 835 

woningen in de periode 2016 t/m 2025. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens het RRO op 

15 december 2016. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

Wij zijn actief betrokken bij diverse regionale overlegvormen binnen Hart van Brabant. In dit 

overleg vindt afstemming plaats tussen de ontwikkeling van de betrokken gemeenten op 

verschillende beleidsvelden (zoals wonen, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, en 

verkeer en vervoer). Deze afstemming is ook nodig in het kader van de ladder voor duurzame 

verstedelijking. Wij zijn binnen deze regionale samenwerking ambtelijk en bestuurlijk 

vertegenwoordigd, zodat wij de belangen van Oisterwijk hierin naar voren kunnen brengen.  

- In 2016 hebben we actief deelgenomen aan de regionale overlegvormen binnen Hart van 

Brabant. Dat heeft o.m. geleid tot implementatie van ladder voor duurzame 

verstedelijking (woningbouwafspraken) en een regionaal woonkader. 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

Voor het opstellen van onze visies, en ook de uitwerking ervan, betrekken we burgers en 

partners in het proces en vertrouwen op hun kwaliteit en inbreng. 

 

- Bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn de inwoners uit Oisterwijk middels een 

enquête en verschillende bijeenkomsten betrokken.  

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2016? 

Bij zowel het opstellen van de structuurvisie zoals de visies voor detailhandel en openbare 

ruimte, als de ontwikkeling van het woningbouwprogramma werken we samen met ondernemers 

en ontwikkelaars. De structuurvisie stellen we zo op, dat ondernemers meer ruimte krijgen om 

hun initiatief uit te kunnen voeren. 

- In 2016 zijn de Omgevingsvisie, de Detailhandelsstructuurvisie en de Woonvisie 

vastgesteld. Bij het opstellen van deze visies zijn ondernemers en ontwikkelaars 

betrokken. De Omgevingsvisie nodigt ondernemers uit om met initiatieven te komen, die 

een bijdrage leveren aan het halen van onze ambities. De Detailhandelsvisie biedt ruimte 

voor vernieuwend ondernemerschap. 

 

 

 

 

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 -169 N -105 N -274 N -150 N 124 V 

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

Lasten -174 N -105 N -279 N -155 N 124 V 

Saldo -170 N -105 N -275 N -154 N 120 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

 

Programma 4 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Uitgaven advisering toekomstige ontwikkelingen 

lager dan geraamd (25 V, zie 

overhevelingsverzoek) 

 

104 75 29  

Wegen, straten en pleinen ontwikkeling 

- De raad heeft 80 beschikbaar gesteld voor 

opknappen De Lind (zie overhevelingsverzoek) 

80 13 67  

Vastgoedbeleid 

 Uitgaven strategische vastgoedbeleid lager dan 

geraamd (10 V, zie overhevelingsverzoek) 

25 15 10  

Baten     

-     

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0401 Verkeer en vervoer 
ontwikkeling 

Lasten -25 N -  V -25 N -18 N 7 V 

  Resultaat -25 N -  V -25 N -18 N 7 V 

PD0402 Duurzaamheid en 
milieu 

Lasten -9 N -  V -9 N -5 N 5 V 

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

  Resultaat -5 N -  V -5 N -4 N 1 V 

PD0403 Volkshuisvesting Lasten -30 N -  V -30 N -24 N 5 V 

  Resultaat -30 N -  V -30 N -24 N 5 V 

PD0404 Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Lasten -104 N -  V -104 N -75 N 29 V 

  Resultaat -104 N -  V -104 N -75 N 29 V 

PD0406 Wegen, straten en 
pleinen ontwikkeling 

Lasten -  V -80 N -80 N -13 N 67 V 

Baten -  V -  V -  V -  V -  V 

  Resultaat -  V -80 N -80 N -13 N 67 V 

PD0407 Vastgoedbeleid Lasten -  V -25 N -25 N -15 N 10 V 

  Resultaat -  V -25 N -25 N -15 N 10 V 

  
PRG04 Ruimte ontwikkeling Lasten -169 N -105 N -274 N -150 N 124 V 

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

  Resultaat -165 N -105 N -270 N -149 N 120 V 
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Programma 5: Ruimte uitvoering 

 

 

Portefeuillehouders: Sjef Verhoeven (SV) en Ina Batenburg (IB)  

 

 

Omschrijving 

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

uitvoering en beheer van de fysieke ruimte. 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? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

 

Een veilige, duurzame en prettige leefomgeving: dat is ons doel. En we willen daarbij de 

inwoners meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leefomgeving. In onze nieuwe visie op 

de openbare ruimte kijken we ook naar wie wat kan betekenen in die leefomgeving. Uiteraard 

blijven we, ook nu al, steeds in contact met burgers en ontwikkelaars over hoe we samen zorgen 

voor een kwalitatief goede omgeving. 

Een veilige leefomgeving vraagt ook binnen dit programma de juiste inzet en hierin willen we 

onze ambities zo veel mogelijk waarmaken. Ten aanzien van duurzaamheid willen we als 

gemeente het voorbeeld geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op het 

gemeentehuis. Hoewel bij relevante onderwerpen altijd en integraal naar duurzaamheidsaspecten 

wordt gekeken noemen we een paar voorbeelden.  

We stimuleren het gebruik van fietsen en andere duurzame verkeersvormen (bijv. laadpalen) en 

zorgen voor schoon water en een schone bodem (VGRP 2015-2019). Bij het afval streven we er 

naar dat in het jaar 2021 maximaal 100 kg grof huishoudelijk afval per inwoner wordt 

aangeboden (Kadernota afval 2012-2021) en stimuleren het verder scheiden van afval. 

We hebben actuele bestemmingsplannen. We werken mee aan ruimtelijke plannen van derden 

die passen binnen ons beleid en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk. 

Uit de enquête, die is afgenomen voor de structuurvisie, blijkt dat de fysieke toestand van de 

wijk Westend door de bewoners met een onvoldoende wordt beoordeeld. We zetten in op extra 

aandacht vanuit het sociale domein en zullen ook de signalen op het gebied van ruimte serieus 

oppakken. De openbare ruimte van de wijk onderzoeken we en, indien nodig stellen we een plan 

op met verbeterpunten die we met prioriteit willen oppakken. 
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Product: Wegen, straten en pleinen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Zorgen voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving. 

- De in 2016 geplande werkzaamheden aan kwaliteits- en klein onderhoud aan wegen, 

bermen, kunstwerken, straatreiniging, zand- en puinwegen, sneeuw- en 

gladheidbestrijding en wegmarkeringen zijn geheel uitgevoerd. 

- In 2016 zijn we gestart met het opstellen van de ‘Nota wegenbeheer 2018-2022’. Deze 

nota wordt in februari 2017 in procedure gebracht. 

- Op basis van een burgerinitiatief is in het buitengebied van Moergestel de 1e fase van de 

aanleg van een glasvezelnetwerk gerealiseerd. Het resterende gebied (Oisterwijk-Noord) 

is inmiddels in voorbereiding. 

- Het ‘Meldpunt buurtbeheer’ is ook in 2016 succesvol doorgezet. 

- Met de vaststelling van het herinrichtingsplan voor de Kop van de Lind wordt dit gebied 

duurzaam ingericht, waarbij groen en levendigheid kunnen samengaan. De uitvoering zal 

in het 1e kwartaal van 2017 plaatsvinden. 

- De voorbereiding met betrekking tot een herinrichting van de Beukendreef is in 2016 

nagenoeg afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2017. 

- In 2016 heeft een herinrichting plaatsgevonden van de Kerkstraat. Het betreft het 

gedeelte gelegen tussen Dorpsstraat en Poststeeg. 

 

 Burgers meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving door hen te 

betrekken bij werkzaamheden in de openbare ruimte. 

- Veel projecten zijn door of met behulp van burgers tot stand gekomen wat geleid heeft 

tot een kwaliteitsverhoging van de openbare ruimte. 

- Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte is middels 

bewoners- en nieuwsbrieven, Gemeentepagina en website veel gecommuniceerd met 

onze burgers. 

 

 Besparen van kosten door regionale samenwerking uit te breiden en efficiënt en rationeel te 

werken. 

- In 2016 heeft op diverse onderdelen afstemming plaatsgevonden met onze 

samenwerkende en regionale gemeenten.  

 

Product: Openbaar groen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Toekomstgerichte en duurzame groenvoorzieningen met een hoge biodiversiteit. 

- Deregulering kapbeleid is vastgesteld en de regeling zal in het voorjaar in werking treden. 

- Het herinrichtingsplan van de Kop van de Lind is vastgesteld en wordt begin 2017 

uitgevoerd. De bomen aan de Kop van de Lind worden beter beschermd door dit 

herinrichtingsplan.  

- Met oog voor het kostenaspect en de biodiversiteit is het beheer volgens het afgesproken 

niveau uitgevoerd. 

- Met behulp van bewoners en deskundige belangengroepen zoals het B-team hebben we 

bijgedragen aan het project Groen voor Grijs en diverse groenparticipatieprojecten.  
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Product: Openbare verlichting (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een veilige openbare ruimte. 

- In 2016 is het proces in gang gezet om te komen tot een nieuw beleidsplan Openbare 

Verlichting. In 2017 wordt dit beleidsplan aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. 

 

Product: Riolering en water (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Bescherming volksgezondheid 

- We hebben de voorbereidingen voor een herberekening van het basis Rioleringsplan in 

gang gezet.  

- In 2016 hebben we het vervangingsprogramma 2015 volledig uitgevoerd (vervanging en 

aanpassing van riolering in Oisterwijk en Moergestel) en we hebben het programma voor 

2016 voorbereid en aanbesteed. Door deze maatregelen blijft het rioolstelsel goed 

functioneren en wordt de volksgezondheid beschermd. 

- In samenspraak met de bewoners hebben we voor de Beukendreef plannen uitgewerkt in 

combinatie met de rioolvervanging 2017. Deze werkzaamheden gaan we in 2017 verder 

uitvoeren.  

- In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst Doelmatig waterbeheer voor de regio de 

Meierij opnieuw vastgesteld en ondertekend. Door de krachten te bundelen en kennis te 

delen drukken de kosten. Gezamenlijk leidt dit tot betere voorzieningen. 

 Droge voeten en voldoende water 

- In een aantal straten en bij diverse bouwprojecten hebben we de opvang, buffering en 

infiltratie van water verbeterd. Hierdoor worden de risico’s op waterhinder en 

wateroverlast steeds kleiner en wordt tegelijkertijd water toegevoegd aan de bodem en 

watertekort tegen gegaan. 

 Schoon water en een schone bodem. 

- Bij de afkoppeling van gebouwen en wegen hebben we nadrukkelijk gekeken naar 

mogelijkheden om water op te vangen en te infiltreren. Te zwaar vervuilde oppervlakken 

worden niet afgekoppeld. Achterkanten van woningen leveren risico op en zijn daarom 

niet aangesloten op de infiltratievoorzieningen. Geringe verontreinigingen in afstromend 

hemelwater zijn opgevangen in de infiltratieriolering en dringen niet door in de bodem.  

 

Product: Afvalinzameling (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 

 Minder aanbod van restafval. 

- In 2016 is er ruim 25% minder restafval ingezameld. Binnen het uitvoeringsplan Afval 

2015-2017 van afval naar grondstof, wordt aangegeven dat in 2017 er nog maar 121 kg 

huishoudelijk restafval per inwoner excl. grof huishoudelijk afval aangeboden mag 

worden. Deze doelstelling wordt met +/ 108 kg per inwoner in 2016 al ruimschoots 

gerealiseerd. 

 Scheiden van afval is lonend. 

- De gemiddelde afvalstoffenheffing is in 2016 gedaald. Bewoners zijn beter gaan scheiden 

waardoor zij minder vaak hun restafval container aanbieden. Daarnaast is per 1 januari 
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2016 de lediging voor een GFT container op € 0,- gezet en hoeft de bewoner naast het 

vastrecht enkel voor de afvoer van restafval te betalen.  

 Inwoners pakken de vervuiling in hun omgeving zelf aan. 

- Op het gebied van aanpakken vervuiling in de eigen omgeving probeert de gemeente 

Oisterwijk met behulp van Zappers(Zwerfvuil aanpakkers) de omgeving schoon te 

houden. De betrokkenheid van de bewoners zelf kan beter. In 2017 zal via de sociale 

media zoals facebook hier extra aandacht aan besteed gaan worden.  

 

 

Product: Verkeer en Vervoer (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Meer fietsverkeer en andere duurzame verkeersvormen 

- De voorbereidingen voor het fietspad tussen Moergestel en Haghorst zijn in gang gezet en 

wordt gecontinueerd in 2017. In november 2016 is de verlichting langs het fietspad van 

de Moergestelseweg afgerond. Voldoende fietsenstallingen op de juiste plek in het 

centrum blijft in 2017 een aandachtspunt. 

 Grotere verkeersveiligheid 

- Dynamische snelheidsindicatoren zijn ingezet als snelheidsremmende maatregel op 

verschillende wegen in de gemeente. De rotonde op het kruispunt Moergestelseweg – 

Groenstraat is in oktober 2016 gerealiseerd. Aanpakken wortelopdruk fietspaden en de 

realisatie verlichting fietspad Moergestelseweg zijn als maatregel uit het Fietsmeldpunt 

uitgevoerd. 

 Zorgen voor goede bereikbaarheid NS station 

- In 2016 zijn de plannen voor de bereikbaarheid van het NS-station in overleg met ProRail 

verder uitgewerkt. Realisatie van de plannen staat gepland voor 2017. 

 Waarborgen bereikbaarheid centra, kernen, buitengebied en bedrijventerreinen 

- Vanwege bezwaren tegen het conceptplan voor de Ontsluiting van Pannenschuur is het 

nog niet gekomen tot uitvoering daarvan. Verdere voorbereiding en besluitvorming 

vinden plaats in 2017. 

 Terug brengen parkeeroverlast en aantrekkelijke parkeersituatie centrum  

- Verschillende maatregelen uit het parkeerplan zijn uitgevoerd. Het effect van het gratis 

parkeren is geëvalueerd, vervolg op die evaluatie vindt plaats in 2017. In de Dintel, Van 

Kemenadelaan en Kerkplein is de parkeercapaciteit vergroot. 

 

 

Product: Beheer vastgoed (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Strategische sturing op vastgoed 

- Wij hebben een projectplan vastgesteld om te komen tot strategisch vastgoedbeleid 

(kadernota, vast te stellen door de raad) en een organisatieadvies over de inrichting van 

de werkzaamheden die betrekking hebben op het vastgoed. De kadernota wordt in de 

eerste helft van 2017 aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

- Vanuit de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek zijn wij het gesprek aangegaan om 

te kijken wat we samen kunnen oppakken. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

 Een functionele vastgoedportefeuille 

- In de kadernota wordt ook aandacht besteed aan een functionele vastgoedportefeuille. 
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Product: bestemmingsplannen en projecten (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Herziening van bestemmingsplannen 

- De herzieningsprocedure voor de bestemmingsplannen voor het Bedrijventerrein, het 

Centrum en het Buitengebied is in 2016 afgerond. De aanpassing van 

bestemmingsplannen als gevolg van de uitspraken van de Raad van State loopt nog door.  

- In afwachting van concretisering van het plan tot verplaatsing van het zwembad, is eerst 

in december 2016 gestart met de voorbereidingen voor actualisatie van het 

bestemmingsplan sportpark d’n Donk. 

 Visie Westend 

- Er is integrale aandacht voor Westend en deze is in 2016 geïntensiveerd (met name 

vanuit de afdeling Samenleving). Ook zijn er gesprekken gehouden met bewoners en 

stakeholders in de wijk, vooral vanuit uitgangspunt van de sociale cohesie en gezondheid. 

Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd.  

 Verplaatsing camping de Reebok 

- Ten behoeve van de afbouw van de camping zijn meerdere (bestuurlijke) overleggen 

geweest. Als gevolg hiervan kan nu een overeenkomst worden opgesteld en gesloten 

waarin de afbouw van de camping wordt vastgelegd. 

 Projecten: particulier initiatief 

- In 2016 hebben wij een medewerking verleend aan een aantal particuliere initiatieven als 

de uitbreiding van het bedrijf Tobroco, La Hollande fase 2. Voor deze initiatieven is 

kostenverhaal toegepast. 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

In ons werk richten we ons bij samenwerking als eerste op Goirle en Hilvarenbeek. Zeker bij 

aanbestedingen kijken we altijd of samenwerking mogelijk is. Inhoudelijke afstemming op beleid 

bespreken we in onze netwerken in Hart van Brabant. In 2016 willen we met name de relatie met 

Goirle en Hilvarenbeek verstevigen door uitwisseling van kennis en ervaring meer te stimuleren.  

- In 2016 zijn we actief geweest in de netwerken in Hart van Brabant en heeft uitwisseling 

van kennis en ervaring plaatsgevonden met Hilvarenbeek en Goirle. Resultaten daarvan 

waren o.m. de uitwerking van regionaal fietsbeleidsplan en verbetering fietsroutenetwerk, 

de invulling regionaal E laadpalen beleid en de uitwerking verkeersveiligheidsplan 

Brabant.  

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

In dit programma werken we veel met organisaties en burgers. Hierbij gaan we uit van hun eigen 

kracht. Bestemmingsplannen stellen initiatiefnemers zelf op en zij benaderen zelf de direct 

omwonenden. Voor infrastructurele projecten wegen we per geval af hoe we burgers kunnen 

informeren of betrekken. Met name in groenonderhoud zijn we op zoek naar de beste 

samenwerking en zien we dat burgers, meer dan we in eerste instantie denken, bereid zijn actief 

te zijn in de openbare ruimte.  

- Wij hebben initiatiefnemers gestimuleerd om hun eigen plannen middels 

omgevingsdialoog bespreekbaar te maken in hun omgeving. Bij plannen die wij zelf 

ontwikkelen is maatwerk toegepast om burgers zo goed mogelijk te informeren of te 

betrekken bij de werkzaamheden in hun omgeving. 
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Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2016? 

We staan open voor initiatieven van ondernemers en vinden het van belang dat deze met een 

open blik worden beoordeeld. Initiatieven die passen binnen ons beleid, pakken we op, waarbij 

we onze planning niet uit het oog verliezen.  

- Om initiatieven van ondernemers te ondersteunen hebben wij gekeken naar de kansen 

van hun initiatieven en ondersteund waar mogelijk. 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije ruimte   

1A. Baten 10.783 V 4.273 V 15.056 V 17.672 V 2.616 V 

Baten 10.783 V 4.273 V 15.056 V 17.672 V 2.616 V 

2A. Uitvoeringskosten -11.550 N -2.517 N -14.066 N -19.390 N -5.324 N 

2B. Kapitaallasten -1.314 N -31 N -1.344 N -1.062 N 282 V 

2C. Apparaatskosten - V - V - V - V - V 

Lasten -12.863 N -2.547 N -15.411 N -20.452 N -5.041 N 

Saldo -2.081 N 1.726 V -355 N -2.780 N -2.425 N 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 5 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Verkeer en vervoer uitvoering 

 Aanleg rotonde Moergestelseweg (260 N, gedeel-

telijk gedekt door subsidie, zie baten) 

 Vooruitbetaalde subsidie basisscholen (22 N) 

 Vooraf niet verwachte en niet geraamde kosten 

Enexis rotonde Groenstraat-Moergestelseweg (20 N) 

434 716  283 

 

 

 

 

Wegen, straten en pleinen uitvoering 

 Straatreiniging (27 V) 

 Bermen (10 V) 

 Kwaliteitsonderhoud (18 V) 

 Klein onderhoud (61 N) 

 Zand en puinwegen (16 N) 

 Sneeuw- en gladheidsbestrijding (37 V) 

 Onderhoud bruggen en duikers (44 V) 

 Werken van derden (14 N) 

 Gemeentewerf (13 V) 

1.633 1.546 87  

Openbaar groen 

 LOG Molenakkers (101 V, waarvan voor 90 een 

overhevelingsverzoek) 

 Landschap en biodiversiteit (31 V) 

 Diverse uitvoeringsbudgetten openbaar groen overig 

(46 V, waarvan voor 40 een overhevelingsverzoek 

1.166 988 179  



 

49 

 

voor uitvoering project Kop van de Lind) 

 Raming Werkelijk voordeel nadeel 

Openbare verlichting 

 Hogere kosten aanleg en onderhoud verlichting (132 

N), waaronder de niet geraamde kosten voor fietspad 

Moergestelseweg waarvoor 110 subsidie is 

ontvangen, zie onder Baten 

316 421  104 

Uitvoeren grondexploitatie 

 Bij het onderdeel grondexploitatie dienen lasten en 

baten in samenhang te worden bezien. Als we baten 

en lasten samentrekken zien we een nadeel t.o.v. de 

begroting van 2.449. Dit wordt nagenoeg geheel 

veroorzaakt door het verschil tussen geraamde 

winstneming (3.688) en werkelijke winstneming 

(1.290). 

6.917 11.349  4.433 

Riolering en water 

 Riolering onderh. kolken en riolen (37 V) 

 Riolering calamiteiten (12 N) 

Meldlijn drukriolering/gemalen en huisaansluitingen 

(11 V)  

 In plaats van de geraamde 823 wordt 1.223 in de 

voorziening gestort. Dit is het gevolg van de 

methodiek die bij het product riolering en water 

wordt toegepast. Hierbij wordt het saldo van baten 

en lasten verrekend met de geraamde storting in de 

voorziening. De storting in de voorziening wordt 

daarom 400 hoger dan geraamd. (400 N) 

 NB Lasten en baten binnen het product Riolering en 

water hangen nauw met elkaar samen. Per saldo is 

de afwijking op het product 221 N (lasten: 346 N,  

baten:125 V) 

1.251 

 

1.598  346 

Afval 

 Huishoudelijk afval: verwerkingskosten en 

inzamelkosten lager dan begroot. Minder restafval 

ingezameld en minder ledigingen vanwege nieuw 

inzamelbeleid per 2016 (240 V) 

 Kunststof: inzamelkosten hoger dan begroot. Meer 

tonnage verwerkt. Gevolg van beleid om zo veel 

mogelijk gescheiden in te zamelen; daardoor minder 

restafval en meer PMD (Plastic verpakkingen, 

Metaalverpakkingen en Drankkartons) (158 N) 

 GFT: hogere inzamelkosten en verwerkingskosten. 

Gevolg van beleid om meer gescheiden in te zamelen 

(102 N) 

 Overige, kleinere verschillen kosten afvalinzameling: 

2.108 2.189  82 



 

50 

 

papier (22 N), Klein chemisch afval (12 V), 

hondenpoepbeleid (11 V), preventie (10 V) 

Papier: huur van de containers bleek niet geraamd.  

Beheer vastgoed 

 Niet voorzienbare schikkings- en advocaatkosten in 

zaak verkoop gymzaal ‘De Krekul’ (388 N) 

62 451  389 

Bestemmingsplannen en projecten 

 Bestemmingsplan Den Donk doorgeschoven naar 

2017 (15 V), zie Overhevelingsverzoeken 

 Overschot op budgetten inhuur- en advieskosten (32 

V) 

180 132 48  

     

 Raming Werkelijk voordeel nadeel 

Baten     

Verkeer en vervoer uitvoering 

 Bijdragen en subsidies van mede-overheden aan 

verkeersmaatregelen, waaronder rotonde 

Moergestelseweg (233 V, zie ook lasten) 

0 240 240  

Openbare verlichting 

 Afrekening schades (27 V) 

 Provinciale subsidie verlichting fietspad 

Moergestelseweg (110 V) 

18 159 141  

Uitvoeren grondexploitatie 

 Zie toelichting aan de lastenkant 

9.657 11.641 1.984  

Riolering en water 

 Riool huisaansluiting (43 V) 

 Riool huisaansluiting (25 N) 

 Hogere baten rioolheffing (107 V) 

 NB Lasten en baten binnen het product Riolering en 

water hangen nauw met elkaar samen. Per saldo is 

de afwijking op het product 221 N (lasten: 346 N,  

baten:125 V) 

2.482 2.607 125  

Afval 

 Hogere opbrengsten afvalstromen: papier (13 V), 

glas (30 V), kunststof (89 V), milieustraat (13 V) 

Kunststof: meer inzameling PMD (Plastic 

verpakkingen, Metaalverpakkingen en Drankkartons) 

als gevolg van beleid hieromtrent.  

 Lagere opbrengst afvalstoffenheffing (201 N) Dit is 

eveneens een gevolg van beleid: minder inkomsten 

als gevolg van minder ledigingen restafval en 

tariefwijziging GFT naar nihil.  

2.597 2.549  48 

Beheer vastgoed 

 Verkoopopbrengst gronden (159 V) 

115 300 185  
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 Hogere huur- en pachtopbrengsten (24 V) 

Bestemmingsplannen en projecten 

 Opbrengst uit anterieure overeenkomsten 

(‘kostenverhaal’) lager dan begroot (38 N) 

123 91  32 

 

 

Verschil in kapitaalslasten 

Door wijziging in het doorbelaste rentepercentage is aan het product riool € 263.000 minder 

rente doorbelast. Zie ook de opmerking pagina 28 onderdeel Bedrijfsvoering. 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG05 Ruimte uitvoering 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0501 Verkeer en 
vervoer uitvoering 

Lasten -434 N -  V -434 N -716 N -283 N 

Baten -  V -  V -  V 240 V 240 V 

  Resultaat -434 N -  V -434 N -477 N -43 N 

PD0502 Wegen, straten 
en pleinen uitvoering 

Lasten -1.633 N -  V -1.633 N -1.546 N 87 V 

Baten 43 V -  V 43 V 63 V 20 V 

  Resultaat -1.589 N -  V -1.589 N -1.483 N 107 V 

PD0503 Openbaar groen Lasten -718 N -448 N -1.166 N -988 N 179 V 

Baten 21 V -  V 21 V 21 V -  V 

  Resultaat -697 N -448 N -1.145 N -967 N 179 V 

PD0504 Openbare 
verlichting 

Lasten -316 N -  V -316 N -421 N -104 N 

Baten 18 V -  V 18 V 159 V 141 V 

  Resultaat -299 N -  V -299 N -262 N 37 V 

PD0505 Uitvoeren 
grondexploitatie 

Lasten -4.899 N -2.018 N -6.917 N -11.349 N -4.433 N 

Baten 5.383 V 4.273 V 9.657 V 11.641 V 1.984 V 

  Resultaat 484 V 2.255 V 2.740 V 292 V -2.448 N 

PD0506 Riolering en 
water 

Lasten -1.251 N -  V -1.251 N -1.598 N -346 N 

Baten 2.482 V -  V 2.482 V 2.607 V 125 V 

  Resultaat 1.231 V -  V 1.231 V 1.010 V -221 N 

PD0507 Afval Lasten -2.108 N -  V -2.108 N -2.189 N -82 N 

Baten 2.597 V -  V 2.597 V 2.549 V -48 N 

  Resultaat 489 V -  V 489 V 360 V -129 N 

PD0509 Beheer vastgoed Lasten -62 N -  V -62 N -451 N -389 N 

Baten 115 V -  V 115 V 300 V 185 V 

  Resultaat 54 V -  V 54 V -150 N -204 N 

PD0510 Bestemmings 
plannen + projecten 

Lasten -129 N -51 N -180 N -132 N 48 V 

Baten 123 V -  V 123 V 91 V -32 N 

  Resultaat -7 N -51 N -57 N -41 N 16 V 

  
PRG05 Ruimte uitvoering Lasten -11.550 N -2.517 N -14.066 N -19.390 N -5.324 N 

Baten 10.783 V 4.273 V 15.056 V 17.672 V 2.616 V 

  Resultaat -767 N 1.757 V 990 V -1.718 N -2.708 N 
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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. Dit krijgt vorm 

door de transformatie van het sociale domein, door een herbezinning op  gemeentelijke taken en 

het benutten van (economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende doelen zijn 

burgerbetrokkenheid en innovatie gericht op ontkokering en efficiëntie. 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma 

De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en verwacht een andere rol van ons als 

gemeente. We moeten minder regels stellen en meer verantwoordelijkheid en ruimte geven aan 

initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers. 

 

Wij streven naar meer eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners, maar vanuit onze 

expliciete opgave in het sociale domein hebben we speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. 

Daar waar inwoners het toch niet zelf of met hun omgeving  kunnen regelen, nemen wij de 

verantwoordelijkheid en bieden we de noodzakelijke ondersteuning. 

 

Door betere preventie en een stevige basisstructuur proberen we te voorkomen dat problemen 

escaleren. Daarmee verhogen we de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige dure 

zorgkosten. Dit noemen we de verzilveringsstrategie. 

 

De beoogde transformatie kost tijd. We zullen de tijd en ruimte moeten creëren om deze 

verandering écht tot stand te brengen. Want deze verandering  mag niet ten koste gaan van de 

kwaliteit van onze dienstverlening en die van onze samenwerkingspartners. Dit betekent dat we 

moeten kunnen differentiëren in onze werkwijze en de rol die we als gemeente spelen in het 

proces. Daar waar het kan, spelen we slechts een faciliterende rol, daar waar nodig voeren we 

regie. 

 

We willen een duurzame basisstructuur inrichten. Daarin bouwen we aan een veranderende 

samenwerking met partners en aan een goede infrastructuur van voorzieningen. Het gaat niet 

alleen om voorzieningen op het terrein van sociale ondersteuning, maar ook op die van sport, 

cultuur, onderwijs en economie. 

 

Andere concrete doelen zijn de realisatie van een zwembad, een sporthal en financieel gezonde 

en bruisende cultuurcentra in Oisterwijk en Moergestel. Daarnaast streven we naar een 

aantrekkelijk klimaat voor ondernemers, waarbij we speciale aandacht hebben voor de recreatief 

toeristische sector.  
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Toevoeging voor programma 6 diverse producten  

We hebben samen met de 9 gemeenten in de regio HvB de Strategische Meerjaren Agenda Hart 

van Brabant (SMA HvB) 2016-2020 opgesteld. In de regio HvB worden passende antwoorden op 

maatschappelijke uitdagingen samen opgepakt: de regio wil zorgzaam, inclusief en veilig zijn en 

alle mensen mogelijkheden bieden om als volwaardige burgers naar vermogen mee te kunnen 

doen aan onze samenleving. Wij werken, samen met de gemeenten in de regio, aan een 

toekomst bestendige regio waarbij mensen, leefomgeving en economie zich in balans 

ontwikkelen.  De ambities van de regio zijn vertaald naar een regionaal programma op basis van 

de kapitalen Economie, Leefomgeving & Milieu en Mens & Samenleving. Om de ambities 

gezamenlijk te kunnen realiseren zijn op diverse onderdelen aparte uitvoeringsplannen gemaakt. 

De drie transities (Wmo, participatie, jeugd) vallen onder het kapitaal Mens & Samenleving.  

We hebben een integraal beleidsplan ‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein in de gemeente 

Oisterwijk 2017-2018’ opgesteld. Deze is in december 2016 vastgesteld in de raad. 

 

 

Product: Sociale basisstructuur (PS)   

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers doen vaker een beroep op ondersteuning in hun eigen omgeving. 

De gemeente is voorbereid en neemt verantwoordelijkheid voor de extra toestroom en opvang  

van vluchtelingen en voldoet aan haar wettelijke taakstelling voor statushouders  

Wijkcentra bieden een gevarieerd en breed aanbod, gericht op behoeften van de wijk.  

- We voeren  het uitvoeringsplan ‘versterking basisstructuur’ uit. 

- We hebben subsidie verstrekt aan ContourdeTwern en verschillende andere organisaties, die 

zich inzetten voor het versterken van de basisstructuur o.a. Stichting Oisterwijk Centraal. 

- We hebben een innovatiebudget ingezet, gericht op vernieuwing en versterking van de 

basisstructuur. In 2016 zijn hebben wij hiervoor verschillende pilots gestart. De raad is via 

een brede raadsinformatieavond ‘stand van zaken sociaal domein’ en de monitoring sociaal 

domein geïnformeerd over de voortgang. 

- We hebben deskundigheidsbevordering ingezet m.b.t. de kanteling, zowel met partners in de 

basisstructuur als met de partners van de Toegang van het Sociaal Domein.  

- We hebben een sociale kaart ontwikkeld en geüpdatet. Deze is toegankelijk voor burgers, 

professionals en vrijwilligers. 

- Wij hebben alle vergunninghouders, ten aanzien waarvan de gemeente een taakstelling 

heeft, gehuisvest of hebben daartoe een concrete toezegging gekregen. 

- We hebben met Stichting Vluchtelingenwerk Nederland afspraken gemaakt over de vereiste 

participatieverklaringen voor nieuwe vergunninghouders. 

- We hebben aan de Maatwerkfabriek opdracht gegeven om de activiteiten van de wijkcentra in 

beeld te brengen.  

 

Product: Lichte ondersteuning (PS)  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers nemen deel aan de maatschappij, zijn zelfredzaam en verbeteren hun eigen 

leefomgeving. 

Burgers die hulp nodig hebben bij complexe, meervoudige vragen, krijgen ondersteuning van het 

Sociaal Team. We bieden zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers bij het oplossen van hun 

problemen en voorkomen zo een beroep op onnodige dure specialistische zorg. 
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- We hebben subsidie verstrekt aan Juvans en MEE.  

- We hebben de werkwijze van de toegang sociaal domein geëvalueerd. Dit vraagt, op basis 

van de resultaten van de Schouw, om doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Het 

vormgeven van de nieuwe ondersteuningsstructuur is in 2016 zorgvuldig opgepakt . Er is een 

‘Bouwdag’ georganiseerd voor alle partijen in de Toegang (o.a. MEE, Juvans, 

ContourdeTwern, GGD, Thebe en gemeente afdeling Dienstverlening) en de 

cliëntenadviesraden (WMO-raad, WWB, SSPO). Daarnaast hebben we met de partners in de 

toegang diverse bijeenkomsten gehad in het kader van de doorontwikkeling van de 

ondersteuningsstructuur (Waarom en Wat) en in het kader van de opdracht, zoals verstrekt 

aan het Sociaal Team. Hierbij hebben we geïnvesteerd in samenwerking tussen de ‘O3 

partners’ (MEE, Juvans, GGD, ContourdeTwern) en de afdeling dienstverlening van de 

gemeente (team Wmo/jeugd en team Werk & inkomen), zodat in 2017 maximaal gebruik 

gemaakt wordt van elkaar én samengewerkt wordt tussen de partners in de sociale 

basisstructuur en de lichte ondersteuning. In 2017 wordt aan de partners van de Toegang 

een nieuwe opdracht verstrekt voor de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur .  

- We hebben de herbeoordelingen van de burgers die overgangsrecht hebben op zorg  

afgerond. 

 

 

Product: maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (PS)  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Elk kind in Oisterwijk krijgt de kans zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige 

omgeving. Voor ouders en jeugdigen is er ondersteuning als dat nodig is. 

- We hebben een passend en dekkend aanbod van Jeugdhulp. 

- De aanbesteding voor Jeugdhulp 2017 is geslaagd. Resultaatsturing is het uitgangspunt bij 

deze jeugdhulp. Ook pakken we hiermee administratieve knelpunten aan.    

- We zijn (lokaal en regionaal) innovatief; dit leidt steeds meer tot kwalitatieve en/of 

betaalbare jeugdhulp. 

- We hebben de verordening Jeugdhulp vernieuwd op basis van de regionale verordening 

Jeugdhulp Hart van Brabant.  

- We zijn gestart met de harmonisatie van de inkoop Jeugd en WMO. Hiermee geven we 

invulling aan het programma Mens & Samenleving uit de ‘Strategische Meerjaren Agenda 

Regio Hart van Brabant 2016-2020’. 

 

 

Product: maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers met een beperking, chronische-, psychische- of psychosociale problemen krijgen 

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

kunnen (blijven) doen in de samenleving.  

- We hebben een passend en dekkend aanbod van specialistische zorg en maatschappelijke 

ondersteuning. We hebben de contracten met de aanbieders verlengd tot 31 januari 2017. 

- We voeren het contractmanagement uit in samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek en 

Dongen. 
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- We hebben de nadere regels Wmo aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de 

Centrale Raad over huishoudelijke ondersteuning en een uitspraak over resultaatgerichte 

inkoop.  

- We hebben inwoners, die in het verleden gebruik hebben gemaakt van hulp bij het 

huishouden, actief geïnformeerd (brief en informatieblad) over de gevolgen van de uitspraak 

en waar nodig een nieuwe maatwerkvoorziening verstrekt. 

- We hebben met de Hart van Brabant gemeenten een verkenning uitgevoerd voor inkoop 

jeugd en Wmo. We hebben  besloten om voor de inkoop en de uitvoering van de Wmo samen 

te werken met de negen Hart van Brabant gemeenten. We hebben regionaal een kader 

vastgesteld waarbinnen harmonisatie van inkoop Jeugd en Wmo kan plaatsvinden (leidende 

principes en inrichtingskeuzes). Dit alles met als doel om regeldruk te verminderen en te 

komen tot een, zoveel mogelijk, eenduidige en efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken 

en verantwoordelijkheden.  

We hebben randvoorwaarden geformuleerd voor de inkoop van Wmo-ondersteuning voor 

2018. De volgende stap is dat deze richting en randvoorwaarden concreet worden uitgewerkt in 

een inkoopplan Wmo 2018.  

 

 

Product: maatwerkvoorzieningen participatie (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers participeren in de maatschappij en zijn zelfredzaam. Daar waar ze niet in staat zijn om 

zelf, of met behulp van hun omgeving mee te doen, zorgt de gemeente voor ondersteuning.  

- Op basis van ervaringen hebben we een nieuwe opzet gemaakt voor het regionaal 

werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Midden Brabant. 

- We hebben  opdracht verleend tot het onderzoeken van de mogelijkheden tot regionale 

samenwerking in de arbeidsmarktregio. 

- In het vierde kwartaal van 2016 heeft de WSD de rapportage afgerond voor wat betreft de 

mogelijke rollen (positie) van de WSD in de komende jaren. 

 

 

Product: Armoedebeleid (PS)  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Kwetsbare burgers participeren zoveel als mogelijk volwaardig in onze samenleving en zijn 

daarbij zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam. 

- We hebben randvoorwaarden opgesteld om dit effect te bereiken: meer preventieve 

activiteiten, betere verbinding met de basisstructuur en het toepassen van een 

draagkrachtberekening.  

- Wij hebben in de kadernota Armoedebeleid voorgesteld om de inkomensnormen van de 

minimaregelingen te verruimen, zodat meer mensen kunnen deelnemen aan het 

declaratiefonds (bevordering maatschappelijke participatie).  

Burgers zijn meer en eerder aan zet bij armoedeproblematiek 

- We hebben de inzichten over de achtergrond van armoede, verkregen van onze burgers, 

omgezet in beleidsdoelstellingen en maatregelen. 

- We hebben randvoorwaarden opgesteld om de toegankelijkheid van de gemeente te 

vergroten en de communicatie tussen burger en overheid te vereenvoudigen. 
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- We organiseerden inloopspreekuren voor de collectieve zorgverzekering voor minima, 

waardoor burgers met hun aanvraag geholpen werden. 

- We stelden randvoorwaarden op om vrijwilligerswerk (m.b.t. financiële vraagstukken) uit te 

breiden en te ondersteunen. 

 

Product: Onderwijsbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers, in het bijzonder kinderen en jongeren, krijgen de kans zich te ontwikkelen. De 

gemeente beschikt daartoe over voldoende en goede voorzieningen voor onderwijs.  

- Door de gemeente zijn de volgende voorzieningen ingezet ter ondersteuning van het  beleid: 

schoolgebouwen en gymnastiekzalen en  middelen voor onder andere leerlingenvervoer, 

voor- en vroegschoolse educatie (in het peuterspeelzaalwerk en de basisschool), de brede 

school-coördinatie, onderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum. 

- In overleg met de partners (onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) hebben we een 

nieuwe Lokaal educatieve agenda (LEA) opgesteld. Wij faciliteren het overleg omtrent de LEA. 

- Wij hebben samen met andere gemeenten en het samenwerkingsverband Plein 013 (primair 

onderwijs) op overeenstemming gericht overleg gevoerd over het nieuwe ondersteuningsplan 

van het samenwerkingsverband.  

- Wij hebben een uitvoeringsplan laaggeletterdheid vastgesteld. 

 

 

Product: Sportbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers meer laten bewegen en sporten omdat het bijdraagt aan fysieke en psychische 

gezondheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke binding. De gemeente draagt hiervoor bij aan 

de sportinfrastructuur.  

- Voor het nieuwe zwembad en sporthal op sportpark Den Donk hebben we:   

- een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Dat plan hebben we opgesteld in overleg met de 

(sport)organisaties op sportpark Den Donk. Ook hebben we hiervoor een inloopavond 

voor omwonenden georganiseerd. We hebben  het concept-stedenbouwkundig plan  voor 

wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd in de vergadering van 8 december 2016. 

- Op basis van een marktconsultatie en een benchmark hebben wij bijgestelde kaders voor 

het nieuwe zwembad en een nieuwe sporthal op sportpark Den Donk voorgelegd in de 

vergadering van 22 december 2016. 

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke 

organisaties en/of bedrijfsleven. 

 In een marktconsultatie hebben we marktpartijen bevraagd over financiële kaders en 

risico’s bij de ontwikkeling van een nieuw zwembad en sporthal. 

 we hebben nog geen besluit genomen over privatisering van de exploitatie van bestaande 

sporthallen en gymzalen. 

 

Product: Cultuurbeleid (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers nemen deel aan culturele activiteiten omdat het bijdraagt aan hun zelfontplooiing, 

zelfredzaamheid en maatschappelijke binding. 
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- We verstrekken subsidies  voor cultuurdeelname, cultuurproducties, cultuureducatie en 

culturele instellingen zodat alle burgers kunnen deelnemen aan cultuur in gemeente 

Oisterwijk.  

- We hebben de huurachterstand van de cultuurcentra kwijtgescholden. 

- We hebben een aanvullende subsidie van € 190.000 verstrekt aan de cultuurcentra voor het 

doorvoeren van verbetermaatregelen in de bedrijfsvoering en de gebouwen. 

- N.a.v. het door stichting COM opgestelde uitvoeringsplan hebben wij aan de raad een 

voorstel voorgelegd om financiële middelen beschikbaar te stellen voor investeringen 

(verbouwing begane grond, aanpassen toegankelijkheid Tiliander) in cultuurcentrum de 

Tiliander.     

 

Product: Toerisme en recreatie (IB en HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Oisterwijk is bekend als trekpleister in de regio en de sector floreert. Conform de visie zetten we 

daarbij in op een toename in 2025 van 300 extra directe en indirecte arbeidsplaatsen en 75.000 

extra overnachtingen.  

- Na een succesvolle pilotfase van november 2015 t/m juni 2016 met een kwartiermaker 

buitengebiedmanagement is in oktober 2016 de Stichting Buitengebiedmanagement (BGM) 

Oisterwijk opgericht. De stichting heeft een bestuur van ondernemers met een onafhankelijk 

voorzitter. Van de 70 toeristisch-recreatieve ondernemers in het buitengebied zijn bij 

aanvang van BGM al 45 ondernemers lid geworden. Dit grote aantal laat zien dat er veel 

behoefte en draagvlak is. Een projectplan, mede-opgesteld door ondernemers, wordt 

uitgevoerd om de toegevoegde waarde van BGM te laten zien. De buitengebiedmanager 

werkt steeds nauwer samen met de centrummanager.  

- In juni 2016 is een ‘plan van aanpak kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie’ door de raad 

vastgesteld; dit in samenwerking met het project Duurzaam Veilig Recreëren. Met 

verschillende recreatieparken hebben we gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de parken. Tevens zijn de gesprekken gebruikt om de 

toekomstvisie van de gemeente (te weten kwaliteitsverbetering en verhoging toeristische 

beleving) over te brengen. Deze gesprekken zijn de opmaat naar maatwerk-overeenkomsten 

met een aantal parken in 2017.  

- 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. Zo is in 2016 bijvoorbeeld de 

verbinding gelegd met Tiliander, House of Leisure en VisitBrabant. 

 

Product: Promotie (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Oisterwijk staat regionaal en landelijk op de kaart via gerichte marketing en promotie. 

- De jaarlijks beschikbare promotiesubsidie hebben we door middel van cofinanciering verleend 

aan diverse activiteiten van ondernemers en organisaties die gezorgd hebben voor positieve 

profilering en promotie van Oisterwijk regionaal en landelijk. Doordat de subsidieregeling 

inmiddels beter bekend is bij externen is het beschikbare budget van € 100.000,- in 2016 

volledig benut. Cofinanciering is o.a. verleend aan: Festival van de Brabantse Cultuur, KVL 

Belevingspad, landelijk Erfgoedcongres op KVL en buitengebiedmanagement. 
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- Samen met stakeholders uit de vrijetijdssector hebben we een nieuw beeldmerk voor de 

citymarketing van Oisterwijk ontwikkeld (O’). We handhaven hierbij de bestaande pay-off  

‘Parel in ’t groen’. Er is een gebruiksvriendelijk huisstijlhandboek ontwikkeld voor het nieuwe 

citymarketing-beeldmerk. Dit huisstijlhandboek is via www.parelintgroen.nl voor iedereen 

beschikbaar.   

- Met een werkgroep van gemeente, VVV, centrummanager en buitengebiedmanager hebben 

we voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe website voor de 

promotie van Oisterwijk. Deze site zal in het eerste kwartaal van 2017 live gaan. In deze 

nieuwe site zal het merk Oisterwijk (zie vorige punt) centraal staan.  

 

 

Product: Economische zaken (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De gemeente heeft een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. 

We hebben goed contact met de ondernemersverenigingen en met de individuele bedrijven.  

Bedrijven doen aan kwaliteitsverbetering en kiezen duurzame ruimtelijke oplossingen, waaronder 

intensief en meervoudig ruimtegebruik.  

Er is een goede samenwerking binnen Hart van Brabant en Midpoint Brabant, die leidt tot 

versterking van de lokale en regionale economie.  

- In 2016 hebben we meer structuur en regelmaat gegeven aan onze bestuurlijke contacten 

met de diverse ondernemersverenigingen, zoals BCO, Ondernemend Moergestel en 

Centrummanagement. Met de besturen van deze verenigingen spreken we minstens 2x per 

jaar over zaken als participatie, werkgelegenheid, veiligheid en groei- en ontwikkelkansen. 

Ook bespreken we verbeterpunten in de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.  

- We hebben voor diverse beleidsvelden meerdere keren per jaar overleg gehad met de 

regiogemeenten om tot toekomstbestendige, duurzame (ruimtelijke) afspraken te komen. In 

2016 hebben we regionaal afspraken gemaakt over vraaggestuurde ontwikkelen en 

revitaliseren van bedrijventerreinen.  

- De raad heeft in juli 2016 een nieuwe detailhandelsstructuurvisie vastgesteld. We hebben 

voor de verschillende gebieden in onze gemeente vastgelegd wat de gewenste 

detailhandelsontwikkelingen voor de komende jaren zijn. Met deze afspraken zorgen we voor 

kwaliteitsbehoud én kwaliteitsverbetering van de voorzieningen.  

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

 

We werken op Hart van Brabant niveau samen aan een meerjarige strategische agenda waarbij 

er speciale aandacht is voor het sociaal domein. In het Regionaal Werkbedrijf Werkhart werken 

we samen met UWV, de sociale werkvoorzieningen en gemeenten aan het versterken van de 

regionale arbeidsmarkt en economie. Daarnaast voeren we belangrijke taken zoals jeugdzorg en 

doelgroepenvervoer in de regio uit.  

 

Samen met Hilvarenbeek, Goirle en Dongen voeren we het contractbeheer van de lokale 

zorgproducten in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uit. 

- Harmonisatie Wmo en jeugd 

- Er is een gezamenlijke ambitie om te komen tot harmonisatie van de inkoop Jeugd en 

Wmo. Dit alles met als doel om regeldruk te verminderen en te komen tot een, zoveel 

mogelijk, eenduidige en efficiënte uitvoering van gemeentelijke taken en 

http://www.parelintgroen.nl/
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verantwoordelijkheden. Er is regionaal een kader geschetst waarbinnen de harmonisatie 

van de inkoop Jeugd en Wmo kan plaatsvinden (leidende principes en inrichtingskeuzes). 

Dit visiedocument is besproken op het portefeuillehoudersoverleg tijdens de Hart van 

Brabant dag in december 2016. Alle gemeenten sluiten aan, waarbij een gemeente op 

enkele onderdelen aanvullende voorwaarden benoemt om aan te sluiten. Tevens zijn er 

thema’s benoemd waarop samenwerking in de regio binnen de Wmo, los van de inkoop 

kan plaatsvinden.  

- Harmonisatie inkoop Wmo 

- Er loopt een traject om te komen tot harmonisatie Wmo (samenwerking op het gebied 

van inkoop Wmo begeleiding) per 2018. Hiermee wordt uitvoering geven aan het project 

'Opdrachtgeverschap' in de regionale uitvoeringsagenda Wmo.  De stappen die gezet 

worden, passen binnen het kader van de leidende principes en de inrichtingskeuzes.  

- Besluitvorming over samenwerking met de negen Hart van Brabant gemeenten bij de 

inkoop en de uitvoering van de Wmo vindt 10 januari 2017 in het college plaats. Een 

ambtelijk werkgroep is opgericht. Het eerste resultaat van deze groep is het opstellen van 

een inkoopplan dat in maart aan het college wordt voorgelegd. Dit inkoopplan vormt de 

basis voor de ontwikkeling van inkoopdocumenten (programma van eisen e.d., 

procesdocumenten) die in de zomer worden gepubliceerd.  

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

 

Via het innovatiebudget (onderdeel van het product sociale basisvoorzieningenstructuur) creëren 

we ruimte voor initiatieven van burgers. 

- Het beleidsplan ‘’Goed voor elkaar in 2016, Gemeente Oisterwijk’’ is in co-creatie met 

maatschappelijke partners tot stand gekomen. De maatschappelijke partijen die hebben 

bijgedragen zijn: de Wmo-Raad, het Seniorenplatform SSPO en de Klankbordwerkgroep 

WWB. 

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2016? 

 

We werken aan een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor en samen met het 

bedrijfsleven. Dit doen we door snel en adequaat initiatieven van ondernemers op te pakken, te 

denken in oplossingen (wat kan wel i.p.v. wat mag niet) en een integrale werkwijze. We 

versterken onze relaties met  ondernemersverenigingen en individuele bedrijven. We moedigen 

werkgevers aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.    

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 
PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 840 V -205 N 635 V 776 V 140 V 

Baten 840 V -205 N 635 V 776 V 140 V 

2A. Uitvoeringskosten -17.411 N 315 V -17.096 N -16.268 N 828 V 

2B. Kapitaallasten -25 N - V -25 N -25 N - V 

Lasten -17.435 N 315 V -17.120 N -16.292 N 828 V 

Saldo -16.595 N 110 V -16.485 N -15.517 N 968 V 
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Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2016 zijn: 
Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil 

 

 

Programma 6 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Verzilveringsstrategie 

 Incidenteel voordeel vereveningsfonds (236V) Dit 

betreft een dekkingsmiddel voor de 

uitvoeringskosten  

236 0 236  

Armoedebeleid 

 Aantal kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

is lager (70 V) dan begroot. 

 Meer beroep op noodfonds (16 N). 

 De lasten bijzondere bijstand zijn hoger (116 N).  

803 869  67 

Sociale basisvoorzieningenstructuur 

 Opvoeden en opgroeien (17 V) 

 Lagere lasten Inloop GGZ (73 V) 

1.458 1.365 93  

Bovenlokale zorg 

 Voor de regionale jeugdtaken geldt dat de 

eindafrekening 2016 met Hart van Brabant 

(HvB) nog niet bekend is. Hier ontstaat een 

nadeel van 133 N. 

 Voor de uitvoering van de Wet Sociale 

Werkvoorziening zijn voor de ramingen 

gebaseerd op de bedragen uit de 

meicirculaire 2015, terwijl de betaling zijn 

geschied op basis van de septembercirculaire 

2016 (266 N)    

7.874 8.300  425 

Maatwerkvoorziening Lokaal 

 

Maatwerkvoorziening jeugdzorg 

 De PGB lasten komen lager uit dan geraamd 

(194 V), waarbij opgemerkt moet worden dat de 

SVB een administratieve achterstand heeft. 

 

WMO 

 Bij persoonsgebonden budget (PGB) hogere 

lasten (82 N) door beleidsaanpassing hulp bij het 

huishouden en resultaatinkoop nieuwe Wmo 

(AWBZ), ook hier dient rekening gehouden te 

worden met een administratieve achterstand van 

5.454 4.414 1.041  
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de SVB. 

 Er is sprake van een afname in de lasten van 

Vervoer (119 V) door een daling in het aantal 

ritten. 

 Lagere kosten woningaanpassingen (105 V) door 

minder toekenningen. 

 Nieuwe Wmo AWBZ (504 V) lagere lasten door 

beleidsaanpassing hulp bij het huishouden en 

resultaatinkoop nieuwe Wmo (AWBZ). 

 Huishoudelijke hulp toelage (HHT) in 2016 niet 

volledig benut (205 V), waarvan voor 60 een 

overhevelingsverzoek) 

 

 

    

 Raming Werkelijk voordeel nadeel 

Baten     

Sociale basisvoorzieningenstructuur 

 Verkoopopbrengst Molenstraat 1 (175 V)  

 Lagere huuropbrengst i.v.m. leegstand 

wijkcentrum Pannenschuur (66 N) 

 Vergoeding COA voor maatschappelijke 

begeleiding statushouders (78 V) 

109 291 182  

Bovenlokale zorg 

Nagekomen incidentele bonus stimuleringsuitkering 

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor begeleid 

werken 2014 (34 V), doorbetaald aan de WSD, zie 

ook verschil lasten. 

0 35 35  

Maatwerkvoorziening Lokaal 

 Lagere eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen 

Wmo (118 N), doorwerking beleidsaanpassing 

hulp bij het huishouden en toevoeging AWBZ 

 Incidentele bijdrage deelname 

regresovereenkomst 2016 Wmo (VNG) (16 V) 

 Diverse overige verschillen (13V) 

350 261  89 
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Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0603 
Verzilveringsstrategie 

Lasten -201 N -36 N -236 N -  V 236 V 

  Resultaat -201 N -36 N -236 N -  V 236 V 

PD0604 Armoedebeleid Lasten -993 N 190 V -803 N -869 N -67 N 

Baten -  V -  V -  V 11 V 11 V 

  Resultaat -993 N 190 V -803 N -858 N -56 N 

PD0606 Sportontwikkeling Lasten -  V -39 N -39 N -53 N -14 N 

  Resultaat -  V -39 N -39 N -53 N -14 N 

PD0608 Toerisme en 
recreatie 

Lasten -200 N -  V -200 N -220 N -19 N 

Baten 152 V -  V 152 V 160 V 8 V 

  Resultaat -49 N -  V -49 N -60 N -11 N 

PD0609 Economische zaken Lasten -106 N -  V -106 N -103 N 2 V 

Baten 25 V -  V 25 V 19 V -6 N 

  Resultaat -81 N -  V -81 N -85 N -4 N 

PD0611 Sociale 
basisvoorzieningenstructuur 

Lasten -1.458 N -0 N -1.458 N -1.365 N 93 V 

Baten 109 V -  V 109 V 291 V 182 V 

  Resultaat -1.349 N -0 N -1.349 N -1.075 N 275 V 

PD0613 Toegang en lichte 
ondersteuning 

Lasten -824 N 0 V -824 N -840 N -16 N 

  Resultaat -824 N 0 V -824 N -840 N -16 N 

PD0614 Promotie Lasten -100 N -  V -100 N -103 N -3 N 

  Resultaat -100 N -  V -100 N -103 N -3 N 

PD0615 Boven lokale zorg Lasten -7.974 N 100 V -7.874 N -8.300 N -425 N 

Baten -  V -  V -  V 35 V 35 V 

  Resultaat -7.974 N 100 V -7.874 N -8.265 N -391 N 

PD0616 
Maatwerkvoorziening lokaal 

Lasten -5.554 N 99 V -5.455 N -4.414 N 1.041 V 

Baten 555 V -205 N 350 V 261 V -89 N 

  Resultaat -4.999 N -106 N -5.105 N -4.153 N 952 V 

  
PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Lasten -17.411 N 315 V -17.096 N -16.268 N 828 V 

Baten 840 V -205 N 635 V 776 V 140 V 

  Resultaat -16.570 N 110 V -16.460 N -15.492 N 968 V 
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Programma 7: Samenleving uitvoering 

 

 

Portefeuillehouders: Peter Smit en Ina Batenburg 

 

 

Omschrijving 

De centrale doelstelling van dit programma is het (gezond) laten deelnemen van burgers aan de 

maatschappij. In dit programma gaat het om uitvoering van wettelijke taken en landelijke, 

regionale of lokale beleidskaders. Het gaat hier over reguliere uitvoeringsprogramma’s op het 

terrein van gezondheidszorg, cultuur, sport, onderwijs, de sociale ondersteuningsstructuur en 

individuele maatwerkvoorzieningen.  

___________________________________________________________________ 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Ambities op de langere termijn voor dit programma  

Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan gezond leven. Daarom krijgt het 

stimuleren en faciliteren daarvan in de kadernota sport en bewegen van juni 2013 een bijzondere 

plaats. We streven naar meer verantwoordelijkheid bij de gebruikers van sportaccommodaties.  

We beschouwen cultuur als de generator van sociale en economische waarden. Daarom 

ondersteunen wij een breed en betaalbaar aanbod van cultuur. Een belangrijke plaats willen we 

daarbij toekennen aan nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap. 

We willen dat de partners (onderwijs en kinderopvang) samenwerken, opdat kinderen hun 

talenten optimaal kunnen ontwikkelen en toegerust worden op een actief burgerschap in onze 

samenleving. We hebben daarbij extra aandacht voor het jonge kind met een 

ontwikkelingsachterstand. 

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

toegankelijke gebouwen. Gebouwen zijn flexibel te gebruiken en zijn daarmee ondersteunend 

aan de inhoudelijke ontwikkeling van de partners. 

We willen dat voorzieningen voor het jonge kind voldoen aan de wettelijke eisen en dat de 

bepalingen van de leerplicht door eenieder worden nageleefd. 

 

 

Product: Gezondheidszorg (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers hebben een leefstijl die gezond is en ziektes voorkomt. Daarom bewaken, beschermen 

en bevorderen we de preventieve gezondheidszorg en de wcpv-taken 

- 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. 

- Daarnaast is in 2016 de Persoonlijke Gezondheidscheck aangeboden aan de inwoners van 

de wijk Westend die 18 jaar en ouder zijn. Dit is een pilot die door de GGD in vier 

gemeenten is uitgevoerd. In samenhang hiermee is ook een aantal gesprekken gevoerd 

met stakeholders en bewoners uit de wijk om dieper in te gaan op gezondheid en de 

https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13315&pid=6070
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13315&pid=6070
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13315&pid=6070
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13314&pid=6070
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13314&pid=6070
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13337&pid=6076
https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13337&pid=6076
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hiervoor relevante factoren. Dit leidt tot een aantal acties/aanbevelingen die in 2017 

verder uitgewerkt worden.  

 

Product: Cultuur uitvoering (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers krijgen de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen. Dit is goed voor hun 

zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke binding. Daarom dragen we bij aan een 

breed, kwalitatief goed, vraaggericht en betaalbaar aanbod van culturele activiteiten. De 

cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard spelen daar een belangrijke rol in.  

- We subsidiëren culturele verenigingen en instellingen om een breed aanbod van culturele 

activiteiten op te zetten en uit te voeren. Vanuit de cultuurcentra Tiliander en den 

Boogaard wordt naast verschillende culturele activiteiten ook betaalbaar dans- en 

muziekonderwijs aangeboden.      

 

Product: Sport uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Verenigingen en sportpartners zette hun eigen kracht in en tonen meer zelfwerkzaamheid en 

initiatief. 

- Wij hebben met MHC Hoco afspraken gemaakt over de realisering van een vierde veld, 

waarbij MHC Hoco de financiering en de regie op zich neemt. 

 

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke 

organisaties en/of bedrijfsleven. 

- We hebben in november 2016 een startbijeenkomst georganiseerd met 

sportverenigingen, onderwijs en zorg- en maatschappelijke instellingen, over de 

mogelijkheid van het inzetten van combinatiefuncties bij betreffende organisaties. 

- In 2017 vindt er een bijeenkomst plaats met alleen sportverenigingen over een mogelijk 

nieuwe subsidiesystematiek, die zelfwerkzaamheid en initiatief van verenigingen beloont 

en nieuwe samenwerkingsverbanden ondersteunt.  

 

Product: Onderwijs uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Burgers, in het bijzonder kinderen en jongeren, krijgen de kans zich te ontwikkelen. Er is 

aandacht voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. De gemeente beschikt 

daartoe over goede voorzieningen voor onderwijs. 

- Wij hebben de volgende voorzieningen ingezet ter ondersteuning van het beleid: 

schoolgebouwen en gymnastiekzalen en  middelen voor onder andere leerlingenvervoer, 

voor- en vroegschoolse educatie, de brede schoolcoördinatie, onderwijs aan kinderen van 

het asielzoekerscentrum. 

- In overleg met de partners (onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) hebben we 

een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) opgesteld. Wij faciliteren het overleg 

omtrent de LEA. 

- We hebben toezicht gehouden op de naleving van de Leerplichtwet 1969. 

- We hebben toezicht gehouden op de voorzieningen voor Kinderopvang. 
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Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2016? 

 

We benutten kansen op samenwerking met Hilvarenbeek en Goirle. Zo voeren we de leerplicht 

uit voor Hilvarenbeek. 

- Het toezicht op de naleving van de leerplicht in de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek 

is uitgevoerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente Oisterwijk. 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2016? 

 

We geven ruimte aan initiatieven van en voor burgers en verenigingen bij de uitvoering van sport 

en cultuur en stimuleren waar nodig. 

We zorgen voor een goede infrastructuur (brede scholen, wijkcentra etc.) en faciliteren hiermee 

(initiatieven van) burgers, verenigingen en bedrijfsleven. 

- We hebben overleg gevoerd met de ‘Stichting beheer en exploitatie brede 

schoolgebouwen Oisterwijk’ over het beheer en de exploitatie van de brede 

schoolgebouwen.  

- We hebben met de besturen van de wijkcentra een intentieovereenkomst gesloten, 

waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking en het versterken van de rol van de 

wijkcentra in de basisstructuur. 

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 2.043 V 3 V 2.046 V 1.658 V -388 N 

Baten 2.043 V 3 V 2.046 V 1.658 V -388 N 

2A. Uitvoeringskosten -6.004 N -305 N -6.309 N -6.084 N 225 V 

2B. Kapitaallasten -2.651 N 123 V -2.528 N -2.113 N 415 V 

Lasten -8.655 N -183 N -8.838 N -8.197 N 641 V 

Saldo -6.612 N -180 N -6.792 N -6.539 N 253 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 7 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Cultuur uitvoering 

 Overschot op budget dans- en muziekonderwijs 

als gevolg van beëindiging subsidie Factorium 

(142 V, waarvan voor 35 een 

overhevelingsverzoek) 

 Budgetneutrale aanpassing huur/subsidie 

cultuurcentra (283 V), zie ook verschil baten 

2.552 2.030 522  
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Sport uitvoering 

 Exploitatielasten gymzalen en sporthallen lager 

dan begroot (37 V) 

 Exploitatielasten Staalbergven hoger dan 

begroot (125 N), met name (technisch) 

onderhoud (72 N) en personeel (26 N) 

 Geen lasten voor horeca Staalbergven in 

verband met uitbesteding (23 V), zie ook 

verschil baten 

 Vernieuwing softbalveld en hekwerk Roef (60 N, 

waarvan 48 N al gemeld in Berap) 

 Hogere lasten zwembad De Leije (34 N), met 

name veroorzaakt door (technisch) onderhoud 

installaties 

 Schade sporthal Stokeind Moergestel door brand 

(166 N),  uitkering verzekering nog niet 

ontvangen 

1.615 1.868  252 

Onderwijs uitvoering 

 Aandeel gemeente in kosten vervanging daken 

Den Akker en Darwin na asbestsanering (35 N) 

 Hogere lasten onderwijshuisvesting (80 N) 

 Lagere kosten inspecties kinderopvang (27 V) 

1.433 1.494  61 

     

 Raming Werkelijk Voordeel nadeel 

Baten     

Cultuur uitvoering 

 Budgetneutrale aanpassing huur/subsidie 

cultuurcentra (283 N), zie ook verschil lasten 

793 511  282 

Sport uitvoering 

 Lagere opbrengst kaartverkoop Staalbergven 

(39) 

 Geen opbrengst uit horeca Staalbergven in 

verband met uitbesteding (40 N), zie ook 

verschil lasten 

 Lagere opbrengst uit verhuur 

binnensportaccomoodaties (21 N) 

 

887 793  94 
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Verschillen in kapitaalslasten 

Kapitaalslasten 

De belangrijkste verklaring is dat door de wijziging in het doorbelaste rentepercentage aan het 

product brede scholen  € 381.000 minder rente wordt doorbelast. Zie ook de opmerking pagina 

28 onderdeel Bedrijfsvoering. 

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG07 Samenleving uitvoering 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0701 
Gezondheidszorg 

Lasten -709 N -  V -709 N -693 N 17 V 

  Resultaat -709 N -  V -709 N -693 N 17 V 

PD0702 Cultuur 
uitvoering 

Lasten -2.314 N -238 N -2.552 N -2.030 N 522 V 

Baten 790 V 3 V 793 V 511 V -282 N 

  Resultaat -1.524 N -236 N -1.759 N -1.519 N 240 V 

PD0703 Sport 
uitvoering 

Lasten -1.584 N -31 N -1.615 N -1.868 N -252 N 

Baten 887 V -  V 887 V 793 V -94 N 

  Resultaat -697 N -31 N -728 N -1.075 N -346 N 

PD0704 Onderwijs 
uitvoering 

Lasten -1.397 N -36 N -1.433 N -1.494 N -61 N 

Baten 366 V -  V 366 V 354 V -12 N 

  Resultaat -1.031 N -36 N -1.067 N -1.140 N -73 N 

  
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Lasten -6.004 N -305 N -6.309 N -6.084 N 225 V 

Baten 2.043 V 3 V 2.046 V 1.658 V -388 N 

  Resultaat -3.961 N -303 N -4.264 N -4.427 N -163 N 
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Programma 8: Oisterwijk aan Z 

 

 

Portefeuillehouder: Peter Smit 

 

 

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 

en hun leefomgeving. 

 

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 nieuwe initiatieven én een actieve bijdrage te leveren. 

 

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering en om een andere aanpak. 

Burgers verwachten dat zij daartoe voldoende ruimte en vertrouwen krijgen van de raad, het 

college en de ambtelijke organisatie. 

 

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.  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen 

De invloed van de samenleving is helder zichtbaar in beleid. Wij zien de samenleving als 

waardevolle bron van kennis en ervaring en zoeken naar manieren om deze kennis en ervaring te 

ontsluiten. 

Bewoners en ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de samenleving, door taken te 

doen die de gemeente nu doet, geven we de ruimte.  Dit geldt voor zowel het sociale als het 

fysieke domein.  

Ook bieden we ruimte voor  burgerinitiatieven. Om hen te faciliteren hanteren wij daarbij  één 

vast aanspreekpunt binnen de organisatie. 

 

We geven uitvoering aan Het Brabants Manifest voor Samenwerking. Dit is de leidraad voor ons 

handelen in relatie tot burgers. In het Manifest staan zes vuistregels voor samenwerking van 

burgers met lokale overheden vernoemd.    

 

 

 

 



 

72 

 

Product: Burgerparticipatie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We starten met een gebiedsgerichte aanpak in de wijken Westend en Waterhoef. Uit onderzoek is 

gebleken dat deze wijken extra aandacht nodig hebben. 

- Door middel van verschillende pilots en projecten (zoals pilot Gezonde wijkaanpak 

Westend, pilot doorontwikkeling Brede School, Groen voor grijs) kregen beide wijken 

extra aandacht. Deze aanpak zetten we in 2017 voort. 

- De Beukendreef wordt in 2017 heringericht. In 2016 hebben we meerdere 

bewonersavonden ten behoeve van inspraak van inwoners van de straat georganiseerd. 

- In het kader van de gezonde wijk aanpak Westend zijn we een wijkanalyse gestart in 

navolging van de persoonlijke gezondheidscheck. Statistische gegevens en inbreng van 

inwoners en stakeholders in Westend waren hiervoor de basis. De analyse wordt in 2017 

afgerond.  

Meer beleidsparticipatie en beter ontsluiten van kennis uit de samenleving. 

- In verschillende grote ruimtelijke vraagstukken hebben wij kennis en inbreng van 

inwoners een belangrijke rol gegeven: o.a. Kop van de Lind, Beukendreef, ontsluiting 

Pannenschuur.  

- Met inbreng van burgers, maatschappelijke partners en cliëntenraden heeft de 

gemeenteraad het Integraal beleidsplan sociaal domein en de Kadernota armoedebeleid 

vastgesteld. Hiermee hebben we beleid gemaakt dat goed aansluit bij de samenleving. 

Bewoners en organisaties die iets voor de samenleving willen betekenen krijgen meer ruimte. 

- Door middel van het MIGO (maatschappelijk innovatiefonds gemeente Oisterwijk) en 

innovatie middelen hebben we verschillende burgerinitiatieven gestimuleerd.  

- Met speciaal ontworpen paaltjes markeerden we stukjes grond die onderhouden worden 

door burgers. De inwoners krijgen zo letterlijk en figuurlijk de ruimte voor hun inbreng. 

- In verschillende pilots in het sociaal domein kregen burgers steun om hun initiatief op te 

zetten en uit te werken: o.a. Buurtbemiddeling, de Oisterwijkse uitdaging, Kiemuur, de 

Maatwerkfabriek en persoonlijke gezondheidscheck Westend. 

Het beter begeleiden van burgerinitiatieven in de organisatie.  

- Een deskundige burger gaf meerdere workshops over burgerparticipatie in de organisatie. 

Medewerkers zijn geïnspireerd, toegerust en uitgedaagd om zowel burgers te betrekken 

in hun werk (van binnen naar buiten) als burgers te faciliteren in hun initiatief (van buiten 

naar binnen). 

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

PRG08 
Burgerparticipatie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -25 N - V -25 N -0 N 25 V 

Lasten -25 N - V -25 N -0 N 25 V 

Saldo -25 N - V -25 N -0 N 25 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 8 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

 De uitgaven voor diverse vormen van 

burgerparticipatie zijn ten laste gebracht van 

reguliere budgetten in andere programma’s, 

waaronder bijvoorbeeld het algemene 

opleidingsbudget 

25 0 25  

 

 

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG08 Burgerparticipatie 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0801 
Burgerparticipatie 

Lasten -25 N -  V -25 N -0 N 25 V 

  Resultaat -25 N -  V -25 N -0 N 25 V 
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75 

 

 

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 en technisch operationeel niveau werken 

wij samen in “Hart van Brabant” verband. Op tactisch en operationeel niveau werken wij vooral 

samen met Goirle en Hilvarenbeek.  

___________________________________________________________________ 

 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen  

 

De kern van de samenwerkingsopgave voor de komende jaren is dat wij bestaande 

samenwerking uitbouwen en nieuwe kansen voor samenwerking genereren. Dit doen wij vanuit 

een bestuurlijk gedragen visie die op interactieve wijze tot stand is gekomen.  Door deze visie 

voldoen wij aan het verzoek van de provincie Noord-Brabant voor het aanleveren van een visie 

op de toekomst van de gemeente. Deze visie hebben wij vertaald naar een uitvoeringsagenda 

voor samenwerking.  

 

Samenwerking levert momenteel een besparing op die door het rijk is gekort op de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds. Deze besparing is al ingeboekt. Daarnaast zien wij kwalitatieve 

verbeteringen en vermindering van kwetsbaarheid door samenwerkingsinitiatieven.  

 

De gemeente Haaren onderzoekt op dit moment een aantal scenario’s ten aanzien van haar 

toekomst. Een van de mogelijke scenario’s betreft het opdelen van die gemeente. Hoewel dit 

traject uiteraard aan de gemeente Haaren is, hebben wij vastgesteld dat een opdeelscenario een 

optie is die een rol van de gemeente Oisterwijk direct in beeld brengt. Een dergelijk scenario zijn 

wij bereid te faciliteren. Hierbij sluiten wij aan op de wijze waarop de gemeente Tilburg hier naar 

kijkt. Wij zijn hierover in gesprek met het college van Haaren en de, door provincie, aangestelde 

procesbegeleider. 

 

 

Product: Samenwerking 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Meer samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek op operationeel vlak. 

- We zijn gezamenlijk 7 prioritaire (meerjarige) samenwerkingsprojecten gestart, 

waarvan 2  in 2016 zijn afgerond. Hierdoor zijn er nu diverse gezamenlijke werk- en 

ICT processen en een invulling van lokale taken binnen de nieuwe regionale 

crisisorganisatie. 
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- We hebben gefaciliteerd dat 16 operationele, duurzame samenwerkingsinitiatieven 

zijn gestart of voortgezet (administratieve (salaris)processen; personeelsbeleid; 

applicatiebeheer; kennisdelen etc) binnen de gehele gemeentelijke organisatie 

- Enkele eenmalige samenwerkingsactiviteiten zijn uitgevoerd en afgerond (IT 

zaakproject; onderzoek nieuwe telefoon provider; onderzoek verhuur gymzalen) 

De resultaten van deze projecten leveren  meer snelheid en kwaliteitsverbetering op in de 

(bedrijfsvoering) processen. We hebben hiermee kwetsbaarheid op specialisme beperkt 

en dezelfde (of soms meer) taken worden door minder mensen gedaan, waardoor 

besparingen gerealiseerd zijn in loonkosten.   

 

 Op strategisch en tactisch niveau werken we samen binnen Hart van Brabant 

- Wij hebben actief zitting genomen in de verschillende (bestuurlijke) stuur-en 

projectgroepen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Daarmee dragen we bij 

aan de, in 2016 opgestelde, strategische meerjarenagenda.  

De effecten van deze samenwerking in 2016 zijn met name in het Sociaal Domein en in 

diverse economische programma’s (bijvoorbeeld op gebied van Leisure) zichtbaar. 

Daarnaast heeft de provincie een positief oordeel geveld over de bestuurskracht van de 

regio in het kader van Veerkrachtig Brabants Bestuur. 

 

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG09 Samenwerking Begroting   Begrotings 

wijzigingen 
  Begroting na 

wijziging 
  Realisatie   Vrije 

ruimte 
  

2A. Uitvoeringskosten 18 V -20 N -2 N -5 N -3 N 

Lasten 18 V -20 N -2 N -5 N -3 N 

Saldo 18 V -20 N -2 N -5 N -3 N 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Geen 

 

 

Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

PRG09 Samenwerking 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD0901 Samenwerking Lasten 18 V -20 N -2 N -5 N -3 N 

  Resultaat 18 V -20 N -2 N -5 N -3 N 
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Programma 10: Oisterwijk onderneemt! 

 

 

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

 

 

Omschrijving 

 

Ondernemend Oisterwijk 

In de gemeente Oisterwijk is veel ondernemend vermogen aanwezig. Er zijn actieve, innovatieve 

en betrokken ondernemers. Wij geven die betrokkenheid en inventiviteit een extra impuls door 

initiatieven van ondernemers snel en adequaat op te pakken. Hiervoor is het van belang een 

open en constructieve houding te hebben ten aanzien van initiatieven van ondernemers. In het 

derde en vierde kwartaal van 2015 hebben we bij interne en externe stakeholders wensen en 

ideeën met betrekking tot ‘Oisterwijk Onderneemt’ onderzocht en hier richting in verkend.  We 

stellen een plan van aanpak op om concrete resultaten te bereiken.  

 

Uitgangspunt voor dit plan is het versterken van onze lokale economie en een gunstig 

ondernemersklimaat. Waarbij speerpunten zijn: denken in mogelijkheden, het actief opzoeken 

van kansen en het benutten van deze kansen! Ons startpunt bij beoordeling van initiatieven is 

het zoeken naar een gezamenlijk doel voor de ondernemer én de gemeente. Hoe kan het 

initiatief een win-win situatie opleveren?  

 

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering, een open houding en een 

resultaatgerichte integrale aanpak. Van de gemeente, raad, college en ambtelijke organisatie, 

wordt verwacht dat ze voldoende ruimte en vertrouwen bieden. Hiermee sluit het naadloos aan 

bij een aantal ontwikkelingen en trends. Zo werken wij bij Burgerparticipatie gericht aan een 

andere houding en heldere rol van de gemeente ten aanzien van initiatieven uit de samenleving. 

Dit vormt tevens onderdeel van onze organisatieontwikkeling waarbij wij als gemeentelijke 

organisatie bouwen aan (onder meer) procesgericht, integraal en bewust handelen.  

 

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. Op basis van een 

duidelijk economisch profiel van Oisterwijk (‘waar zijn we goed in’) versterken we de 

economische profilering van onze gemeente binnen Hart van Brabant en binnen Midpoint 

Brabant. 

 

Ondermijnend ondernemerschap 

Helaas zien we in de praktijk ook een toename van activiteiten die het speelveld van de 

ondernemers in Oisterwijk ondermijnen. Illegale activiteiten (zoals onder andere de productie 

van synthetische drugs, hennepteelt, de verhandeling daarvan en de daaruit voortvloeiende  

witwaspraktijken)  kunnen resulteren in een bestendige machtspositie voor de georganiseerde 

misdaad in de lokale economische sector met alle gevolgen van dien voor de lokale economie, 

sociale structuren en het gezag van bestuursorganen. Extra inzet op toezicht en handhaving op 

dit terrein is dringend noodzakelijk: georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde 
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overheid! Daarnaast zetten we extra in op bewustwording van burgers en ondernemers over hun 

rol in de aanpak van ondermijnend ondernemerschap. – zie ook programma 2. 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN IN HOEVERRE IS DAT GEREALISEERD? 

 

Hoofdlijnen perspectiefnota  

 We gaan inwoners en ondernemers meer en meer betrekken. We zijn partner van en denken 

mee met het bedrijfsleven.  

 We stralen dit lokaal en regionaal uit en geven er concrete invulling aan.  

 

 

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.  

 Open en constructieve houding van onze gemeente 

 Meer ondernemend vermogen, betrokkenheid en inventiviteit binnen Oisterwijk.  

 Ondernemers en ondernemersverenigingen zien de gemeente als een zinvolle en 

betrouwbare (gespreks)partner bij het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen.  

 Een sterk economisch profiel van Oisterwijk binnen Hart van Brabant 

 Met ingang van 1 juli 2016 hebben we een Accountmanager Oisterwijk Onderneemt (voor 16 

uur per week). De accountmanager is de verbindende en proactieve schakel tussen ‘binnen 

en buiten’ en fungeert als ‘1-loket’ voor de meer complexe ondernemersvraag. Feedback die 

we van ondernemers krijgen: ze waarderen het bezoek op locatie door de accountmanager 

en de snelheid waarmee vragen beantwoord worden. Hiermee laten we zien dat we de 

belangen van ondernemers en de Oisterwijkse economie hoog in het vaandel hebben. Met 

inzet van de accountmanager kunnen vragen en verzoeken van ondernemers meer integraal 

behandeld worden.  

 

WAT HEEFT HET GEKOST? 

 

 
PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -113 N -10 N -123 N -102 N 21 V 

Lasten -113 N -10 N -123 N -102 N 21 V 

Saldo -113 N -10 N -123 N -102 N 21 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2016 zijn (niet uitputtend): 

(bedragen x € 1.000) 

Programma 10 Raming Werkelijk Verschil 

voordeel 

Verschil  

nadeel 

Lasten         

Oisterwijk onderneemt 

 Accountmanager later gestart dan voorzien (20 

V, zie overhevelingsverzoek) 

122 102 20  
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Productenbegroting (van de uitvoeringskosten en de baten) 

 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! 

Product Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

PD1001 Oisterwijk 
onderneemt! 

Lasten -113 N -10 N -123 N -102 N 21 V 

  Resultaat -113 N -10 N -123 N -102 N 21 V 
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                               Paragrafen 

 

 

  



 

82 

 

  



 

83 

 

 

Paragraaf A:  Bedrijfsvoering 

 

 

 

De verplichte toelichting volgens de BBV wordt opgenomen in programma 2 
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Paragraaf B:  Weerstandsvermogen, Risicobeheersing en kengetallen 

 

 

 
Zie voor (een uitgebreide toelichting op) de reserves en voorzieningen de Toelichting op 
de balans. 
 
 
Risicoprofiel  
  
We vinden het belangrijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te 

maken. Inzicht in de risico's stelt ons beter in staat om op verantwoorde wijze besluiten te 

nemen. We leggen daarbij een verband tussen de risico’s en de vermogenspositie van de 

gemeente. De ondergrens die we conform het coalitieakkoord hanteren 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. De diverse afdelingen zijn daarover bevraagd. Hieronder wordt verslag gedaan van 

de resultaten van de risico-inventarisatie. Voor wat betreft de risico’s van KVL zijn we uitgegaan 

van de meest recente inventarisatie door Akro. 

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

aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

Tabel 1 
Risico Gevolgen Kans Financieel 

gevolg 

Invloed 

We moeten boekwaarden 

van gronden afwaarderen 

Financieel - De af te 

boeken waarden leiden 

tot exploitatieverlies 

50% max.€ 1.500.000 16.15% 

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 15.91% 

KVL: werkelijk afvoer van 

verontreinigde grond hoger 

dan verwacht 

Financieel - Hogere 

kosten van sanering dan 

geraamd mbt fase 1 

50% max.€ 800.000 6.41% 

KVL Grondopbrengsten 

appartementen oostzijde 

vallen tegen. 

Financieel - Lagere 

opbrengsten 

50% max.€ 600.000 4.79% 

De budgetten op de 

begroting worden 

overschreden 

Financieel - Financiële 

nadelen voor de 

gemeentebegroting 

50% max.€ 500.000 4.03% 

KVL: aanbestedingsvoordeel 

uitvoeringskosten is lager 

dan geraamd 

Financieel - 

Kostenverrekening met 

provincie boven 

maximum: meer kosten 

50% max.€ 500.000 3.98% 

KVL: werkelijke 

grondopbrengsten zijn lager 

dan de ramingen 

Financieel - Minder 

opbrengst dan geraamd 

75% max.€ 250.000 3.62% 

Uitval van kennisfuncties in 

geval van ziekte, ontslag etc. 

Financieel - Stagnatie in 

werkzaamheden en 
dienstverlening 

40% max.€ 500.000 3.21% 
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KVL: 

studiegebied/planvertraging 

Financieel - 

Omgevingskwaliteit plan 

minder. Afzet duurt 

langer. 

50% max.€ 400.000 3.21% 

KVL: Continuïteit project Financieel - Hogere 

plankosten dan geraamd 

50% max.€ 400.000 3.20% 

De aanbesteding voor het 

nieuwe zwembad en de 

nieuwe sporthal mislukt 

(geen inschrijvers bijv.) 

en/of er ontstaat vertraging 

in het project. 

Financieel - Nadeel voor 

de gemeentebegroting 

30% max.€ 500.000 2.88% 

3-D's: Er is sprake van 

onvoldoende monitoring en 

informatiesystemen om de 

transformatie en het beleid 

uit te voeren 

Financieel - We hebben 

een financieel nadeel. 

Ook kunnen 

frictiekosten aan de orde 

komen. 

30% max.€ 500.000 2.58% 

3-D's: Er doen zich kostbare 

incidenten voor 

Financieel - De 

gemeente ondervindt 

aanmerkelijk financieel 

nadeel 

30% max.€ 500.000 2.58% 

Uitgaven sociale uitkeringen 

zonder (voldoende) 

financiële compensatie 

Financieel - Financiële 

nadelen voor de 

gemeente 

50% max.€ 300.000 2.54% 

Huurders van delen van 

brede scholen haken af. 

Financieel - Leegstand 

gebouwen en dus 

financieel nadeel 

40% max.€ 250.000 2.14% 

 
  
Totaal grote risico's: € 8.750.000 

Overige risico's: € 10.770.000 

Totaal alle risico's: € 19.520.000 
  
 

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

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 19.520.000 - 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. 

In lijn met het rapport van de rekenkamercommissie over risicomanagement hebben wij een 

start gemaakt met het bezien van mogelijke beheersmaatregelen. 

 

Vennootschapsbelasting 

We hebben in de jaarrekening geen bedrag opgenomen voor eventueel verschuldigde 

vennootschapsbelasting over het jaar 2016. Het gaat om een nieuwe regeling en er is nog te veel 

onduidelijkheid, ook bij de belastingdienst, om een betrouwbaar cijfer op te nemen. Daarom 

vermelden we dit gegeven in de risicoparagraaf. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 hieronder 



 

87 

 

 
  
  
 

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

80% € 3.910.145 

85% € 4.102.702 

90% € 4.344.519 

95% € 4.683.013 

 

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden 

afgedekt met een bedrag van € 4.344.519 (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 € 7.792.500 

Algemene reserve € 7.057.000 

Totale weerstandscapaciteit € 14.849.500 
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Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
  
 

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 
 =  

€ 14.849.500 
= 3.42 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 4.344.519 

 
 

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een 

waardering van het berekende ratio. 
 

 
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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Financiële Kengetallen 

 

De toelichtende tekst hieronder komt van de VNG site: 

https://vng.nl/financiele-kengetallen 

Als aanvulling hierop. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl vindt u via de tegel 

‘Gemeentelijke financiën’ aanvullende cijfers over de financiële positie van de gemeenten. 

 

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

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

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

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

de financiële positie van de gemeente. 

De kengetallen die in de begroting moeten staan, zijn: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

percentages, hoe beter. 

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

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

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

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

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

baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, 

betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te 

blijven dragen. 

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

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

jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en 

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

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

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

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

gebeurt is een beleidskeuze. 

 

Rol gemeenteraad 

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

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

https://vng.nl/financiele-kengetallen
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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raadsbesluiten laten opnemen wat het effect is op de financiële kengetallen en de afgesproken 

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

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

aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft. 

 

    Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

    2015 2016 2016 
1A netto schuldquote 

106% 92% 87% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 104% 90% 85% 

2 solvabiliteitsrisico 
18% 21% 21% 

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

4 grondexploitatie 
42% 32% 29% 

5 belastingcapaciteit 
113% 119% 119% 

 

Toelichting op de kengetallen: 

De hoge investeringen in het grondbedrijf in o.a. KVL en daarbij het aantrekken van 

bankleningen om dat te financieren, hebben tot gevolg dat: 

- 1A en 1B de schuldquote (bankleningen) hoog is en daardoor het kengetal 2 solvabiliteit 

(verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen) laag is. Bij de afbouw van het grondbedrijf 

en daarmee de aflossingen van de bankleningen voor o.a. KVL,  zal de schuldquote lager en 

de solvabiliteit hoger worden 

- het kengetal 4 voor grondexploitatie hoog is. Zal ook afnemen als de investeringen in het 

grondbedrijf afnemen. 

1A en 1B zijn tevens hoog door de investeringen van meer dan € 30 mln. in scholen. Deze zijn 

met (bank)leningen gefinancierd 

5. In paragraaf G Lokale heffingen is een staatje opgenomen gesplitst in de heffingen van  OZB, 

afval in riool. 

 

Volgens de voorschriften dienen de kengetallen voor de komende jaren ook in de jaarrekening te 

worden opgenomen. Hieronder deze getallen, die uit de (meerjarenbalans) begroting 2017 

komen. Voor de begroting 2018 worden de kengetallen weer opnieuw berekend. 

    2017 2018 2019 2020 

1A netto schuldquote 109% 104% 84% 74% 
1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 106% 101% 81% 71% 

2 solvabiliteitsrisico 18% 19% 22% 24% 

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

4 grondexploitatie 39% 33% 13% 3% 

5 belastingcapaciteit 114% 114% 114% 114% 

 

 

De netto schuld per inwoner 

De uitstaande schulden eind 2016 zijn € 60 miljoen. De vorderingen zijn € 28 miljoen (inclusief 

de voorraden en grondbedrijf van € 17 miljoen). Per saldo is dit € 32 miljoen aan schuld. Dit 

bedrag gedeeld door het aantal inwoners van 25.835 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 

2016 ongeveer € 1.240.  

 

  

http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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Paragraaf C:   Financiering 

 

 

 

Cashflow overzicht 2016   * € 1 mln.    

    

Beginstand uitstaande leningen/banksaldo 61   

Eindstand uitstaande leningen/banksaldo 54   

Mutatie 7   

 

 

 

 

in miljoenen € 
  

2016 
 

  
uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -16 0 -16 

Gemeentelijke belastingen 
 

0 7 7 

Gemeentefonds 
 

0 34 34 

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

Ruimte (excl. grondbedrijf) 
 

-8 6 -2 

Grondbedrijf   -5 11 6 

Samenleving 
 

-22 2 -20 

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

  
-58 65 7 
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Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage 2016 

 

Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Start Jaar Rente- Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per geldlening geldlening 

Nr.  bedrag      jaar laatste perc. 1-1-2016 geldleningen     31-12-2016  >1 jaar < 1 jaar 

   geldlening       aflossing                 

                          

                          

1050    3.630.241,73  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 1.306.887   66.828 145.210 1.161.677 1.016.468 145.210 

1051    3.000.000,00  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 750.000   33.569 150.000 600.000 450.000 150.000 

1054    4.000.000,00  Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 1.066.667   40.953 266.667 800.000 533.333 266.667 

1055    3.000.000,00  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 1.000.000   32.144 200.000 800.000 600.000 200.000 

1056    4.000.000,00  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.866.667   83.181 266.667 1.600.000 1.333.333 266.667 

1059    6.000.000,00  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 2.400.000   77.637 600.000 1.800.000 1.200.000 600.000 

1061    6.500.000,00  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 6.500.000   200.200   6.500.000 6.500.000 0 

1063  25.000.000,00  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 15.000.000   357.845 2.500.000 12.500.000 10.000.000 2.500.000 

1064    8.000.000,00  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 5.600.000   103.228 800.000 4.800.000 4.000.000 800.000 

1065  12.000.000,00  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 10.000.000   176.822 1.000.000 9.000.000 8.000.000 1.000.000 

1066    7.000.000,00  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 5.600.000   105.179 700.000 4.900.000 4.200.000 700.000 

1067    7.500.000,00  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 6.750.000   58.865 750.000 6.000.000 5.250.000 750.000 

                          

    Totaal langlopende geldleningen 57.840.220 0 1.336.448 7.378.543 50.461.677 43.083.134 7.378.543 

 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 50.461.677 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar :  € 43.083.134 

- 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 

2017. Een update zal plaatsvinden bij de begroting 2018.  

 

in miljoenen € 

 

2017 

   

2018 

 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -17 0 -17 

 

-17 0 -17 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8 

 

0 8 8 

Gemeentefonds 0 33 33 

 

0 32 32 

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

 

-5 5 0 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -11 5 -6 

 

-9 5 -3 

Grondbedrijf -4 9 5 

 

-3 7 4 

Samenleving -21 2 -19 

 

-21 2 -19 

Overig (o.a. rente) -1 0 -1 

 

-1 0 -1 

 

-59 62 3 

 

-56 60 3 

Financieringsbehoefte 

       Begin van het jaar 

  

54 

   

51 

Einde van het jaar 

  

51 

   

48 

 

  

2019 

   

2020 

 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

 

uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -17 0 -16 

 

-17 0 -16 

Gemeentelijke belastingen 0 8 8 

 

0 8 8 

Gemeentefonds 0 32 32 

 

0 32 32 

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

 

-5 5 0 

Ruimte (excl. grondbedrijf) -8 5 -3 

 

-9 5 -3 

Grondbedrijf -2 13 11 

 

-1 6 6 

Samenleving -21 2 -19 

 

-21 2 -19 

Overig (o.a. rente) -1 0 -1 

 

-1 0 -1 

 

-55 65 11 

 

-53 59 6 

Financieringsbehoefte 

       Begin van het jaar 

  

48 

   

37 

Einde van het jaar 

  

37 

   

32 

 

 

 

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 

(Treasurystatuut 2017 is op 5 januari 2017 vastgesteld). 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 31-12-2016 (x€ 1.000) 

 

 
(Bedragen x EUR 1.000) 

  2016 2017 2018 2019 

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) 3.500 0 3.500 5.000 3.000 

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

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 3.500 0 3.500 5.000 3.000 

  5. Betaalde aflossingen 6.629 7.378 7.780 14.628 8.128 

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 3.500 0 3.500 5.000 3.000 

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 3.500 0 3.500 5.000 3.000 

      Renterisiconorm           

  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 57.719 57.840 54.462 58.911 55.673 

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

10. Renterisiconorm 11.544 11.568 10.892 11.782 11.135 

      Toets Renterisiconorm           

10. Renterisiconorm 11.544 11.568 10.892 11.782 11.135 

  7. Renterisico op vaste schuld 3.500 0 3.500 5.000 3.000 

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 8.044 11.568 7.392 6.782 8.135 
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Berekening kasgeldlimiet   

 

Kasgeldlimiet x €1.000 

 Omvang begroting per 1 januari 2016 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 4.723 3.164 2.844 996 2.932 

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 4.723 3.164 2.844 996 2.932 

            

Vlottende middelen           

Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 10 15 35 0 15 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 10 15 35 0 15 

            

Toets kasgeldlimiet           

      

Totaal netto vlottende schuld 4.713 3.149 2.809 996 2.917 

Toegestane kasgeldlimiet 5.668 5.668 5.668 5.668 5.668 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 955 2.519 2.859 4.672 2.751 

 

 

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  

 

Openbare ruimte 

Beleidskaders 

Bron: Kadernota Wegen 2013-2017 

 

Beleid: Het college hanteert de genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting 

CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en 

Wegenbouw en Verkeerstechnieken).  

Hoe is het voorgenomen beleid vertaald in de begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van wegverhardingen, 

bermen/terreinen, wegmarkeringen, zand- en puinwegen, kunstwerken. Daarnaast zijn 

ramingen opgenomen voor de uitvoering van straatreiniging en sneeuw- en 

gladheidbestrijding. 

Hebben we uitgevoerd wat gepland was? 

Alle geplande onderhoudswerken zijn uitgevoerd. Het opstellen van een visie ‘Inrichting, 

beheer en onderhoud openbare ruimte’ heeft vertraging opgelopen. 

Is sprake van achterstallig onderhoud? 

Op het gebied van onderhoud aan wegverhardingen is sprake van structureel achterstallig 

onderhoud. In de 1e helft van 2017 wordt de ‘Nota Wegenonderhoud 2018-2022’ opgesteld. 

Het achterstallig onderhoud aan kunstwerken wordt de komende 2 jaren ingelopen.   

 

Riolering 

Beleidskaders 

Bron:   Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019) 

 

Beleid: Voorschriften uit de waterwet t.a.v. zorgplichten; 

          onderzoek- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad                       

          Riolering van de stichting RIONED 

 

Hoe is het voorgenomen beleid vertaald in de begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en klein onderhoud.  

Hebben we uitgevoerd wat gepland was? 

In 2016 is de rioolvervanging 2015 uitgevoerd en de rioolvervanging 2016 voorbereid en 

aanbesteed. Het klein onderhoud is planmatig uitgevoerd.  

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 2017 (waaronder de 

Beukendreef) zijn gestart 

Is sprake van achterstallig onderhoud? 

De rioolvervangingen lopen iets achter op de planning door de late vaststelling van het V-GRP 

2015-2019.  

Door het vertrek van de rioolbeheerder is een gedeelte van de reiniging en inspectie van de 

riolering nog niet afgerond.  
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Gebouwen 

Beleidskaders 

Bron: Planon (gebouwen beheer onderhoudsprogramma) 

 

Beleid: Vastgelegd in de nota Rationeel Gebouwenbeheer (d.d. 27 juni 2002). In 2007 is een 

voortgangsrapportage Rationeel Gebouwenbeheer vastgesteld.  In het vierde kwartaal 2011 

is de Voortgangsrapportage aangepast. Dit gaat over naar het in voorbereiding zijnde 

“Vastgoedbeleid”. 

Hoe is het voorgenomen beleid vertaald in de begroting? 

Hebben we uitgevoerd wat gepland was?  

Alle in Planon geplande ondershoudswerken zijn uitgevoerd. 

Is sprake van achterstallig onderhoud?  

Nee, alle gebouwen voldoen aan de afgesproken conditienivo’s 

 

  

 

Overzicht van te actualiseren beheerplannen: 

Onderdeel Jaar Opmerking: 

Algemeen   

Visie Inrichting, beheer en 

onderhoud van de openbare 

ruimte (wegen, groen, water en 

riolering) 

2017 Voorbereiding gestart 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen  2013-2017 Gereed 

Beleidsplan openbare verlichting 2016 In voorbereiding 

Bomenbeheerplan  2014 In voorbereiding 

Groenbeheerplan 2015 Nog niet gestart 

Nota Wegenbeheer 2017 Visuele kwaliteitsinspecties 

uitgevoerd 

Riolering   

Verbreed Gemeentelijk Riolerings 

Plan (V-GRP 2015-2019) 

2015 Gereed 

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2015 Afrondende fase 
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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 2016 (pag. 93). Deze kaders zijn in 2016 onveranderd van 

kracht geweest. 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ER VOOR GEDAAN? 

Meer transparant grondbeleid 

Activiteiten 2016:   

- ramingen grondexploitaties opgenomen in begroting 2016; 

- grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld bij de vaststelling begroting 2017 

(november 2016); 

- de ramingen 2016 (en volgende jaren) zijn waar nodig gewijzigd  naar aanleiding van de 

geactualiseerde grondexploitaties bij de begroting 2017; 

- verantwoording over de financiële resultaten 2016 en de  voortgang van de grondexploitaties in 

een afzonderlijke bijlage bij deze jaarrekening; 

- de grondexploitaties zijn in het kader van de jaarrekening ook naar de toekomst 

geactualiseerd. De hierop gebaseerde winst- en verliesprognose van het grondbedrijf is 

meegenomen bij de PPN 2017. Wij zullen uw raad een voorstel doen om de nieuwe   

geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en mee te nemen in de samen te stellen 

begroting 2018; 

- actuele risico-inventarisatie KVL (augustus 2016) en inschatting risico’s overige exploitaties. 

Het weerstandsvermogen grondbedrijf is afgestemd op de laatst bekende gegevens; 

- prioriteit is gegeven aan (verder) ontwikkelen bestaande plannen.  In december 2016 heeft uw 

raad de grondexploitatie van de locatie Studiegebied (naast KVL) vastgesteld en is deze locatie  

in exploitatie genomen. 

 

Overzicht belangrijkste ontwikkelingen in 2016 van de in exploitatie genomen projecten: 

- Pannenschuur Buiten: 

  In 2016 is het appartementengebouw voltooid en is de grond voor de laatste 15  

  projectmatige woningen geleverd en betaald. Nog niet gerealiseerd in 2016 de verkoop van  

  vrije sectorkavels (twee geraamd). Vanwege het stagneren van de verkoop van de kavels  

  zullen wij in 2017 onderzoeken (en advies vragen) hoe de verkoop kan worden bevorderd. 

- Bedrijvenpark Laarakkers: 

  Vanaf 2016 loopt de verkoop van de twee resterende kavels via een gespecialiseerde  

  makelaar. Er is wel belangstelling voor de percelen maar tot op heden heeft dit nog niet  

  geleid tot verkoop. Splitsing in kleinere percelen is een mogelijkheid om resultaat te  

  behalen. De geraamde winst 2016 wordt doorgeschoven naar 2017.  

- Burg. Canterslaan (voormalige school Mozaïk): 

  Plan betreft de realisatie van 15 woningen. Het vleermuizenonderzoek is in 2016 afgerond.  

  De sloop van de school werd vrijgegeven en is ook in 2016 afgerond. Op dit moment  

  vinden nog werkzaamheden bouwrijp maken plaats en is een begin gemaakt met de  

  voorbereidingen voor de bouw. Vanwege o.a. de vertraging door het onderzoek  
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  vleermuizen is een deel van de grondverkopen verschoven naar begin 2017. De geraamde  

  winstneming hebben wij daardoor voor het grootste deel doorgeschoven naar 2017. De  

  totale winstneming valt ook lager uit door met name hogere kosten aanbesteding en extra  

  verleggen van kabels en leidingen. 

- Visserslaan (voormalige school De Zwaluw): 

  Alle kavels verkocht in 2015 (een kavel geleverd in 2016). Winstneming is in 2015  

  gedaan. Op één kavel moeten de bouwactiviteiten nog starten. Dat is ook de reden dat in  

  2016 de (wel geraamde) inrichting openbare ruimte is doorgeschoven naar 2017. 

- de Scheerman (Molenveldje): 

  Onder meer door het noodzakelijke archeologisch onderzoek is wat vertraging ontstaan in  

  de planning. Een deel van de geraamde kosten bouw- en woonrijpmaken verschuift  

  daardoor naar 2017. De bouw is in 2016 gestart.  

- Merodelaan: 

  Deze locatie kunnen wij, op basis van de gebiedsvisie, ontwikkelen voor het realiseren van  

  één ruimte voor ruimte woning. Wij zijn in 2015 gestart met de voorbereidingen voor  

  besluitvorming (o.a. moet er een herziening bestemmingsplan plaatsvinden). Mede door  

  personeelsbezetting en prioritering van werkzaamheden hebben wij in 2016 de  

  voorbereidingen voor de Ruimtelijke procedures niet kunnen voortzetten. Wij streven  

  ernaar dit in 2017 weer op te pakken.    

- Duyvekotstraat (voormalig Hertog Jan school): 

  Wij hebben alle resterende kavels, conform raming, in 2016 verkocht en geleverd. Op de  

  locatie wordt nog gebouwd en daarom schuiven de geraamde kosten voor het woonrijp  

  maken van de locatie door naar 2017. 

- KVL: 

  In 2016 hebben wij weer een aantal mijlpalen bereikt in de ontwikkeling van het KVL  

  terrein. Zo zijn de eerste woningen van fase 1 opgeleverd en is in een overeenkomst met  

  BPD vastgelegd dat alle gronden voor de woningbouw fase 2 t/m 4 gefaseerd en tegen de  

  in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden zullen worden verkocht aan BPD. Hierdoor  

  vervalt een aanzienlijk deel van de risico’s voor de gemeente. Ondertussen zijn wij  

  voortvarend doorgegaan met de sanering en het bouw- en woonrijpmaken. De invulling  

  van het zogenoemde U-gebouw (eigendom Provincie) heeft de nodige aandacht. 

  Voor het geraamde tekort is eerder al een voorziening getroffen ten laste van de algemene  

  reserve grondbedrijf.    

- Roozendries: 

  De herziening bestemmingsplan is in 2016 vastgesteld. Het bouwrijp maken is grotendeels  

  in 2016 gedaan. De bouw van de woningen is gestart. Zeven van de negen kavels waren  

  eind 2016 geleverd en betaald. Een kavel is begin 2017 geleverd en betaald. De laatste    

  kavel  was nog niet verkocht. Op basis van de situatie eind 2016 hebben wij een  

  aanzienlijk deel van de geraamde winst ook werkelijk genomen in 2016. 

- Locatie de Leye: 

  In 2016 is een projectstart gemaakt door het opstellen van een plan van aanpak. Een nog  

  aan te stellen projectleider zal ervoor moeten zorgen dat het project met ingang van 2017  

  verder wordt opgepakt. Wij streven ernaar met de voorbereiding/planvorming gereed te  

  zijn op het moment dat het zwembad en sporthal op de nieuwe locatie zijn  

  gerealiseerd. 

- Bedrijfsweg (nieuw bedrijventerrein): 

  Voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt regionaal overleg gevoerd (bv. hoe  

  nieuwe hectaren toe te wijzen aan gemeenten en hoeveel ha.). Ook de Provincie heeft  
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  hierin een rol. Bovendien hebben wij nog twee kavels te koop op Laarakkers en moeten wij  

  ook kijken naar de rol die de gemeente kan spelen bij invulling/revitalisering van  

  bestaande bedrijventerreinen. Dit zijn redenen waarom wij in 2016 de ontwikkeling van  

  deze locatie niet hebben opgepakt. 

- Studiegebied (naast KVL): 

  In december 2016 is de locatie door uw raad in exploitatie genomen. In 2016 zijn wij in  

  overleg getreden met de verschillende private partijen en met de Woonstichting. In 2016  

  hebben wij, na onderhandelingen, een bedrijf aan de Ambachtstraat en het  

  woonwagencentrum tegen vergoeding kunnen ontmantelen. Hierdoor zijn de betreffende  

  percelen nu vrij om in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de locatie. Ook met de  

  Woonstichting Leystromen zijn wij ambtelijk inmiddels tot overeenstemming gekomen. 

  In de geactualiseerde grondexploitatie zijn deze ontwikkelingen meegenomen. 

 

 

FINANCIEN 

 

Algemene bedrijfsreserve 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 

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. 

De meest geactualiseerde risicoanalyse KVL is van augustus 2016. Op basis van deze nieuwe 

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

Ontwikkeling B.V., schatten wij het risico van de exploitatie KVL op afgerond € 1,89 mln. (was 

€ 3,64 mln.).  

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

eindresultaat met uitzondering van de locatie Studiegebied KVL. Voor het geraamde tekort 

Studiegebied is al in 2016 een voorziening getroffen ten laste van de Algemene bedrijfsreserve 

grondbedrijf. 

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

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

toekomst. We zijn hierover in overleg met de provincie. Zodra mogelijk zullen wij een voorstel 

aan uw raad doen voor de verdere ontwikkeling van deze locatie.   

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

landbouwgrond). Met dit risico houden wij rekening in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.  

 

Totaal gewenste algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per 31-12-2016 

1) KVL         € 1.890.000,- 

2) Overige grondexploitaties       € 1.500.000,- 

          € 3.390.000,- 

 

Werkelijke beschikbare reserve grondbedrijf per 31-12-2016 € 6.380.712,- 

(Zie specificatie hieronder) 

Voorstel: Overheveling naar Algemene reserve   -/- € 2.990.712,- 
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Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het document analyse verschillen raming-

werkelijkheid grondexploitaties 2016 dat als bijlage bij de jaarrekening is gevoegd. 

 

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf bedrag

Stand per 31-12-2015 7.792.457,81

AF: Overheveling naar Algemene Reserve conform besluit vaststelling jaarrekening 2015 -1.152.457,81 

AF: Onttrekking t.b.v. Verliesvoorziening Studiegebied KVL (raad 22-12-2016 nr. 16/84) -1.549.288,00 

Tussenstand Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 5.090.712,00

Winst- en verliesnemingen 2016:

begroot werkelijk

2016 na wijz. 2016 Verschil

tussentijdse winstneming KVL 0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Pannenschuur Buiten
1.250.000,00 450.000,00 800.000,00

tussentijdse winstneming 

Hertog-Jan
640.236,00 640.000,00 236,00

tussentijdse winstneming 

Visserslaan
3.513,00 0,00 3.513,00

tussentijdse winstneming 

Laarakkers
651.057,00 0,00 651.057,00

tussentijdse winstneming 

Molenveldje
18.479,00 0,00 18.479,00

tussentijdse winstneming 

Mozaïk
1.000.000,00 100.000,00 900.000,00

tussentijdse winstneming 

Merodelaan
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Roozendries
125.000,00 100.000,00 25.000,00

tussentijdse winstneming De 

Leye
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Bedrijfsweg
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Studiegebied KVL
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Scheerman-Zuid
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Krekul
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Leeg1
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Leeg2
0,00 0,00 0,00

Winst- en verliesneming 3.688.285,00 1.290.000,00 2.398.285,00

1.290.000,00

Eindstand Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 31-12-2016 6.380.712,00
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Winstprognose grondbedrijf 

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

volgende indicatieve prognose worden gemaakt: 

 

 

Opmerking:  

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

in nominale bedragen worden gepresenteerd. Dit deden wij al met uitzondering van de 

exploitaties Bedrijfsweg en de Leye. (de contante waarde van de geraamde resultaten waren 

respectievelijk € 3,9 en € 2,7). 

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

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

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesprognose Grondbedrijf bedragen x € 1 mln.

realisatie realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (Jaarrekening 2016) t/m 2015 2016 2017 2018 2019 2020 na 2020 Totaal

Locatie Scheerman (Molenveldje) 0,3 0,3

KVL-terrein -3,7 -3,7 

Pannenschuur Buiten 2,5 0,45 0,5 0,25 0,25 5,0 9,0

Bedrijventerrein Laarakkers 3,2 0,5 3,7

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

Locatie Duyvekotstraat (voorm. school Hertog Jan) 0,2 0,6 0,8

Locatie Canterslaan (voorm. school Mozaïk) 0,1 0,8 0,9

Locatie Roozendries Moergestel 0,1 0,1

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

KVL-Studiegebied -1,55 -0,1 -1,6 

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

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

A. Totaal nieuw inzicht 4,0 -0,3 1,8 0,75 0,37 6,9 5,2 18,7
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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 bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden 

partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. 

Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie 

en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. 

Een partij wordt beschouwd als verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een 

financieel belang heeft in die partij. 

Er wordt een viertal categorieën van verbonden partijen onderscheiden, te weten: 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

2. Vennootschappen 

3. Stichtingen en verenigingen (niet van toepassing in Oisterwijk)  

4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk) 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

 

GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 

Doelstelling 

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

- uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente verplicht tot het instellen 

en in stand houden van een gezondheidsdienst;  

- toezichtstaken Wet kinderopvang; 

- bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. 

 

Wijze van samenwerking 

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan voor de 4-

jaarlijkse vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid, waarin ook een lokale paragraaf is 

opgenomen. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Gemeenschappelijke regeling van 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 

De inwonersbijdrage 2016 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg € 697.272 Dit staat 

gelijk aan 2,34% van de totale GGD begroting. 

 

Het exploitatieresultaat 2015 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg € 2.307.971 positief. Het 

eigen vermogen begin en ultimo 2015 bedroeg resp. € 9,8 mln en €12,3 mln. Het vreemd 

vermogen begin en ultimo 2015 bedroeg resp. € 9,4 mln en € 10,5 mln. 
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Overige relevante gegevens en risico’s 

Risico’s: niet bekend 

Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake infectieziektebestrijding. 

Afstemmen Wmo met werkzaamheden GGD (denk aan OGGZ, opvoedondersteuning, 

speerpunten als overgewicht, depressie, alcohol, eenzaamheid). Vergroten van de veiligheid in 

samenwerking met de veiligheidsregio’s. 

 

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

Doelstelling 

Samenwerking op het gebied van afvalinzameling, sortering en deels afvalverwerking 

(restafval,gft, papier, PMD(Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons)en 

glas) en vermarkten (PMD) waarbij een hoogwaardige dienstverlening tegen een marktconform 

tarief gegarandeerd wordt. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit handhaven waarbij de normen en waarden van een 

overheidsinstantie aangehouden worden zoals bijvoorbeeld arbo- en milieueisen. 

 

Wijze van samenwerking 

Inzameling van huishoudelijk afval, het laten sorteren van het ingezameld PMD-afval , het laten 

verwerken van papier en glas en vermarkten van de gesorteerde monostromen kunststof waarbij 

naast registreren van de inzamelhoeveelheden ook de registratie van de ledigingen en 

containermanagement plaatsvindt. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Volgens een uitvoeringsprotocol worden diensten uitgevoerd en vindt verrekening van kosten 

plaats. Het uitvoeringsprotocol is leidend. Er is dus geen stemrecht. 

 

Financieel belang 

Het aandeel van Oisterwijk in 2016 bedroeg € 858.157 wat overeenkomt met 2,2%.  

Het exploitatieresultaat 2015 van de dienst afvalverwijdering bedroeg - € 340,531. 

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

onderdeel is van de gemeente Den Bosch. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

De samenwerking leidt tot continuïteit en efficiency; 

inzet kennis en kunde, omdat de Afvalstoffendienst ervaring heeft en gekwalificeerde 

medewerkers. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd te Tilburg 

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 

milieudeel IPPC- en BRZO bedrijven, deelname afstemmingsplatform omgevingsdiensten Noord-

Brabant 
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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 Verhoeven is afgevaardigde 

in het AB. 

 

Financieel belang 

Het aandeel van Oisterwijk in 2016 bedroeg € 560.534,84.  

Het exploitatieresultaat 2015 van de omgevingsdienst bedroeg € 0. Het eigen vermogen begin en 

ultimo 2016 bedroeg resp. -€ 0,76 mln en +€ 0,79 mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 

2015 bedroeg resp. € 17,9 mln en € 6,6 mln. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Het AB werkt aan een nieuwe financieringsopzet met als doel dat deelnemers meer inzicht 

hebben in de kosten en daarop beter kunnen sturen, er nog meer grip is op de input en output 

van de OMWB en een stabiele en structureel sluitende begroting voor de OMWB gepresenteerd 

kan worden. De nieuwe financieringsopzet kan betekenen dat er financiële verschuivingen 

plaatsvinden bij de deelnemers (zowel positief als negatief). De verwachting is dat de OMWB 

over 2016 geen verlies leidt. De begroting 2016 van de OMWB viel onder het preventieve 

toezicht van het ministerie van BZK. Voor 2017 wordt volstaan met de repressieve toezichtvorm. 

 

 

Veiligheidsregio, gevestigd te Breda 

Doelstelling 

De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in ons land te 

verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van brand, rampen en 

crisis. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen, zoals de Wet Veiligheidsregio’s. 
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Wijze van samenwerking 

In het programmaplan van de Veiligheidsregio zijn een aantal thema’s gedefinieerd. Daaronder 

behoorden het in stand houden van een brandweer, de bijbehorende meldkamerfunctie en het 

organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

In de Veiligheidsregio nemen 26 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk wordt 

vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere gemeenten één stem heeft in het 

algemeen bestuur. Daarnaast is de burgemeester lid van het dagelijks bestuur met de 

portefeuille middelen. 

 

Financieel belang 

Het aandeel van Oisterwijk in 2016 bedroeg €1.167.211,-. 

Het exploitatieresultaat 2015 van de veiligheidsregio bedroeg € 1.186.554,-. Het eigen vermogen 

begin en ultimo 2015 bedroeg resp. €22.268.982,- en €21.345.529,-. Het vreemd vermogen 

begin en ultimo 2015 bedroeg resp. € 32.144.463,- en € 28.980.128,-. 

 

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. Risico’s: 

ongewenste budgetoverschrijdingen. Het eventuele aandeel van Oisterwijk hierin is echter 

dermate klein dat dit specifieke risico voor onze gemeente te verwaarlozen is. Daarnaast is er 

gezien het huidige financiële beleid en het structureel kunnen verwerken van de taakstellende 

bezuinigingen geen reden om deze risico’s als onaanvaardbaar te beschouwen.  

 

 

Sociale werkvoorziening, gevestigd te Boxtel 

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 Smit heeft zitting in het DB en 

wethouder Verhoeven neemt zitting in het AB. 

 

Financieel belang 

De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2016 voor Oisterwijk bedroeg € 19.055,- 

(8,8%).  
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Het exploitatieresultaat in 2015 van de WSD was € 2.076.000,- positief. Het eigen vermogen was 

begin 2016 € 16,1 mln en werd op basis van de begroting voor eind 2016 ingeschat op € 18,6 

mln. De omzet aan dienstverlening op basis van het transitiearrangement was in 2016 in totaal 

€ 4.018.832.- 

 

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.  

Eind 2016 wordt er een masterplan opgeleverd met verschillende business cases waarin de 

positie van WSD helder is beschreven en een kosten baten afweging. Dit wordt in 2017 

geïmplementeerd. 

 

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

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 is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle gemeenten in Midden-

Brabant aanwezig. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Aantal deelnemende gemeenten is 9. Elke gemeente heeft 1 stem. Alle burgemeesters zitten in 

het algemeen bestuur. Burgemeester Janssen is tevens lid van het bestuur van Midpoint Brabant. 

 

Financieel belang 

Het aandeel van Oisterwijk in 2016 bedroeg € 77.196 

Het exploitatieresultaat 2015  bedroeg € 350.667 

Het eigen vermogen begin en ultimo 2015 bedroeg resp. € 0,61 mln en € 0,69 mln. 

Het vreemd vermogen begin en ultimo 2015 bedroeg resp. € 0,27 mln en € 17,1 mln 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Het jaar 2016 was het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe Strategische Meerjaren Agenda. De 

regio Hart van Brabant zet de koers van de afgelopen jaren voort waarbij wordt samengewerkt 

aan maatschappelijke uitdagingen op gebied van Mens & Samenleving, Economie en 

Leefomgeving & Milieu. 



 

 110 

 

 

 

2. Vennootschappen 

 

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG), gevestigd te ‘s-Gravenhage 

Doelstelling 

Voor de gemeente Oisterwijk vormt het aandeelhouderschap van de BNG een duurzame 

belegging. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burger. 

 

Financiële belang van de gemeente  

De gemeente Oisterwijk heeft 7.845 aandelen van € 1,02. 

 

Zeggenschap 

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap. 

 

Financieel 

Eigen vermogen per 1-1-2016 € 4.163 miljoen en per 1-1-2017 € 4.486 miljoen. 

Vreemd vermogen per1-1-2016 € 145.317 miljoen en per 1-1-2017 € 149.483. 

Resultaat 2016 bedroeg € 369 miljoen. 

 

Brabant Water NV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 

Doelstelling 

Doelstelling is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen 

binnen het werkgebied van Brabant Water. 

 

Financiële belang van de gemeente  

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde. Het financiële risico is 

daarmee nihil. 

 

Zeggenschap 

Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht bij de aandeelhoudersvergaderingen. 

 

Financieel 

Het eigen vermogen van Brabant Water bedroeg per 1-1-2016 € 524 mln. 

Het vreemd vermogen per die datum was € 397 mln. 
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Paragraaf G:   Lokale Heffingen 

 

Beleid t.a.v. lokale heffingen 

Maatschappe

lijk 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 2016 trendmatig 

verhoogd met 0,8 %. 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 

kostendekkingspercentage. 

 

 

Overzicht opbrengsten 2016 versus begroting 2016 

Belastingen en 

leges Realisatie Begroting Realisatie Verschil Verschil 

  2015 

2016 na 

wijz. 2016  4-3 in % 

1 2 3 4 5 6 

Onroerende 

zaakbelastingen 5.648.279 5.623.518 5.575.455 -48.063  -1% 

Parkeerbelasting 1.014.265 976.000 930.271 -45.728  -5% 

Toeristen-en 

Forensenbel. 567.282 643.573 649.474 5.901  1% 

Precariobelasting 105.268 156.163 2.213.091 2.056.928  1317% 

Hondenbelasting 134.234 123.132 136.207 13.074  11% 

Reclamebelasting 82.498 75.600 78.888 3.288  4% 

Baatbelasting 2.075 2.132 0 -2.132  -100% 

Marktgelden 20.753 25.094 18.905 -6.189  -25% 

Rioolheffing 2.472.476 2.454.794 2.562.204 107.410  4% 

Afvalstoffenheffing 2.124.120 2.133.364 1.931.981 -201.383  -9% 

Leges 1.278.397 1.278.030 1.326.680 48.649  4% 

Totaal 13.449.646 13.491.402 15.423.155  1.931.753  14% 

 

 

Toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 : 

 

Onroerende-zaakbelastingen, minder opbrengst € 48.063 (-1%) 

De herwaardering van de onroerende zaken is later opgeleverd dan gewenst. Dit heeft tot gevolg 

dat er een inschatting is gemaakt voor de gevolgen van de herwaardering en voor het bepalen 

van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2016. Voor een deel van de onroerende zaken is de 

herwaardering 2016 recentelijk afgerond. De inschatting van de herwaardering blijkt hoger te 
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zijn dan de daadwerkelijke waardering die later plaats vond. Hierdoor is sprake van een 

minderpbrengst OZB. 

 

Parkeerbelasting, minder opbrengst € 45.728 (-5%) 

De lagere opbrengst komt gedeeltelijk door het heffingsvrij maken van bepaalde 

parkeerterreinen. 

 

Precariobelasting, meeropbrengst € 2.056.928 (+ 1.317%) 

Het onderzoek naar de mogelijkheid tot het opleggen van precariobelasting ter zake van buizen, 

kabels, draden of leidingen is afgerond. Dit heeft geresulteerd in aanslagen precariobelasting 

voor de jaren 2014, 2015 en 2016.  

 

Rioolheffing, meeropbrengst € 107.410 (+ 4 %) 

De tarieven zijn verhoogd met 0,8% terwijl de begroting hetzelfde is gebleven. In 2016 is er 

€ 6.800 gerestitueerd naar aanleiding van bezwaren. In 2015 bedroegen de restituties 

rioolheffing: € 56.000. Verder wordt het verschil verklaart in een verschil in aantal aansluitingen 

en staffelindeling. 

 

Afvalstoffenheffing, minder opbrengst € 201.383 (- 9 %) 

In 2016 is het ledigen van de GFT-containers gratis geworden. Het aantal ledigingen van de RST-

container is teruggebracht van 26x naar 13x per jaar. Aantal ledigingen van de RST-containers 

van 150.660 naar 86.107. Verhoging van de tarieven heeft dit niet gecompenseerd.  

Opbrengsten van ledigingen sterk naar beneden. 

 

Leges, meeropbrengst € 48.649 (+ 4%) 

De meeropbrengst is het gevolg van meer afgegeven reisdocumenten dan waarmee in de 

begroting rekening werd gehouden. 

 

 

Kostendekkendheid:  

Soort belasting Lasten Baten % kosten- 

      dekkendheid 

Afvalstoffenheffing 2.120.540 1.931.981 91% 

Rioolheffing 2.562.204 2.562.204 100% 
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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  8 stuks.  

Sinds 2016 is de lediging van de RST-container gratis. Als uitgangspunt is aangenomen dat een 

eenpersoonshuishouden 140 liter containers heeft en een meerpersoonshuishouden 240 liter 

containers heeft. 

 

Eenpersoonshuishouden    

Eigenaar 

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2015   € 300.000 

woning 2016   € 300.000                 

      352,50 

      359,10                        

110,64 

111,48  

  162,10  

143,60  

 

625,24 

614,18 

 

 

Eenpersoonshuishouden   

Huurder  

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2015   € 300.000 

woning 2016   € 300.000 

 

           nvt    

           nvt 

110,64  

       111,48     

 

  162,10 

       143,60 

 

272,74 

       255,08 

 

Meerpersoonshuishouden 

Eigenaar 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2015   € 300.000 

woning 2016   € 300.000 

352,50 

       359,10 

257,88 

       259,92 

 

217,40 

       177,60 

 

827,78 

       796,62 

 

Meerpersoonshuishouden 

Huurder 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2015   € 300.000 

woning 2016   € 300.000 

nvt 

nvt   

257,88 

       259,92 

217,40 

       177,60 

475,28 

       437,52 

 

Bedrijfsobject Eigenaar OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2015   € 400.000 

Niet-woning 2016   € 400.000 

653,60 

       667,60 

    nvt 

nvt  

nvt 

nvt 

653,60 

       667,60 

 

Bedrijfsobject Gebruiker OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2015   € 400.000 

Niet-woning 2016   € 400.000 

570,40 

       582,80 

110,64 

       111,48 

nvt 

nvt 

681,04 

       694,28 
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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.  

 

 

De volgende aantallen aanslagen zijn kwijtgescholden: 

 2015 2016 

Gehele kwijtschelding 259    247 

Gedeeltelijke kwijtschelding -      - 

Afgewezen 93    60 

Aantal beschikkingen 352  307 

 

 2015 2016 

Automatische kwijtschelding 163 188 

Verkorte opgave -    - 

Individuele afhandeling 189 119 

Totaal 352 307 

 

 

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:  

 2015 2016 

Afvalstoffenheffing  41.817,05 39.936,75  

Rioolheffing  43.883,34 39.140,90  

Hondenbelasting  2.180,00 1.980,00  

Totaal  87.880,39  81.057,65  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 115 

 

Paragraaf H:   Subsidies 

 

 

Overzicht subsidieverlening 2016 

 

Subsidieregeling Subsidiesoort Realisatie 2016 

Cultuureducatie Activiteiten € 30.618  

Onderwijsstimulering Activiteiten € 437.369  

Bibliotheek Activiteiten € 576.180  

Dans- en muziekonderwijs Activiteiten € 8.831  

Creativiteitsonderwijs Activiteiten € 16.371  

Sportdeelname Activiteiten € 1.837  

Cultuurcentra Activiteiten € 1.098.562  

Cultuurproducties Activiteiten € 16.237  

Volkscultuur en cult. erfg. Activiteiten € 11.000  

Promotie Activiteiten € 102.567  

Lokale media Activiteiten € 15.418  

Lichte ondersteuning Activiteiten € 839.609  

Leefbaarheid Activiteiten € 26.179  

Sociale basisstructuur Activiteiten € 633.218  

Opvoeden en opgroeien Activiteiten € 302.986  

Inwoners doen mee Activiteiten € 89.794  

Sportdeelname Leden € 50.321  

Cultuurdeelname Leden € 57.000  

Opvoeden en opgroeien Leden € 9.166  

Sportdeelname Huisvesting € 107.427  

Cultuurdeelname Huisvesting € 17.282  

   

  

€ 4.447.972  

 

 

 

 

Overzicht van lopende subsidieaanvragen 

Onderwerp Instantie Bedrag Status 

    

Bodemsanering KVL provincie Noord-Brabant € 1.500.000  aanvraag gehonoreerd (ISV3)  

Verlichting fietspaden 
Pannenschuurlaan 

Provincie € 32.500  Verlichting geplaatst  

    

Zonnepanelen 
gemeentekantoor 

Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 

€ 51.600  Toegekend 

Restauratie molen 
Moergestel 

provincie Noord-Brabant € 54.560  Toegekend, 80% betaald 

    

Spoorwegovergang 
Blokshekken 

Rijk: Landelijk Verbeterprogr-
amma Overwegen (LVO).  

€ 457.500  aanvraag ingediend nog geen 
uitsluitsel over wel of niet 
toekennen subsidie 
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Onderhoud Raadhuis en 
De Krekul 

Rijksdienst cultureel erfgoed € 31.006  Toegekend 

    

Verlichting fietspaden 
Moergestelseweg (ten 
zuiden van Sportlaan) 

provincie Noord-Brabant  € 130.000 
max 

beschikking binnen 

    

rotonde 
Moergestelseweg - 
Groenstraat 

provincie Noord-Brabant € 203.000  beschikking binnen 

 

Werkgelegenheids-       provincie Noord-Brabant  € 33.000    nog niet toegekend 
project vergunning- 
houders 
 
Fietspad Moergestel-          provincie Noord-Brabant  pm       nog niet toegekend  
Haghorst 
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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 -632.589 - -632.589 -631.761 - -631.761 -728.424 242 -728.182 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -16.457.311 41.864.078 25.406.767 -16.893.482 41.864.078 24.970.596 -17.253.332 44.732.268 27.478.937 

PRG03 Dienstverlening -4.495.523 5.050.471 554.948 -4.510.523 5.050.471 539.948 -4.711.224 5.011.471 300.247 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -173.845 4.028 -169.817 -278.845 4.028 -274.817 -154.942 485 -154.457 

PRG05 Ruimte uitvoering -12.863.336 10.782.640 -2.080.697 -15.410.729 15.056.029 -354.700 -20.451.936 17.671.911 -2.780.026 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -17.435.305 840.468 -16.594.837 -17.120.455 635.468 -16.484.987 -16.292.381 775.787 -15.516.594 

PRG07 Samenleving uitvoering -8.654.867 2.043.077 -6.611.790 -8.837.510 2.045.660 -6.791.850 -8.196.909 1.657.671 -6.539.238 

PRG08 Burgerparticipatie -25.430 - -25.430 -25.430 - -25.430 -23 - -23 

PRG09 Samenwerking 18.326 - 18.326 -1.674 - -1.674 -4.989 - -4.989 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -112.718 - -112.718 -122.718 - -122.718 -102.094 - -102.094 

Saldo van baten en lasten -60.832.599 60.584.762 -247.837 -63.833.127 64.655.734 822.607 -67.896.253 69.849.836 1.953.583 

 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 - 220.000 220.000 - 438.543 438.543 - 438.543 438.543 

6980400 Mutaties programma 4 - - - - 25.000 25.000 - 25.000 25.000 

6980500 mutaties programma 5 - - - -4.860.743 3.244.746 -1.615.997 -2.462.458 3.244.746 782.288 

6980600 mutaties programma 6 - - - - 330.874 330.874 - 330.874 330.874 

6980700 mutaties programma 7 - 122.007 122.007 -389.004 432.652 43.648 -389.004 432.652 43.648 

6980900 mutaties programma 9 - - - - 20.000 20.000 - 20.000 20.000 

6981000 mutaties programma 10 - - - - 10.000 10.000 - 10.000 10.000 

 - 342.007 342.007 -5.249.747 4.501.815 -747.932 -2.851.462 4.501.815 1.650.353 

 

  

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Resultaat -60.832.599 60.926.769 94.170 -69.082.874 69.157.549 74.675 -70.747.716 74.351.651 3.603.936 
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 Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 2)  

 

 

 

 
    

  Realisatie 
    

Baten Lasten Saldo 
    

PD0206 Belastingen 9.592 -495 9.097 
    

PD0207 Gemeentefonds 34.147 - 34.147 
    

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 43.740 -495 43.244 
    

 

 

 

Overzicht baten en lasten per programma 
 

Bedragen in € 1.000 + = baten 

 -/- = lasten 

 

  

Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie 0 -728 -728 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 44.732 -17.253 27.479 

PRG03 Dienstverlening 5.011 -4.711 300 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 0 -155 -154 

PRG05 Ruimte uitvoering 17.672 -20.452 -2.780 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 776 -16.292 -15.517 

PRG07 Samenleving uitvoering 1.658 -8.197 -6.539 

PRG08 Burgerparticipatie - -0 -0 

PRG09 Samenwerking - -5 -5 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! - -102 -102 

Saldo van baten en lasten 69.850 -67.896 1.954 

 Stortingen en onttrekkingen reserves Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

6980200 mutaties programma 2 439 - 439 

6980400 Mutaties programma 4 25 - 25 

6980500 mutaties programma 5 3.245 -2.462 782 

6980600 mutaties programma 6 331 - 331 

6980700 mutaties programma 7 433 -389 44 

6980900 mutaties programma 9 20 - 20 

6981000 mutaties programma 10 10 - 10 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves 4.502 -2.851 1.650 

 Resultaat 74.352 -70.748 3.604 
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Overzicht staatje 

 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 

 

* € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Resultaat 75 V 3.604 V 3.529 V 

Overhevelingsverzoeken -   -463 N -463 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 75 V 3.141 V 3.066 V 

 

Het college stelt voor om van het resultaat € 1,5 mln. te storten in de ‘Reserve voor 

kapitaalslasten investeringen in maatschappelijk nut’ en het restant ten gunste van de algemene 

reserve te brengen. 

 

 

 

Structurele verminderingen bestemmingsreserves in verband met afschrijvingen op 

activa waarvoor een specifieke bestemmingreserve is gevormd  
 

Voor 2016 niet van toepassing 
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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 2016 

 

 
Besteding post Onvoorzien (budget is € 129.540) 

 

Onvoorzien 2016 Bedrag 

Onderhoud buitenbad Staalbergven -31.050 

Asbestsanering Darwin & Den Akker -36.000 

Juridische kosten Sprendl. straat  40 -15.000 

TOTAAL -82.050 
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Incidentele baten en lasten 
 
 

 * € 1.000      Begroting Rekening 
 

 
incl wijziging 2016 

   
   Resultaat (na mutaties in de reserves) 75 3.604 

 Overhevelingsverzoeken jaarrekening 2016 
 

463 

 Resultaat (na overhevelingsverzoeken) 75 3.141 
 Incidentele baten en lasten 497 -1.256 

 Resultaat zonder incidentele baten en lasten 572 1.885 

 

 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

 

Pr               * € 1.000      Begroting Rekening 
 

 
incl wijziging 2016 

 Incidentele baten    

 2 Inzet algemene reserve t.b.v. project duurzaam veilig 
recreëren 70 70 

2 Inzet algemene reserve t.b.v. impuls handhaving 
buitengebied 150 150 

2 Ontvangsten gemeentefonds voor kosten explosieven 123 164 
2 Opgelegde precariobelasting 0 2.132 
2 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 218 218 
4 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 25 25 
5 Inkomsten sponsoring rotondes 21 21 
5 Subsidie verkeersmaatregelen, o.a. aanleg rotonde 

Moergestelseweg 0 131 
5 Subsidie aanleg verlichting Moergestelseweg 0 110 
5 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 163 163 

5 vrijval bestemmingsreserve Kop van de Lind 60 60 

5 vrijval reserve voor aandachtsgebied Molenakkers 300 300 
5 Verkoop gronden 0 159 
5 Per saldo winstnemingen grondbedrijf 0 1.290 
5 toevoegen aan reserve grondbedrijf 0 -1.290 
6 Baten camping de Reebok 42 48 
6 Ontvangsten gemeentefonds voor huishoudelijke hulp 

toelage 125 125 

6 Verkoopopbrengst Molenstraat 1 0 175 
6 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 331 331 
7 Vrijval voorziening intrekken huurvorderingen 

cultuurcentra  612 
7 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 44 44 

9 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 20 20 
10 vrijval overhevelingsverzoek jaarrekening 2015 10 10 
    

 Totaal incidentele baten 1.702 5.068 
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 Incidentele lasten    

 2 Wachtgeld wethouder(s) 88 157 
2 Project Duurzaam veilig recreëren 70 49 
2 Impuls handhaving buitengebied 150 60 
2 Opsporing en ruiming explosieven 199 154 
2 WOZ, beëindiging contract Centric 0 231 
2 Eenmalige reservering vakantiegeld 2017 0 279 
2 Overhevelingsverzoek jr 2015 Aanpassing fietsenstalling 

gemeentekantoor 40 42 

2 Systeembeheer en software 130 156 
2 beheersoftware openbare ruimte 28 28 
3 Omgevingsdienst 0 90 
4 Actualiseren woonvisie 25 22 

4 Opstellen nieuwe visie openbare ruimte 25 0 
4 Fietspad Haghorst 25 17 
4 Strategisch vastgoedbeleid 25 14 

5 Overhevelingsverzoek jaarrekening Molenakkers 390 288 

5 Bestemmingsplan Den Donk 15 0 
5 Aanleg rotonde Moergestelseweg 0 260 
5 Aanleg verlichting fietspad Moergestelseweg 0 110 
5 Schikkings- en advocaatkosten gymzaal Nic. Van 

Eschstraat  388 

5 Oisterwijk Schoon en groen 58 60 
6 Doorbetaling pacht camping de Reebok aan 

Natuurmonumenten 42 42 
6 Huishoudelijke hulp toelage 225 20 
6 Overhevelingsverzoek jaarrekening onderz. Zwemvoorz. 

Den Donk 39 53 
7 Verwijdering asbest schoolgebouwen Darwin en Den 

Akker 36 71 
7 Overhevelingsverzoek jaarrekening doorontw Tiliander / 

Den Boogaard 191 190 
7 Dans- en muziekonderwijs 151 8 

7 Onderhoud Staalbergven 31 30 
7 Schade brand sporthal Stokeind 0 166 
7 Vernieuwing accommodatie Roef 0 60 
7 Intrekken huurvorderingen cultuurcentra 0 612 

7 Restauratie molen Moergestel 43 49 
8 Burgerparticipatie 25 0 
9 Intergemeentelijke samenwerking 26 4 
10 Oisterwijk Onderneemt 122 102 

    

 Totaal incidentele lasten 2.199 3.812 
 

    

 

Hierboven zijn alleen de posten meegenomen die naar hun aard incidenteel zijn. Posten die in het 

nieuwe jaar weer begroot zijn, zijn niet incidenteel en zijn hierboven niet vermeld. 

Vandaar dat bijvoorbeeld voordelen op de posten als op huishoudelijke hulp en het gemeentefonds 

hierboven niet zijn meegenomen. 
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De gemeente Oisterwijk had in 2016 geen functionarissen in dienst die meer ontvangen hebben 

dan de norm genoemd in de wet WOPT/WNT. 

 

 

bedragen x € 1 AMM Depmann PG van Wijk 

Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier 

Aanvang1 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 

   

Individueel WNT-maximum2 € 179.000,00 € 179.000,00 

Beloning 101.702,37 74556,18 

Belastbare onkostenvergoedingen 442,61 - 

Beloningen betaalbaar op termijn 13.970,54 9.751,89 

Subtotaal 116.115,52 84.308,07 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - 

Totaal bezoldiging 116.527,00 84.719,35 

   

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt 

   

Gegevens 2015   

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 

   

Beloning 99.174,05 75.793,08 

Belastbare onkostenvergoedingen 354,76 69,04 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.900,76 10.535,16 

Totaal bezoldiging 2015 114.429,57 86.397,28 

 

 

 

 

  

                                            
1 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag 

van de dertiende maand in, indien deze datum in 2016 lag. 
2 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. 
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Geboekte mutaties in de reserves, al besloten     
 

 

 

* € 1.000 -/- = storting in reserve 

 

+/+ = onttrekking uit reserve 

 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

    

In primaire begroting 2016 opgenomen blz. 129 vrijval voor 

duurzaam veilig recreëren  

70 70 - 

In primaire begroting 2016 opgenomen blz. 129 vrijval voor 

handhaving buitengebied 

150 150 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 130 Automatiseringskosten 130 130 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 132 Aanpassing 

fietsenstalling 

40 40 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 133 Invoering 

beheersoftware openbare ruimte 

28 28 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 134 Opsporen en opruimen 

explosieven 

20 20 - 

    

Programma 4    

    

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 133 Actualisatie Woonvisie 25 25 - 

    

Programma 5    

    

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 131  infrastructuur 

Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Molenakkers 

90 90 - 

Raadsbesluit 16/20 onttrekking aan de algemene reserve voor 

aandachtsgebied Molenakkers 

300 300 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 131 Oisterwijk schoon en 

groen 

58 58 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 134 Bestemmingsplan Den 

Donk e.o. 

15 15 - 

Raadsbesluit bij de jaarrekening 16/42 punt 9, toevoegen van 

€ 20.000 aan de reserve Kop van de Lind 

-20 -20 - 

Raadsbesluit bij de jaarrekening 16/42 punt 9, toevoegen van 

€ 20.000 aan de reserve Kop van de Lind 

20 20 - 

Raadsbesluit 16/58 vrijval van de bestemmingsreserve Kop van de 

Lind 

 

Grondbedrijf al besloten 

60 60  

Vrijval reserve grondbedrijf. Raadsbesluit bij de jaarrekening 

16/42 punt 8, overboeken van € 1.152.457 van de reserve 

grondbedrijf naar de algemene reserve 

1.152 1.152 - 



 

126 

 

Toevoegen aan algemene reserve. Raadsbesluit bij de jaarrekening 

16/42 punt 8, overboeken van € 1.152.457 van de reserve 

grondbedrijf naar de algemene reserve 

-1.152 -1.152 - 

Vrijval reserve grondbedrijf voor vorming voorziening studiegebied 

KVL, raadsbesluit 16/84  22-11-2016 

1.549 1.549  

    

    

Programma 6    

    

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 130 Verbeterplan 

cultuurcentra 

192 192 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 130 Huishoudelijke Hulp 

Toelage 

100 100 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 132 Onderzoek 

sportaccommodatie Den Donk 

39 39 - 

    

Programma 7    

    

Vrijval bestemmingsreserve. Raadsbesluit bij de jaarrekening 

16/42 punt 5, bestemmingsreserve zwembad De Leye overboeken 

naar de algemene reserve 

389 389 - 

Toevoeging aan de algemene reserve. Raadsbesluit bij de 

jaarrekening 16/42 punt 5, bestemmingsreserve zwembad De 

Leye overboeken naar de algemene reserve 

-389 -389 - 

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 132 Subsidie restauratie 

Molen Moergestel 

44 44 - 

    

Programma 9    

    

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 133 Intergemeentelijke 

samenwerking  

20 20 - 

    

Programma 10    

    

Besloten bij de jaarrekening 2015 blz. 133 Oisterwijk Onderneemt 10 10 - 

      

Totaal (per saldo onttrekking) 2.940 2.940 - 
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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 

Grondbedrijf: winsten en verliezen    

Programma 5 Raming Werkelijk Verschil 

    

Het saldo van de winsten en verliezen van het grondbedrijf 

wordt bij de jaarrekening doorgeboekt naar de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf. Dat is bestaand beleid. Daardoor 

komen de gerealiseerde winsten niet in het eindsaldo van de 

jaarrekening. Bij de begroting is deze systematiek nu ook 

doorgevoerd na het raadsbesluit 16/67 10-11-2016. Vandaar 

dat in de kolom ‘Raming’ nu ook een bedrag staat. 

Voor toelichting op de cijfers zie paragraaf E Grondbeleid 

-3.688 -1.290 2.398 

    

Totaal (per saldo storting) -3.688 -1.290 2.398 
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Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten 
 

Criteria: 

 Het gaat om een incidenteel budget uit 2016  én 

 Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000,- én 

 de incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2017 uitgevoerd. 

 

 

Progr. Omschrijving Voorstel  
Bedrag 

5 Onderwerp: Landschappelijke inpassing en infrastructuur Landbouw 

Ontwikkelingsgebied (LOG) Molenakkers 

 

Toelichting 

Er is in 2014 een gebiedsdialoog afgerond tussen bewoners en 

bedrijven om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren (met name 

geur), resulterend in een convenant. Het omvatte twee fasen, waarbij 

fase 1 met name gericht was op de agrarische bedrijven en fase 2 op 

de landschappelijke inpassing en infrastructuur.  

Twee bedrijfsbeëindigingen van twee intensieve veehouderijen maken 

deel uit van de oplossing in fase 1; hiervoor heeft u op 21 april 2016 

een besluit genomen (16/20), dat in 2017 tot uitvoering komt. In 

afstemming met bewoners is gewacht met fase 2 tot er duidelijkheid 

zou zijn omtrent fase 1. Nu wordt fase 2 opgepakt. 

 

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 

6 Onderwerp: Huishoudelijke Hulp Toeslag 

 

Toelichting 

De start van de pilot WijkLeerbedrijf was voorzien voor 2016. Met de 

pilot WijkLeerbedrijf wordt op innovatieve wijze de verbinding gezocht 

tussen de WMO en de Participatiewet doelgroep. Gezien de omvang 

van het project is het in 2016 niet gelukt. Inmiddels is er een 

haalbaarheidsonderzoek in gang gezet. Daarna kan gestart worden 

met het WijkLeerbedrijf (tweede kwartaal 2017). 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

€ 60.000 
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Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kan er niet gestart worden met het WijkLeerbedrijf, waardoor het 

doel (onder andere versterking basisvoorzieningen) niet wordt behaald. 

 

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 het overschot van € 

45.000 van het budget dat voor 2016 stond geraamd, nodig in 2017 

om de resterende projecten af te ronden.  

 

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 en nr 17/08, 16 februari 

2017 

 

Opdracht al verstrekt? 

Er staan voor 2017 nog twee projecten op de rol; voor één ervan is de 

opdracht al verstrekt 

 

€ 45.000 

 

  

4 Onderwerp: Kop van de Lind  

 

Toelichting 

Omdat het grootste deel van de werkzaamheden pas in 2017 wordt 

uitgevoerd, is het noodzakelijk het (resterende) budget over te 

hevelen.  

De raming van de kosten voor uitvoering van het project tot 

herinrichting van de ‘Kop van de Lind’ is overigens hoger uitgevallen 

dan aanvankelijk gedacht. Het college heeft op 22 november jl. 

besloten  deze hogere kosten te dekken uit het overschot van € 40.000 

op het begrotingsproduct ‘Openbaar groen’; deze middelen zijn in het 

overhevelingsverzoek inbegrepen. 

 

Raadsbesluit?  

Raadsbesluit 6 oktober 2016 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan leidt de uitvoering van het project in 2017 tot een overschrijding 

van het budget. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

 

 

€ 107.000 
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7 Onderwerp: Dans- en muziekonderwijs 

 

Toelichting 

De dans- en muzieklokalen in Tiliander dienen gerenoveerd  en 

aangepast aan deze tijd te worden. In overleg met de kwartiermaker 

zal hiervoor een offerte bij een binnenhuisarchitect worden 

aangevraagd. Samen met de verenigingen en de docenten zal gekeken 

worden hoe deze lokalen opgeknapt kunnen worden en aantrekkelijk 

gemaakt kunnen worden voor de Oisterwijkse burger om hier 

muziekonderwijs te komen volgen. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 

Vanuit het budget dans- en muziekonderwijs stellen we voor het jaar 

2015 en 2016 hiervoor resp. een subsidie van € 15.000 en € 20.000 

beschikbaar (collegevoorstel 22-09-2015). 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kan de renovatie niet uitgevoerd worden. Vanwege wisseling 

directeur en de plannen voor verbouwing (situatie integraal bekijken, 

zie uitvoeringsplan Tiliander en den Boogaard)) van Tiliander heeft dit 

iets langer geduurd dan was gepland. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Opdracht is deels verstrekt, uitvoering vindt plaats in 2017. 

€ 35.000 

2 Onderwerp: E-depot 

 

Toelichting 

De vorming van een E-depot, waarin archiefstukken digitaal worden 

ondergebracht bij het Regionaal Archief, is in 2016 nog niet 

gerealiseerd. Dit staat voor 2017 op de planning. Het betreft 

eenmalige projectkosten.  

Een e-depot is verplicht aangezien er sinds 2012 geen analoge 

exemplaren meer bewaard blijven. Daarnaast zijn we op basis van de 

Archiefwet verplicht om de bouwvergunningen 1980 – 1996 in 2017 

over te dragen naar de archiefbewaarplaats. 

 

Raadsbesluit?  

N.v.t. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Bij geen overheveling is er geen geld (€ 25.000,-) beschikbaar voor de 

eenmalige projectkosten e-depot.  

 

Opdracht al verstrekt? 

De opdracht voor het e-depot is nog niet verstrekt. We zijn hierover 

nog in gesprek met het Regionaal archief Tilburg. 

€ 25.000 

4 Onderwerp: Visie openbare ruimte 

 

Toelichting 

In de begroting 2016 was een bedrag van € 25.000,- beschikbaar om 

€ 25.000 
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een visie op te stellen voor de openbare ruimte. Door personele 

wijzigingen op de afdeling is nog geen aanvang gemaakt met het 

opstellen  van deze visie. Met dit overhevelingsverzoek willen we 

bereiken dat we in 2017 de visie op de openbare ruimte alsnog kunnen 

gaan opstellen. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan zijn er geen middelen beschikbaar om de visie openbare ruimte op 

te stellen 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

2 Onderwerp: Project duurzaam veilig recreëren  

 

Toelichting 

Het betreft een project met een looptijd van drie jaar (2016-2018). In 

2016 is minder geld uitgegeven dan begroot, maar in 2017 zullen de 

uitgaven naar verwachting hoger zijn dan begroot door de toename 

van de werkzaamheden. Met het overhevelingsverzoek kunnen we het 

budget in de pas laten lopen met de planning. 

 

Raadsbesluit?  

PPN 2015 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kunnen minder werkzaamheden die in de loop van het project 

noodzakelijk zijn, worden uitgevoerd. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

€ 20.000 

10 Onderwerp: Oisterwijk Onderneemt  

 

Toelichting 

In 2016 is minder geld uitgegeven dan begroot, met als reden dat de  

Accountmanager Oisterwijk Onderneemt pas in juli is begonnen (start 

was voorzien voor maart). In 2017 zullen de uitgaven in Programma 

10 hoger zijn dan begroot aangezien een economische visie opgesteld 

gaat worden. Met het overhevelingsverzoek is er voldoende budget om 

de economische visie te maken.  

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan is er naar verwachting in 2017 een overschrijding op het budget 

voor Oisterwijk Onderneemt.  

 

Opdracht al verstrekt? Ja 

€ 20.000 
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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 

3 Onderwerp: Juridisch advies bezwaarprocedure 

 

Toelichting 

Het betreft budget voor de noodzakelijke inhuur van juridisch advies in 

een complexe bezwaarprocedure m.b.t. een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning.  

Van de totaal beschikbare € 15.000 is in 2016 € 4.000 besteed. 

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing  

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Indien geen overheveling plaatsvindt is er geen budget voor betaling 

van de advieskosten. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja opdracht is verstrekt, uitvoering van het grootste deel van de 

opdracht vindt plaats in 2017. 

€ 11.000 

 Onderwerp: Strategisch vastgoedbeleid 

 

Toelichting 

Het betreft het restant van de middelen die beschikbaar zijn gesteld 

om te komen tot Strategisch Vastgoedbeleid. De opdracht daartoe is in 

2016 verstrekt. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 

 

Raadsbesluit?  

Het strategisch vastgoedbeleid is voorzien in raadsvergadering juli 

2017 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Indien geen overheveling plaatsvindt is er geen budget meer voor 

reeds aangegane verplichtingen. 

€ 10.000 
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Opdracht al verstrekt? 

Ja, in 2016. Is nog niet volledig uitgevoerd (en dus ook niet volledig 

gefactureerd) 

 

 

Totaal € 463.000 

 

 

 

 



 

134 

 

Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant 

 

 

  

Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie Afwijking 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -631.761 -728.424 -96.664 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -16.893.482 -17.253.332 -359.849 

PRG03 Dienstverlening -4.510.523 -4.711.224 -200.701 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -278.845 -154.942 123.903 

PRG05 Ruimte uitvoering -15.410.729 -20.451.936 -5.041.208 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -17.120.455 -16.292.381 828.074 

PRG07 Samenleving uitvoering -8.837.510 -8.196.909 640.601 

PRG08 Burgerparticipatie -25.430 -23 25.407 

PRG09 Samenwerking -1.674 -4.989 -3.314 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -122.718 -102.094 20.624 

Totaal lasten -63.833.127 -67.896.253 -4.063.126 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma's. 
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BALANS 

 

ACTIVA 31 dec. 1 jan. 31 dec. 

  2016 2016 2015 

        

VASTE ACTIVA       

        

Materiële vaste activa 52.341.410  54.725.920  52.920.148  

- Investeringen met een economisch nut 45.921.921  47.581.619  45.775.847  

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven 6.419.489  7.144.301  7.144.301  

- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 0  0  0  

        

Financiële vaste activa 1.359.858  1.542.948  1.542.948  

Kapitaalverstrekkingen aan:       

- Deelnemingen 24.158  24.158  24.158  

Leningen aan:       

- Overige verbonden partijen 899.840  993.557  993.557  

Overige langlopende leningen 435.860  525.234  525.234  

        

Totaal vaste activa 53.701.268  56.268.868  54.463.096  

        

VLOTTENDE ACTIVA       

        

Voorraden 16.693.051  21.913.298  23.719.070  

- Grond- en hulpstoffen 0  0  229.643  

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 16.693.051  21.913.298  21.913.298  

- Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0  0  1.576.129  

        
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 9.234.559  5.968.565  5.968.565  

- Vorderingen op openbare lichamen 4.036.955  1.840.904  1.840.904  

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 549.024  431.686  431.686  

- Overige vorderingen 4.648.581  3.695.975  3.695.975  

        

Liquide middelen 1.065.989  260.594  260.594  

- Banksaldi 1.065.469  259.592  259.592  

- Kassaldi 520  1.002  1.002  

        

Overlopende activa 791.740  1.055.955  1.055.955  

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 101.800  76.244  76.244  

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 689.940  979.711  979.711  

        

Totaal vlottende activa 27.785.340  29.198.411  31.004.183  

        

TOTAAL ACTIVA 81.486.608  85.467.279  85.467.279  
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PASSIVA 31 dec. 1 jan. 31 dec. 

  2016 2016 2015 

        

VASTE PASSIVA       

        

Eigen vermogen 17.231.950  15.278.375  15.278.375  

- Algemene reserve 13.628.015  12.959.890  12.959.890  

- Bestemmingsreserves 0  429.004  429.004  

- Resultaat na bestemming 3.603.935  1.889.481  1.889.481  

        

Voorzieningen 3.115.126  3.076.637  3.076.637  

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.054.126  3.015.637  3.015.637  
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden. 61.000  61.000  61.000  

        

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar 
of langer 50.461.678  57.840.221  57.840.221  

Onderhandse leningen van:       

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 50.461.678  57.840.221  57.840.221  

        

Totaal vaste passiva 70.808.754 76.195.233  76.195.233  

VLOTTENDE PASSIVA       

        

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 
korter dan één jaar 5.088.282  3.894.592  3.894.592  

- Overige kasgeldleningen 4.000.000  3.500.000  3.500.000  

- Banksaldi 51  51  51  

- Overige schulden 1.088.231  394.541  394.541  

        

Overlopende passiva 5.589.572  5.377.454  5.377.454  

- 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 5.295.551  5.131.431  5.131.431  

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotings-jaren komen. 294.021  246.023  246.023  

        

Totaal vlottende passiva 10.677.854  9.272.046  9.272.046  

        

TOTAAL PASSIVA 81.486.608  85.467.279  85.467.279  

 

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2016     

  *  € 1.000 Saldo Saldo Percentage  

Naam Hoofdsom 1-1-2016 31-12-2016 Borgstelling 

Tiliander 1.495  196  116  100% 

WSW 59.208  52.877  46.995  50% 

Totaal 60.703  53.073  47.111    
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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. 
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 Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het 

krediet; 

 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 na daadwerkelijke realisatie. 

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 2,4%.  

De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2016. 

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 

Door gewijzigde BBV-regelgeving per 1 januari 2016 zijn de beginwaarden herschikt 

Hieronder de opstelling met de oude en de nieuwe beginwaarden per 1-1-2016 

 

Jaarrekening 
2015  
BW 

31/12/2015 

naar Bedrijfs-
gebouwen 

naar 
overige 

mat. 
activa 

naar. 
Grond- 
weg- en 
waterb. 
werken 

naar 
gronden 

en 
terreinen 

naar 
mach.app. 
en install. 

Nieuwe 
Boekwaarde 
31/12/2015 

Bedrijfsgebouwen  2.847.967  34.983.251  -1.845        37.829.373  

Grond, weg- en waterbouwk. 
werken    

101.171      111.401      212.572  

Gronden en terreinen 3.167.785        369.288    3.537.073  

Machines apparaten en installaties 1.871.069          12.422  1.883.491  

Onderwijsgebouwen 29.033.912  -29.014.706  -19.206        0  

Overige materiële VA econ.nut 1.606.519    412.752  -88.290      1.930.981  

Sociaal culturele gebouwen 5.209.049  -5.209.049          0  

Sportaccommodaties  1.556.018  -759.496  -391.700  -23.112  -369.288  -12.422  0  

Vervoermiddelen econ.nut 382.358            382.358  

Woonruimten econ. nut 0            0  

Totaal materiële vaste activa econ. 
nut 

45.775.848  0  0  0  0  0  45.775.848  

 

Met deze nieuwe (herschikte) boekwaarde wordt hieronder verder gegaan. De toegevoegde 

nummers en letters voor de omschrijvingen sluiten aan op de BBV-wetgeving. 

 

 

Boekwaarde 
31/12/2015 

overboeking 
vanuit OHW 

Boekwaarde 
1/1/2016 

Invest-
ering  

Desinves-
tering 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2016 

A. Gronden en terreinen     3.537.073  1.805.771   5.342.844  -     346.166    -       4.981.153  

B. Woonruimten               -                  -    -         -      -            -    

C. Bedrijfsgebouwen    37.829.373      37.829.373  -    15.489     -      36.700.444  

D. Grond, weg- en 
waterbouwkundige werken    

       212.572         212.572  - 
                 

-    
     -       176.163  

E. Vervoermiddelen      382.358           382.358    38.465          -         -         337.452  

F. Machines, apparaten en 
installaties 

    1.883.491        1.883.491    69.389          -        -       1.781.069  

G. Overige materiële vaste activa  1.930.982      1.930.982     18.093         -         -        1.945.640  

Totaal materiële vaste activa   45.775.849  1.805.771    47.581.619    325.947   361.654        -      45.921.922  

 

Overboeking vanuit OHW (onderhanden werk grondbedrijf) 

In deze kolom staat voor € 1.805.771 overboekingen naar materiële vaste activa economisch nut 

(gronden en terreinen). Dit betreft de gewijzigde rubricering van de voormalige NIEGG-gronden: 

- € 1.576.128 Scheerman-Zuid  

- €    229.643 voormalige gymzaal De Krekul  

Zie ook de tabel “Grond- en hulpstoffen” hierna bij het onderdeel “Voorraden”. Uiterlijk in 

2019 wordt beoordeeld of de gronden weer worden overgezet naar het grondbedrijf 

(BIE=Bouwgrond In Exploitatie). Mocht dat niet zo zijn, dan zal met name de locatie 

Scheerman-Zuid deels worden afgewaardeerd.  
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Zie ook hierna bij het onderdeel “vlottende activa” de tabel  ‘Overige grond- en 

hulpstoffen’. 

 

Investeringen 

E. Vervoermiddelen € 38.465:  

€ 19.109 peugeot partner 4-vdx-33    

€ 19.356 verv. fiat strada 67-vx-ln    

 

F. Machines, apparaten en installaties € 69.389: 

€ 16.368  verv.tel.centrale + mob.toestellen 2016 

€ 53.021 aanschaf zonne-/energieinstallatie g.a.k 

 

G. Overige materiële vaste activa € 218.093: 

€     1.845 hoco vern.1e kunstgrasveld(toplaag) 2016 

€  108.454 verv.geluidsinstall. raadszaal 2016 

€  107.794 vervanging telefonie 2016 

 

Desinvesteringen 

A. Gronden en terreinen € 346.166: 

Dit betreft een 3-tal desinvesteringen: 

- €  59.157 afboeking boekwaarde ondergrond bij verkoop grond Molenstraat 1 

- € 136.014 Overheveling boekwaarde Woonwagencentrum naar GREX Studiegebied KVL  

- € 150.995 Overheveling boekwaarde Terrein Ambachtstraat naar GREX Studiegebied KVL 

 

C. Bedrijfsgebouwen € 15.489:  

Dit betreft een een desinvesteringen: 

- €  15.489 afboeking boekwaarde opstallen bij verkoop grond Molenstraat 1 

 

 

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven : 

 
Boekwaarde 

1/1/2016 
Investering Afschrijving 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2016 

 
D. Grond, weg- en waterbouwkundige werken  / 
Riolering economisch nut 
  

   7.144.301      642.446      143.788   1.223.469      6.419.490  

Totaal materiële vaste activa economisch nut 
waarbij een heffing kan worden geheven 

   7.144.301      642.446      143.788   1.223.469      6.419.490  

 

Investering 

Er is in 2016 voor € 642.446 geïnvesteerd in de volgende lopende rioleringswerken: 

- Uitvoering meetprogr. overst. & gem.      3.405  

- Baggeren Klompven (milieumaatreg.)      6.421  

- Burg. Suyslaan    24.743  

- Dr. Bolsiuslaan    10.968  

- Dr. Desainlaan      6.703  

- Dr. Schaepmanplein    64.873  

- Huysackerstraat mg   184.467  

- Kerkackerstraat mg    32.910  
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- Kerkstraat mg    11.786  

- Kruysackerstraat /-plein mg   181.234  

- Valkenierslaan    81.763  

- Vervanging drukriolering '15    33.171  

 

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 2016 in de 

voorziening van riool is € 823.106. Daarnaast zijn de opbrengsten riool in 2016 € 400.363 hoger 

dan de kosten. Dit bedrag is ook geboekt als bijdrage derden. In totaal dus € 1.223.469 

 

Totaal opstelling MVA 

 
Boekwaarde 

1/1/2016 
Investering 

Des-
investering 

Afschrijving 
Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2016 

a. investeringen met een economisch nut:    45.775.849     2.131.717   361.654       1.623.990              -    45.921.922  

b. investeringen met een economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven: 

     7.144.301       642.446            -            143.788    1.223.469  6.419.490  

c. investeringen in de openbare ruimte met 
een maatschappelijk nut: 

            

Totaal materiële vaste activa     52.920.149     2.774.163     361.654       1.767.779  1.223.469   52.341.410  

 

 

Financiële vaste activa 

 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 
Boekwaarde 

1/1/2016 
Investering  

Des-
investering 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2016 

1. deelnemingen             24.158                     -                     -                       -                 24.158  

2. gemeenschappelijke regelingen                      -                       -                     -                       -                          -    

3. overige verbonden partijen          993.557            91.444                   -            185.161             899.840  

Totaal kapitaalverstrekkingen        1.017.715            91.444                   -            185.161             923.998  

      

      
  

 Boekwaarde 
1/1/2016  

 Investering   Aflossing  
 Bijdrage 
derden  

 Boekwaarde 
31/12/2016  

c. overige langlopende leningen:           525.234                     -         89.373                     -               435.860  

Totaal verstrekte leningen           525.234                     -         89.373                     -                435.860  

      

      Totaal financiële vaste activa          1.542.948             91.444  89.373                  185.161           1.359.858  

 

Investering en Bijdrage derden 

a.3. overige verbonden partijen:  

Betreft stichting Stimuleringsfonds: 

In 2016  is voor € 91.444 verstrekt aan startersleningen en is aan € 185.161 aan aflossingen 

ontvangen. 

 

Aflossing 

C. Overige langlopende leningen: € 89.373. Dit betreft de aflossing op de uitstaande BNG-lening 

waarin de uitkoopopbrengst van de voormalige HNG is ondergebracht.   
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VLOTTENDE ACTIVA 
 

 

Voorraden:  

 

Grond- en hulpstoffen: 

 
Boekwaarde 
31/12/2015 

Naar andere 
categorie 

Boekwaarde 
31/12/2016 

niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.576.128 -1.576.128 0 

overige grond- en hulpstoffen 229.643 -229.643 0 

Totaal 1.805.772 -1.805.771 0 

 

Naar andere categorie 

In deze kolom staat voor € 1.805.771 overboekingen naar materiële vaste activa economisch nut 

(gronden en terreinen). Dit betreft de gewijzigde rubricering van de voormalige NIEGG-gronden: 

- € 1.576.128 Scheerman-Zuid  

- €    229.643 voormalige gymzaal De Krekul  

Zie ook de tabel ‘Onderhanden werk’ hiervoor bij het onderdeel “Vaste activa”. 

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE): 

  
Boekwaarde 
31/12/2015 Uitgaven Inkomsten  

winst- of 
verlies(-) 

Boekwaarde 
31/12/2016 

Onderhanden werk projecten 
grondexploitatie 

25.647.084 6.051.239 11.012.197 1.290.000 21.976.126 

Algemene voorziening grondbedrijf -3.733.786   1.549.288   -5.283.074 

Totaal 21.913.298 6.051.239 12.561.485 1.290.000 16.693.052 

 

Het Onderhanden werk projecten grondexploitatie zijn de zogenaamde BIE-projecten 

(Bouwgrond In Exploitatie). 

 

Uitgaven  

De uitgaven zijn investeringen voor bouwgronden in exploitatie (BIE), inclusief € 287.009 i.v.m. 

de inbreng van gemeentelijk vastgoed vanuit de materiële vaste activa in de grondexploitatie 

Studiegebied KVL (raadsvoorstel 16/84 22 dec. 2016): 

- € 136.014 Woonwagencentrum  

- € 150.995 Terrein Ambachtstraat  

 

Inkomsten 

Dit betreft 12,6 mln. verkoopopbrengsten van bouwgronden in exploitatie. 

 

Winst (+) of verlies (-) 

In 2016 is in totaal 1,29 mln. tussentijdse winstneming verantwoord: 

- + € 450.000 GREX Pannenschuur-buiten 

- + € 640.000 GREX Hertog-Jan 

- + € 100.000 GREX Mozaïek 

- + € 100.000 GREX Roozendries 
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Algemene voorziening grondbedrijf ad € 5,3 mln. bestaat uit: 

- de voorziening KVL-terrein van € 3,7 mln.  

- de voorziening Studiegebied KVL van € 1,5 mln. is in december 2016 gevormd bij vaststelling 

van deze grondexploitatie (raadsvoorstel 16/84  22 dec. 2016) 

Het betreft hier verliesvoorzieningen die nodig zijn om de verwachte verliezen bij afsluiting van 

de grondexploitaties op te kunnen vangen. 

 

Toelichting grondexploitaties 2016     bedrag     

a. boekwaarde aan het begin van het jaar 25.647.084  

b. vermeerderingen in het jaar 6.051.239  

c. verminderingen in het jaar -9.722.197  

d. boekwaarde aan het einde van het jaar 21.976.126  

 

Doorkijk grondexploitaties 2017-2023 

d. boekwaarde aan het einde 2016 (gemaakte kosten) 21.976.126  

e. geraamde nog te maken kosten 14.208.638  

f. geraamd nog te ontvangen opbrengsten -45.991.313  

g. het geraamde eindresultaat (winsten) -9.806.549  

BIJ: verliesvoorzieningen -5.283.074  

Totale winst incl. verliesvoorzieningen -15.089.623  

 

Overige informatie grondexploitaties 

h. De prognose van het eindresultaat is gebaseerd op de nominale waarde 

i. Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames: 

 rente 1,3 %, behoudens projectfinanciering KVL (2,5%) 

 de fasering is van de geraamde nog te maken kosten en opbrengsten is afgestemd op de 

realisatie-ontwikkeling van de grexen. De langstlopende grex betreft Studiegebied KVL. 

Hiervan is de geraamde afsluiting voorzien in 2023. 

 behoudens de grexen KVL, Studiegebied KVL, De Leye en Bedrijfsweg zijn geen 

indexeringen toegepast i.v.m. prijsontwikkelingen. 

 

Doorkijk ontwikkeling lopende grondexploitaties tot en met 2021  

  Verwacht Realisatie Raming 
 

Raming Raming Raming Raming Raming 

Totaal Totaal t/m 2016 
2017-
2023 

 
2017 2018 2019 2020 

2021-
2023 

Boekw. 1-1       
 

16.693  10.134  5.313  2.949  -261  

Rente 4.817  4.006  810  
 

380  253  114  61  2  

Investeringen 62.372  48.973  13.398  
 

4.283  3.383  2.328  1.746  1.167  

Opbrengsten -86.030  -40.038  -45.992  
 

-13.425  -9.198  -5.173  -11.916  -4.374  

Winstneming 18.842  3.751  15.090  
 

1.799  741  366  6.900  3.649  

Boekw. 31-12   16.693  -16.693  
 

10.134  5.313  2.949  -261  184  

 

 

 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Vorderingen op openbare lichamen  

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 448.513 

Belastingen BTW-Compensatiefonds 3.588.442 

 4.036.955 
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Overige vorderingen  

Debiteuren sociale zaken 499.722 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 758.889 

Debiteuren overige 4.166.777 

Voorziening dubieuze debiteuren -     776.807 

 4.648.581 

  

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen 549.024 

 

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 met het rijk. 

 

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:   

Onroerend zaakbelasting   537.566 

Toeristenbelasting    166.936 

hondenbelasting     14.659 

forensenbelasting       2.015 

bouwleges     37.714 

 

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 een deel van de toeristenbelasting. 

Het te vorderen bedrag van in totaal € 4.166.777 kan als volgt naar worden onderverdeeld: 

0-90 dagen  1.497.714  

90-180 dagen  2.393.858     

180-360 dagen      21.211     

> 360 dagen    253.992 

Het overgrote deel van deze overige debiteuren betreft de aanslagen Precariobelasting 2014 t/m 

2016 die eind september 2016 zijn opgelegd (€ 2.131.800). 

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

De totale voorziening debiteuren neemt af met € 553.639. Deze afname is het in hoofdzaak het 

gevolg van de afboeking van ruim 6 ton aan Tiliander –vorderingen in 2016. 

Aan de voorziening 'Debiteuren overig' is een bedrag toegevoegd van € 110.685 voor 

belastingdebiteuren. 
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De voorziening 'Debiteuren sociale zaken’' bedraagt per 31-12-2016 € 307.755 en is € 78.356 

lager dan eind 2015. Het grootste gedeelte komt dat door ontvangen aflossingen van € 61.500 

en daarvoor is de voorziening niet meer nodig. 

 

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 520 

Banksaldi 1.065.469 

 1.065.989 

 

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 € 64.278.000 (begrotingstotaal) = € 482.000 

 

 *€1.000                                         Kwartaal Kw. 1 Kw. 2 Kw. 3 Kw. 4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk 
aangehouden middelen -4.713 -3.149 -2.809 -996 

Ruimte  onder het drempelbedrag 5.195 3.631 3.291 1.478 

Overschrijding van het drempelbedrag  -  -  -  - 

 

Overlopende activa: 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan 

door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel: 

- Overige Nederlandse overheidslichamen 

 
Beginwaarde Vermeer- Vermin- Eindwaarde 

 
1-1-2016 deringen deringen 31-12-2016 

Subs. Proj. Verkeer M-F-008-14 30.800          -30.800  

Subs. Proj. Verkeer M-N-006-14 26.914          -26.914  

Subs. Proj. Verkeer M-N-005-15 18.530          -18.530  

Subs. Proj. Verkeer M-F-006-15  110.000 -110.000  

Subs. Proj. Verkeer M-W-006-16  203.600 -101.800 101.800 

Totaal 76.244 313.600 -288.044 101.800 

 

Overige nog te ontvangen bedragen  

Afwikkeling BTW suppletie ’13 +’14 79.596  

Aanvullend kohier OZB    66.047  

Aanslagen forensenbelasting  27.375  

Aanslagen hondenbelasting 138.646  

Declaratie UWV en premie AOP 14.473  

Voorschot december afvalstoffenheffing 156.694  

Voorschot december rioolheffing 182.596  

verkoopopbrengst gedeelte grond 4.400  

  669.827 
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Vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

Fietsregeling  9.242  

Vooruitbetaalde kosten Burg.ivm comm.lid EU -1.549  

Vooruitbetaalde kosten: abonn.+lidmaatschap 10.500  

Vooruitbetaalde kosten Ipads 1.919  

  20.112 

Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 

bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

689.939 

 

 

 

 

VASTE PASSIVA 
 

 

Eigen vermogen 

RESERVES 
 

Resultaat Vermindering  
   

 
Boekwaarde Bestemming ter dekking Toe- Ont- Boekwaarde 

 
1-1-2016 Vorig jaar Afschrijving voeging Trekking 31-12-2016 

ALGEMENE RESERVES 
      

Algemene reserve 5.167.432 1.078.409  1.541.461 -540.000 7.247.302 

Algemene bedrijfsreserve 
grondbedrijf 7.792.458   1.290.000 -2.701.745 6.380.713 

  
     

BESTEMMINGSRESERVES 
 

     

Reserve overheveling 0 811.065   -811.065 0 

Reserve opknapbeurt De Lind 40.000   20.000 -60.000 0 
Reserve kapitaallasten 
   zwembad de Leije 
 
 
  
 

389.004    -389.004 0 

       

Totaal reserves 13.388.894 1.889.474  2.851.461 -4.501.814 13.628.015 

 

 

Algemene reserve bestaat uit: 

- 1. Algemene reserve 

- 2. Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 

 

1. Algemene reserve 

De reserve vormt een algemene buffer. De mutaties bestaan uit: 

- Resultaatbestemming vorig jaar (raadsbesluit 16/42 7-7-2016):  

- Toevoeging resultaat 2015:  € 1.889.474  

- Onttrekking voor de overhevelingsverzoeken 2015  € 811.065 

- Toevoeging vanuit de bestemmingsreserve De Leije € 389.004,  raadsbesluit 7-7-2016 

- Toevoeging van de reserve grondbedrijf:  € 1.152.457,  raadsbesluit 7-7-2016 

- Onttrekking voor bestemmingsreserve Kop van de Lind € 20.000,  raadsbesluit 7-7-2016 

- Onttrekking voor duurzaam veilig recreëren € 70.000,  primaire begroting 2016 blz. 115 

- Onttrekking voor handhaving buitengebied  € 150.000,  primaire begroting 2016 blz. 115 

- Onttrekking voor aandachtsgebied Molenakkers € 300.000,  raadsbesluit 16/20  21-4-2016 
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2. Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 

Voor een uitgebreide toelichting op de bedragen: zie paragraaf E Grondbeleid. 

 

Beginstand per 1-1-2016 

 

7.792.458 

Onttrekking. Overboeking naar de algemene reserve, 

besloten bij de jaarrekening 2015 - 1.152.457  

Onttrekking voor vorming voorziening studiegebied KVL - 1.549.288  

  -2.701.745 

Tussenstand Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf  5.090.712 

Stortingen/winstnemingen: 

 

1.290.000 

Eindstand 31-12-2016 

 

6.380.713 

 

 

Bestemmingsreserves 

 

- Reserve overheveling 

Toevoeging € 811.065 en vrijval hiervan,  raadsbesluit 16/42   7-7-2016 

 

- Reserve Opknapbeurt De Lind. 

Toevoeging aan deze reserve € 20.000,  raadsbesluit 16/42   7-7-2016 

Vrijval van deze bestemmingsreserve,    raadsbesluit 16/58  6-10-2016 

 

-  Reserve kapitaallasten zwembad de Leije 

Is overgeboekt naar de algemene reserve,   raadsbesluit 16/42   7-7-2016 

 

 

Voorzieningen 

 

 Boekwaarde Toe-   Boekwaarde 

 1-1-2016 voeging Aanwending Vrijval 31-12-2016 

Voorzieningen voor verplichtingen, 

verliezen en risico’s 3.015.637 324.669 -282.373 -3.807 3.054.126 

Egalisatievoorzieningen      

Van derden verkregen middelen die 

specifiek besteed moeten worden 61.000 1.223.469 -1.223.469  61.000 

      

Totaal voorzieningen 3.076.637 1.548.138 -1.505.842 -3.807 3.115.126 

      

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. 

De uitkeringsverplichtingen beslaan maximaal de periode 2015-2021. Per 1 januari 2015 is de 

exploitatie van het zwembad overgenomen door Optisport. In 2016 is voor een bedrag van 

€ 61.556 aangewend voor uitkeringen en is € 3.807 vrijgevallen. De stand per ultimo 2016 

bedraagt € 224.247. 
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Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

- Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA). 

De Appa is in 2016 voor € 118.688 aangewend voor uitkeringen en er is voor € 222.540 

toegevoegd aan de voorziening. De toevoeging komt met name door een veel lagere rekenrente 

en daarnaast door een hogere levensverwachting.  

Voor de oud wethouders die onder de Appa voorziening staan, worden elk jaar nieuwe 

berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt. De stand per ultimo 2016 van de 

APPA voorziening bedraagt € 2.629.880. 

De voorziening is ondergebracht bij 2 pensioenverzekeraars, RAET en PROambt (is gegroeid uit 

het verleden). Beiden hanteren dezelfde grondslagen.  

 

De grondslagen van de APPA berekeningen zijn: 

Element RAET ProAmbt 

Rekenrente 0,864%  (2015: 1,6%) 0,864%  (2015: 1,6%) 

Sterftetabel GMB/GBV 2005-2010 GMB/GBV 2005-2010 

Leeftijdterugstelling man/vrouw  5/1 

vrouw/man  3/3 

man/vrouw  5/1 

vrouw/man  3/3 

 

 

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. Alleen voor de piek periode waarin dit gaat plaatsvinden, is deze 

voorziening gevormd. De stand per ultimo 2016 bedraagt € 200.000. In 2016 zijn er geen 

onttrekkingen of stortingen geweest. 

 

 

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.  

- Voorziening beheerplan riolering 

De toevoeging aan deze voorziening is € 1.223.469. 

De toevoegingen worden gebruikt om boekwaarden van investeringen in riool weg te boeken. 

Daarmee wordt het saldo van de voorziening eind 2016 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 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. 
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Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden 

- Voorziening subs. Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie 

Er hebben in 2016 geen mutaties plaatsgevonden. Het saldo eind 2016 blijft staan op € 61.000 

 

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 50.461.678  

- overige binnenlandse sectoren - 

Totaal 50.461.678 

 

De totale rentelasten in 2016 van alle “vaste leningen” bedroegen € 1.336.448. 

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      4.000.000 

Overige kortlopende schulden: Crediteuren   1.088.231 
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Overlopende passiva 

 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen , m.u.v. van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 

gerelateerde  verplichtingen met vergelijkbaar volume 

Omschrijving Bedrag 

Betalingen onderweg 2.037.013  

Te betalen rente langlopende geldleningen 485.899 

IKB – te betalen vakantiegeld 31-12-2016 279.000 

Afdracht loonheffing 2016 466.637 

Afdracht pensioenpremies dec./ABP  97.896  

Afdracht IPAP premie dec./Loyalis 1.519 

Restitutie Gemeente Fonds/Min.Bzk 28.318 

Afrekening BBZ 2016/Min. SZW 25.501 

Promotiesubsidie/Stichting OOI + Parel Express 27.420 

Afwikkeling milieuwerkzaamheden '16/OMWB 101.442 

Bijdrage DVG/Gemeente Tilburg 18.667 

Bijdrage Regiotaxi/Gemeente Tilburg 26.627 

Leerlingenvervoer/Gemeente Tilburg 38.666 

Afwikkeling aangifte WKR/Belastingdienst 24.141 

Loonkosten personeel/Gemeente Goirle + Talenter 13.197 

Afwikkeling waterleiding rotonde Groenstr./Brabant Water 21.255 

Aanschaf Ipads/Coolblue 15.325 

Declaratie WMO Jeugd/SVB 202.039 

Declaratie WMO Zin/diverse aanbieders 365.770 

Afrekening HHT/Tzorg 1.487 

Afrekening zorg Jeugd Zin/diverse aanbieders 19.568 

Te restitueren OZB / diverse personen 103.733 

Correctie salarissen dec./ diverse personen 476 

Declaratie PGB WMO/ Sociale Verzekeringsbank 61.454 

Functioneel beheer Cognos/Gemeente Oosterhout 5.590 

Afrekening subsidie/Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 9.250 

Kosten afwikkeling claim Nic. van Eschstraat 227.955 

Afrekening Bovenlokale Jeugdzorg Hart van Brabant 589.706 

Totaal 5.295.551 

 

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2017. 

De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren in de loop 

van 2017 worden afgewerkt.  

 

Overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

Transitoria Sociale Zaken       259.647  

Vooruit ontvangen huursommen en bijdragen         23.260 

Nog te verrekenen ontvangsten 6.068 

Cadeaukas (onderlinge regeling personeel) 5.046 

Totaal 294.021 

 

De afwikkeling van de transitoria Sociale Zaken worden in 2017 verwerkt. 
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Niet uit balans blijkende vorderingen en verplichtingen  

 

Binnengekomen claims 

Tot 31-12-2016 zijn er bij de gemeente zestien claims binnengekomen. De uitkomst hiervan is 

bij het samenstellen van deze jaarrekening niet in te schatten.  

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2016 

Borgstelling. De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander 

heeft aangegaan voor een bedrag van € 115.678,- 

 

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 

€ 47 miljoen garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting Leystromen.  

 

Naam 

*  € 1.000 

Hoofdsom 

Saldo 

1-1-2016 

Saldo 

 31-12-2016 

Percentage  

Borgstelling 

Tiliander € 1.495 € 196 € 116 100% 

WSW € 59.208 € 52.877 € 46.995 50% 

Totaal € 60.703 € 53.073 € 47.111  

 

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 € 1.222.000 per jaar. De 

opzegtermijn voor deze ondersteuning is vier jaar.  

De vaste kosten voor de printers van Canon bedragen € 14.000 per jaar. De looptijd van het 

contract is 5 jaar, met als einddatum 1-5-2020. 

 

Langlopende vorderingen 

Met Centric is afgesproken dat zij ons voor 2017-2021 een korting geven van € 36.000 per jaar 
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Uitputtingsoverzicht van investeringskredieten 

 
Krediet Startjaar 

afschrijving 
Einddatum 

krediet 
Afsluiten Nieuwe 

afsluitdatum 
Budget Realisatie 

totaal 
Vrije ruimte Toelichting 

  

    

    

7960040 Verv.tel.centrale + mob.toestellen 2014 2015 31-12-2014 ja   40.000 38.695 1.305 afsluiten 

7960041 Verv.tel.centrale + mob.toestellen 2016 2017 31-12-2016 ja   40.000 16.368 23.632 Vervanging is in 1x gedaan met het krediet 
7960045, zie regel hieronder 

7960045 Vervanging telefonie 2016 2017 31-12-2016 ja   80.000 107.794 -27.794 zie regel hierboven 

7960043 Verv.geluidsinstall. Raadszaal 2016 2017 31-12-2016 ja   50.000 108.454 -58.454 overschrijding is toegelicht in raadsinfo brief 
28-6-2016 

7960047 Aanschaf zonne-/energieinstallatie G.A.K 2017 31-12-2016 ja   60.000 53.020 6.980 afsluiten 

7531013 renovatie grasterr.Taxandria 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 145.000 - 145.000 wordt uitgevoerd in 2017 

7531015 Hoco vern.1e kunstgrasveld(toplaag) 2016 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 250.000 3.690 246.310 wordt uitgevoerd in 2017 

7822297 Overname grond Scheerman Zuid (NIEGG) 2016 31-12-2015 ja   1.576.128 1.576.128 - boekwaarde uit grondbedrijf overgenomen 

7822298 Overname gr. vm.gymz.de Krekul 2016 31-12-2015 ja   229.643 229.643 - boekwaarde uit grondbedrijf overgenomen 

7962044 peugeot partner 4-VDX-33 2017 31-12-2016 ja   18.000 19.109 -1.109 afsluiten 

7962052 Verv. Fiat Strada 67-VX-LN 2017 31-12-2016 ja   25.000 19.356 5.644 Bij  het krediet was rekening gehouden met 
de inruilwaarde. Inruilwaarde is conform 
wetgeving geboekt als eenmalige opbrengst 
in programma 2 

7962042 Verv.toyota Hi-Lux 17-VRL-3 2017 31-12-2016 Nee 31-12-2017 22.000 - 22.000 vervangen in januari 2017 

7962046 verv.toyota Hi-Lux alg.dienst 8-VJJ-96 2017 31-12-2016 Nee 31-12-2017 25.000 - 25.000 vervangen in januari 2017 

7722019 stedelijk waterbeheer 2008 2017 31-12-2015 ja 31-12-2016 147.074 166.779 -19.705 Laatste openstaande krediet van een project. 
Overschrijding is dus niet meer intern te 
corrigeren op een ander porjectkrediet zoals 
bedoeld was. 

7722027 aanp.overstorten MG 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 73.464 21.081 52.383 Kleine werkzaanheden nog in 2017 

7722037 aanp. rioleringssysteem Moergestel 2014 31-12-2013 nee 31-12-2017 200.000 86.029 113.971 Aantal werkzaamheden nog in 2017 

7722040 uitv.meetprogr. Overst. & gem. 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 200.000 95.122 104.878 In 2017 wordt gemalenbesturing ingekocht 
en actief ingericht 

7722057 vervanging drukriolering '15 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 100.000 33.171 66.829 Project is vertraagd door vertrek beheerder 

7722078 Dr.Schaepmanplein (verv.2015) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 123.564 53.193 70.371 Werk is in uitvoering 
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7722079 Valkenierslaan(verv.2015) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 140.000 72.902 67.098 Werk is in uitvoering 

7722080 Huysackerstraat MG(verv.2015) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 141.991 173.098 -31.107 Werk is in uitvoering 

7722081 Kerkackerstraat MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 87.795 23.995 63.800 Werk is in uitvoering 

7722082 Kruysackerplein MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 96.517 39.688 56.829 Werk is in uitvoering 

7722083 Kruysackerstraat MG(verv.2015) 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 89.922 53.727 36.195 Werk is in uitvoering 

7722084 Dr.Schaepmanplein (klim.adapt.2015) 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 40.000 11.679 28.321 Werk is in uitvoering 

7722085 Valkenierslaan (klim.adapt.2015) 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 49.000 17.294 31.706 Werk is in uitvoering 

7722086 Huysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 2019 31-12-2018 nee 31-12-2017 50.000 14.560 35.440 Werk is in uitvoering 

7722087 Kerkackerstraat MG(klim.adapt.2015) 2019 31-12-2018 nee 31-12-2017 30.000 8.915 21.085 Werk is in uitvoering 

7722088 Kruysackerplein MG(klim.adapt.2015) 2019 31-12-2018 nee 31-12-2017 30.000 50.184 -20.184 Werk is in uitvoering 

7722089 Kruysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 2020 31-12-2019 nee 31-12-2017 30.000 43.073 -13.073 Werk is in uitvoering 

7722090 Burg.Suyslaan(vervanging riol..2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 324.600 24.743 299.857 Werk is in uitvoering 

7722091 Dr.Bolsiuslaan(vervanging riol.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 123.640 8.458 115.182 Werk is in uitvoering 

7722092 Dr.Desainlaan(vervanging riol.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 95.950 6.703 89.247 Werk is in uitvoering 

7722093 Kerkstraat MG(vervanging riol.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 149.530 11.786 137.744 Werk is in uitvoering 

7722125 Burg.Suyslaan(klim.adapt.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 105.840 - 105.840 Werk is in uitvoering 

7722126 Dr.Bolsiuslaan(klim.adapt.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 50.400 2.510 47.890 Werk is in uitvoering 

7722127 Dr.Desainlaan(klim.adapt.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 30.240 - 30.240 Werk wordt in 2017 uitgevoerd 

7722128 Kerkstraat MG(klim.adapt.2016) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 50.400 - 50.400 Werk is in uitvoering 

7722129 Baggeren Klompven(Milieumaatreg.) 2017 31-12-2016 nee 31-12-2017 252.000 6.421 245.579 Werk is in uitvoering 

7211144 Aanp.spoorwegovergang Blokshekken 2018 31-12-2017 nee 31-12-2017 875.000 - 875.000 uitvoering voorlopig 2017 

 
Kredieten 7722078 - 7722089 

De kredieten 7722078 tot en met 7722089 zijn in 2 stukken aanbesteed. 

De aannemer stuurt termijnfacturen, niet gesplitst per individueel krediet. Deze termijnen worden meestal op voorlopig één krediet geboekt en na 

definitieve oplevering (laatste factuur) verdeeld over de verschillende kredieten. Daardoor kunnen op individuele kredieten voorlopig 

overschrijdingen ontstaan. Op het totaal van de kredieten is er geen overschrijding. 
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OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017 (OAB)

                                                                                                                             

                                                                                      

                                               

        Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2017

                                  

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

€ 256.000 € 67.150 € 0 € 0 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

Sisa Verantwoording 
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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 C2181394/3929439 € 203.600 € 58.142 € 0 € 0 

2 C2181396/3920800 € 21.848 € 0 € 0 € 0 

3 C2162391/3781591 € 77.435 € 0 € 0 € 30.000 

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

1 C2181394/3929439 € 0 € 0 subsidie gebaseerd op 

normbedragen

Ja

2 C2181396/3920800 € 0 € 0 subsidie gebaseerd op 

werkelijke bedragen

Ja

3 C2162391/3781591 € 0 € 0 subsidie gebaseerd op 

normbedragen

Ja
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SZW G2 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

€ 3.129.033 € 72.474 € 343.628 € 669 € 37.990 € 0 

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

€ 5.633 € 2.242 € 0 € 131.293 € 0 Ja

SZW G3 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

€ 36.353 € 9.612 € 23.739 € 40.709 € 1.520 € 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

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2016

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2016

Besluit 

bijstandverlening 
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