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Nota van aanbieding 2017 

 
Inleiding 

 

Bij de aanbieding van de begroting over 2017 schreven we in de aanhef dat we als uitgangspunt 

nemen “realistisch realiseren”. We schreven dit zo omdat er veel uitdagingen op ons pad lagen. 

Naast het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord was er sprake van diverse 

ontwikkelingen waarvan de impact op onze gemeente nog niet helemaal duidelijk was. Bij dit 

laatste dachten we toen in de eerste plaats aan de drie decentralisaties die nog niet helemaal 

ingebed waren in onze werkwijzen en waarvan de financiële gevolgen voor onze gemeente deels 

nog onzeker waren. 

Terugkijkend stemt het ons tot grote tevredenheid dat we er in geslaagd zijn het coalitieakkoord 

voor het overgrote deel te realiseren, dan wel in gang te zetten. Behalve dat zijn er nog veel 

ontwikkelingen te melden die er aan bijdroegen dat Oisterwijk die gemeente is en blijft waar het 

aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Zonder volledig te willen zijn noemen we: 

 

De ruimte van Oisterwijk 

 

De kop van de Lind heeft een heel ander aanzien gekregen en dat heeft veel positieve reacties 

opgeleverd. Het aangezicht van het plein nodigt uit om plaats te nemen op één van de mooie 

zitbanken die er geplaatst zijn. 

Het KVL-gebied krijgt steeds meer zijn uiteindelijke vorm als woon-, werk- en recreatiegebied. De 

restauratie en aanpassing van de bestaande panden vorderen gestaag en er verrijzen steeds meer 

woningen en appartementen. De eerste bewoners werden in het afgelopen jaar verwelkomd. Het 

resultaat is een grote toegevoegde waarde voor Oisterwijk. 

Tussen het KVL-gebied en het centrum bruist het ook van activiteit. Het stationsgebied wordt 

grondig onderhanden genomen en aangepast. Daarmee wordt gerealiseerd dat er een logische 

verbinding ontstaat tussen centrum en KVL-gebied. Ook realiseren we met deze voorzieningen een 

grotere verkeersveiligheid en meer gebruiksgemak voor de treinreizigers. De tunnel onder het 

station is daarvan een duidelijk voorbeeld. Een mooi Oisterwijks kunstwerk versiert de wand. 

Met de extra middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor verbeteringen in de 

leefomgeving hebben we de aanpak van de Beukendreef in gang gezet. 

In 2017 hebben we 119 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. 

Hoewel er, rijdend van Moergestel naar Haghorst, nog geen activiteiten zichtbaar zijn, komt de 

realisatie van de fietsvoorzieningen steeds dichterbij. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 

volle gang. 

Er is eindelijk beweging gekomen in de bekende “probleemlocaties” in de kernen Oisterwijk en 

Moergestel, te beginnen bij D’n Tob in Moergestel 

We hebben ons streven om het aanbod van restafval terug te brengen naar 121 kg per inwoner 

ruimschoots gehaald. Het werkelijke aanbod in 2017 was ±106 kg. per inwoner. 

 

De samenleving van Oisterwijk 

 

Onze kernen lieten zich van de goede kant zien door de wijze waarop we ons, samen met de andere 

gemeenten in de regio, gepresenteerd hebben op Koningsdag. 

We waren ingenomen met een hernieuwde tentoonstelling van kunstwerken in het centrum: “Art 

in Oisterwijk”. Veel mensen uit Oisterwijk en verre omgeving konden op die wijze een dagje 
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cultureel Oisterwijk proeven. Ook bij niet heuglijke gebeurtenissen zoals de ramp op Sint Maarten 

hebben we onze solidariteit getoond. 

Solidariteit speelt een belangrijke rol bij de zorg voor elkaar. Steeds meer wordt een beroep gedaan 

op onderlinge hulp en bijstand voor mensen in onze samenleving die, om welke reden dan ook, 

tijdelijk of blijvend zorg nodig hebben. Met allerlei innovatieve projecten hebben we, samen met 

inwoners, instellingen en maatschappelijke organisaties, naar wegen gezocht om invulling te geven 

aan die onderlinge solidariteit. 

We hebben de realisatie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal op den Donk in gang 

gezet. Ook lijkt er schot te komen in de voorgenomen fusie van de drie voetbalverenigingen in 

Oisterwijk. Waar mogelijk en gewenst hebben wij dit fusieproces ondersteund en gefaciliteerd. 

Tenslotte hebben we grote veranderingen gezien en ondersteund bij Tiliander en Den Boogaard. 

Deze centra vullen steeds beter hun rol in als culturele motor en ontmoetingsplaats van Oisterwijk. 

 

De dienstverlening in Oisterwijk 

 

Als gemeente zijn we dienstbaar aan de burger en we proberen randvoorwaarden te scheppen 

waarbinnen die dienstbaarheid het best tot zijn recht komt. Daarbij is onze dienstverlening 

natuurlijk een belangrijk element. Op basis van ons dienstverleningsconcept hebben we 

geprobeerd om steeds meer te anticiperen op de steeds veranderende omgeving en de wensen en 

behoeften van onze burgers. Natuurlijk loopt niet altijd alles op rolletjes, maar grosso modo is er 

sprake van tevredenheid over onze aanpak, maar ook over de digitalisering van de gemeentelijke 

“ingangen”. 

Door uw raad en ons college zijn tal van verordeningen, beleidsstukken, notities etc. vastgesteld. 

We noemen hier onder meer de woonvisie, het nieuwe vastgoedbeleid, het informatiebeleid en de 

regelingen die het sociale domein betreffen. 

 

Financieel perspectief 

 

In de jaarstukken mag het financiële element niet ontbreken. Wij zijn verheugd met alles wat we 

in 2017 hebben gerealiseerd of in gang gezet. We zijn er trots op dat we er in geslaagd zijn de 

uitermate gezonde financiële en vermogenspositie verder te verbeteren zonder de lasten voor de 

inwoners meer dan trendmatig te verhogen. De ratio voor het weerstandsvermogen is meer dan 

het dubbele van de daarvoor afgesproken norm. Wel willen we graag benadrukken dat het 

financiële meerjarenbeeld blijft vragen om in voorkomende gevallen zorgvuldige afwegingen te 

maken. 

 

Oisterwijk,  

Het college. 
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Financiële beeld 

 

Het rekeningjaar 2017 laat een positief saldo zien. Het beeld is als volgt: 

 

 

Resultaat 2017   * € 1.000    

Overzicht programma's Begroting   Realisatie   Afwijking   

PRG01 Gemeenteraad en griffie -735 N -686 N 49 V 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 24.188 V 25.451 V 1.263 V 

PRG03 Dienstverlening 499 V 1.018 V 519 V 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -575 N -242 N 333 V 

PRG05 Ruimte uitvoering -355 N 399 V 754 V 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -15.673 N -16.104 N -432 N 

PRG07 Samenleving uitvoering -5.715 N -5.674 N 41 V 

PRG08 Burgerparticipatie -0 N - V 0 V 

PRG09 Samenwerking -7 N -5 N 2 V 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -134 N -103 N 31 V 

Saldo van baten en lasten 1.494 V 4.054 V 2.560 V 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves -515 N -764 N -249 N 

Gerealiseerd resultaat 978 V 3.290 V 2.312 V 

 

 

Resultaat 2017 na overhevelingsverzoeken 

* € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Resultaat 978 V 3.290 V 2.312 V 

Overhevelingsverzoeken -   -535 N -535 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 978 V 2.755 V 1.777 V 

 

 

Het voordelig resultaat wordt met name bepaald door a-structurele voordelen die bij de 

bestuursrapportage nog niet in beeld waren of als positief risico waren gemeld. Per programma 

worden die toegelicht. Enkele belangrijke grote aanwijsbare oorzaken zijn de verkoop van het pand 

aan de Vennelaan €0,6 mln. voordeel,  extra voordeel op precariobelasting 2017 door hogere 

opgave m2 aan leidingen €0,6 mln, vrijval voorziening personeel €0,2 mln. door omzetting naar 

een nog te vormen bestemmingsreserve1 en een hogere definitieve Rijksuitkering Inkomensdeel 

en sociale uitkeringen €0,45 mln. en €0,4 mln. aan grondexploitaties. 

 

Bestemming saldo 

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

reserves waartoe de raad al besloten heeft € 3.290.000  voordelig. Gelijktijdig met het voorstel tot 

het vaststellen van de jaarstukken 2017 doet het College een voorstel om een aantal budgetten 

over te hevelen naar het komende jaar. Het gaat daarbij, conform bestaand beleid, om niet-

                                            
1 Gelet op de richtlijnen van de BBV wordt voorgesteld de voorziening spaarverlof om te zetten naar een 

bestemmingsreserve om de personele lasten voor vervanging personeel dat voortijdig met pensioen gaat te kunnen 

opvangen. Het voordeel dat hier ontstaat zal dus moeten worden omgezet in een bestemmingsreserve. 
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structurele budgetten voor een concreet doel waarbij sprake is van vertraging in de uitvoering. Het 

totaalbedrag, dat verderop in de rekening wordt gespecificeerd bedraagt € 535.000. Daarmee 

rekening houdend wordt het uiteindelijke resultaat € 2.755.000 voordelig. Het college zal de Raad 

voorstellen om voor € 355.000 een bestemmingsreserve te vormen voor personeel dat voortijdig 

met pensioen gaat, € 303.510 te bestemmen voor de ICT bijdrage harmonisatie GHO en het restant  

ten gunste van de algemene reserve te brengen. 

 

 

Afrondingsverschillen. 

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

tellingen. 

 

Leeswijzer 

 

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

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

programma worden vermeld en daarna de jaarrekening met toelichting. 

 

Cijfermatige verschillen per programma 

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

toelichting gegeven van de verschillen tussen geraamde 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”). Hierbij gebruiken we het onderzoeksrapport kaderstelling anno nu van juli 2016, en het rapport 

van de rekenkamercommissie 2016/2017. 

 

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

adequate wijze te ondersteunen, zodat de raadsleden hun werk op een efficiënte wijze kunnen 

doen. 

 

De rekenkamercommissie is een belangrijk adviesorgaan. Het wil de controlerende taak van de 

raad versterken en een bijdrage leveren 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? 

 Inspelen op de nieuwe verhoudingen tussen samenleving en raad: 

- De werkgroep Oisterwijk aan Z! heeft de ervaringen met klankbordgroepen in het fysieke 

domein geëvalueerd. We hebben geëvalueerd met inwoners die in diverse 

klankbordgroepen hebben mee gedraaid. Ook hebben we geëvalueerd met medewerkers 

die als projectleider of anderszins een klankbordgroep hebben begeleid. De uitkomsten van 

de evaluatie verwerken we in een raadsvoorstel voor de nieuwe raad. Daarin formuleren 

we aanbevelingen. 

- De werkgroep Oisterwijk aan Z! heeft een traject in gang gezet met diverse medewerkers 

uit de organisatie en het management en een collegelid. Samen hebben we gewerkt aan 

de invulling van ieders rol in de veranderende samenleving. Hiervoor is gebruikt gemaakt 

van de aanbevelingen uit de hierboven genoemde rapporten die hierbij leidraad zijn. De 

uitkomsten van dit traject dragen we over aan de nieuwe raad. Griffie en directie werken 

samen  het traject verder uit. 
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Product: Griffie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Het efficiënt functioneren van het raadsproces: 

- We hebben geen knelpunten geconstateerd in de efficiency van het raadsproces. We 

hebben veel tijd en aandacht besteed aan de begeleiding van de werkgroep Oisterwijk aan 

Z! en aan de voorbereiding van het opstarten van enkele raadswerkgroepen. 

 

Product: Adviesorgaan Rekenkamercommissie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 De raad van Oisterwijk helpen bij beleidsevaluaties en aanbevelingen doen ter verbetering van 

de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid: 

- De rekenkamercommissie heeft begin 2017 het Rapport “Oisterwijk weet raad met 

burgerinitiatieven” opgeleverd. Voor de zomer is de rekenkamercommissie een onderzoek 

gestart naar de werking van de sociale basisstructuur. Hieruit komen mogelijk 

aanbevelingen naar voren. De aanbieding aan de raad vindt begin 2018 plaats. 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

 In GHO-verband wordt gewerkt aan afstemming van een aantal activiteiten voor de drie raden, 

zoals de voorbereiding van de nieuwe omgevingswet en de aanbesteding voor een nieuwe 

accountant: 

- De aanbesteding van de accountant is in GHO verband tot stand gekomen. 

 

 In de regio Hart van Brabant worden 2 radendagen voorbereid waarbij de raadsleden betrokken 

worden bij de uitvoering van de Strategische Meerjarenagenda en bij de governance en 

democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling: 

- We hebben geconstateerd dat de animo vanuit de raden in het verslagjaar ernstig gedaald 

is. Hier ligt een opgave voor het AB en de gezamenlijke griffies om de raadsleden weer 

betrokken te krijgen en houden.  

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2017? 

- Het onderwerp van de raadswerkgroep Oisterwijk aan Z! is de betrokkenheid van burgers 

bij het raadsproces. De raadsspreekuren zijn steeds bezocht, zij het beperkt. Diverse malen 

heeft de betrokkenheid van burgers geleid tot kaderstelling in de raad, door middel van 

Moties vreemd aan de orde van de dag. 

 

Wat heeft het gekost? 

 

PRG01 Gemeente-
raad en griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten - V - V - V 7 V 7 V 

Baten - V - V - V 7 V 7 V 

2A. Uitvoeringskosten -690 N -45 N -735 N -694 N 41 V 

Lasten -690 N -45 N -735 N -694 N 41 V 

Saldo -690 N -45 N -735 N -686 N 49 V 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

De baten van dit programma wijken nauwelijks af van de begroting.  

Lasten 

De lagere lasten van ca. € 49.000,- worden veroorzaakt door lagere uitgaven salarissen, 

presentiegelden van raads en commissieleden en studiekosten ten opzicht van de bijgestelde 

raming.  

 

 

  



    16 

 

  

 

 

  



    17 

 

  

 

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 om te voldoen aan de eisen die onze omgeving 

aan ons stelt. De rol van bedrijfsvoering daarbij is het ondersteunen en faciliteren van 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. 

 

We hechten aan een gezonde financiële positie. In het coalitieakkoord staat dan ook opgenomen 

dat we uitgaan van een meerjarenbegroting waarvan alle jaarschrijven sluitend zijn. 

 

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. 

 

Het is de vrijheid van de burger om te kiezen op welke manier hij met ons in contact wil treden. 

Ongeacht de keuze zal de burger een professionele, klantgerichte dienstverlening ervaren. Voor 

gemeentelijke producten die gestandaardiseerd kunnen worden verstrekt, kiezen wij voor een 

optimale digitalisering.  Wij blijven ook de mogelijkheid van een persoonlijke ontmoeting met een 

van onze medewerkers op kantoor of thuis bieden. 

 

Veiligheid is een bepalende factor in de doorlopende ambitie om een gastvrije gemeente te zijn 

waar het goed wonen en recreëren is. We zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving 

door inwoners actief bewust te maken van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid, onder andere 

op het vlak van woninginbraken en brandveiligheid. 

 

In Hart van Brabant pakken wij gezamenlijk met de Midden Brabantse gemeenten regionale, 

strategische vraagstukken op en pakken samen uitdagingen en kansen op die te omvangrijk zijn 

voor gemeenten alleen. 
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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.  

- Samen met de gemeenteraad hebben we de ambities uit het coalitieakkoord nagenoeg 

allemaal gerealiseerd dan wel in gang gezet. 

 

Product: Salarissen en overige personele kosten  (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Voor 2017 realiseren we de oude ombuigingstaakstelling, zoals opgenomen in eerdere 

begrotingen. Om de gemeentelijke taken goed te kunnen uitvoeren zal de formatie de komende 

jaren op het huidige niveau gehandhaafd blijven. 

- De oude ombuigingstaakstellingen zijn allemaal gerealiseerd. 

 De intergemeentelijke samenwerking krijgt steeds meer inhoud en vorm en zal in 2018 verder 

geïntensiveerd worden. 

- De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek is in 2017 verder gegroeid op basis van de 

concrete uitvoeringsagenda. We hebben gewerkt in 21 projecten en 7 

samenwerkingsinitiatieven zijn geïmplementeerd in de organisatie. We hebben opdracht 

gegeven om het effect van deze samenwerking te meten (in kosten, kwaliteit en 

kwetsbaarheid) en hiervoor is in 2017 gestart met het ontwikkelen van een monitor die in 

2018 opgeleverd wordt. 

 In 2017 is een eerste inschatting van de uitvoeringstaken van het sociale domein in de 

personeelsbegroting van de organisatie opgenomen. 

- De bij de uitvoeringstaken betrokken fte’s zijn inmiddels in de personeelsformatie 

opgenomen. 

 

Voorgeschreven indicatoren (totale personeelsformatie) 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Formatie Fte per 1.000 inw. 6,5 8,1 

Bezetting Fte per 1.000 inw. 5,9 7,8 

 

 

Producten: Bedrijfsvoering en planning & control (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een verbeterde p&c-cyclus 

- We hebben de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een éénduidige begrotingsopzet 

voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO). Vooralsnog heeft dat niet 

geleid tot een eensluidende programmastructuur. Wel hebben we de onderliggende 

structuur op elkaar afgestemd. 

- We zijn samen de aanbesteding gestart voor dezelfde financiële software in de GHO-

gemeenten. 

- We hebben de P&C cyclus geëvalueerd met de interne organisatie en verbeterpunten 

hebben we opgepakt. 
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 Doelmatige bedrijfsvoering 

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

gedaan; 

- We hebben de aanbevelingen uit de interne controle, de managementletter en 

procesgesprekken met de afdelingen uitgezet in de organisatie en die worden gemonitord. 

 Een doeltreffende bedrijfsvoering 

- We hebben gezamenlijk met Goirle en Hilvarenbeek de aanbesteding gedaan voor 

belastingen, om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verbeteren.  

- We hebben een aantal verordeningen in GHO-verband gezamenlijk opgesteld en werken 

samen op de advisering van gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

Product: Belastingen (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk voor inwoners en bedrijven. 

 Een goed voorzieningenniveau bieden 

- We hebben de belastingen en heffingen in 2017 niet meer dan trendmatig aangepast en 

toch het goede voorzieningenniveau gehandhaafd. 

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Gemiddelde WOZ-waarde (peiljaar 2017) 1.000 € 307 216 

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens 

(peiljaar 2016) 

€ 623 651 

Gemeente woonlasten meerpersoonshuishoudens 

(peiljaar 2016) 

€ 857 723 

 

 

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.  

- Via raadsinformatiebrieven hebben we de gemeenteraad op de hoogte gesteld. 

 

 

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? 

 Een veilige woon- en leefomgeving   

- We hebben overlastlocaties aan de Lavendel en de Pannenschuurlaan voorzien van tijdelijk 

cameratoezicht. 

- We hebben het burgerinitiatief in het opstarten en operationeel houden van WhatsApp-

groepen ten behoeve van het melden van verdachte situaties op verschillende manieren 
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gefaciliteerd. Dit heeft geresulteerd in meer dan 70 WhatsApp-groepen waardoor onze drie 

kernen volledig dekkend zijn.  

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

woninginbraken in Oisterwijk (van 123 in 2015 en 95 in 2016 tot 58 in 2017).  

- We hebben de samenwerking met ondernemers en ketenpartners in 2017 doorgezet met 

het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

 Minder ondermijnende criminaliteit  

- We hebben de gehele wijk waterhoef onderworpen aan netmetingen in samenwerking met 

het energiebedrijf om locaties van mogelijke hennepkwekerijen te achterhalen. 

- We hebben een warmtecamera aangeschaft en ingezet bij de aanpak van het achterhalen 

van hennepkwekerijen.  

- We hebben de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem gecontinueerd.  

- We hebben in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, 

de Taskforce en het RIEC een bijdrage geleverd aan een lokale casusgerichte aanpak van 

criminele personen en/of locaties. 

- Bij het aantreffen van hennepkwekerijen en drugslaboratoria hebben we extra aandacht 

besteed aan voorlichting van de directe omgeving, onder andere door inzet van de 

Buurtent.  

- Tijdens controles in het buitengebied, woonwijken en het industrieterrein hebben we 

geïnvesteerd in het contact met inwoners en 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 hebben geïnvesteerd in de districtelijke samenwerking die we zijn aangegaan om tot 

één robuuste en kwalitatief sterke districtelijke crisisbeheersingsorganisatie  

bevolkingszorg te komen.   

- We hebben alle medewerkers in de crisisbeheersingsorganisatie opgeleid, getraind en/of 

geoefend.  

 Brandveilige leefomgeving 

- We hebben in samenwerking met een aantal vrijwilligers een groot aantal ‘Home Safety 

Checks’ gedaan op het gebied van brandveiligheid bij zelfstandig wonende senioren. Waar 

nodig zijn rookmelders geïnstalleerd. In totaal zijn 500 rookmelders geïnstalleerd.  

- We hebben in samenwerking met de brandweer in december zes dagen voorlichting over 

brandveiligheid gegeven vanuit een ‘Pop Up-store’ op het Lindeplein.  

- We hebben deelgenomen aan het meerjarige project gebiedsgerichte aanpak 

natuurbranden. Samen met terreinbeheerders en de brandweer zijn maatregelen getroffen 

om ons optimaal voor te bereiden op een natuurbrand op de Kampina. 

 Veilige werkomgeving openbare ruimte 

- We hebben op het KVL-terrein en in de Schijfstraat onderzoek gedaan naar niet gesprongen 

explosieven om de grondroerende werkzaamheden op die locaties veilig uit te kunnen laten 

voeren. 

 Minder overlast in openbare ruimte 

- We hebben in overleg met de politie BOA’s en volontairs van het buurtpreventieteam 

ingezet om de overlast in de openbare ruimte te verminderen.  
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- We hebben geïnvesteerd in een locatie- en persoonsgerichte aanpak van jongeren die 

overlast veroorzaken. Dit heeft geresulteerd in minder meldingen van jeugdoverlast (van 

160 in 2015 en 141 in 2016 tot 121 in 2017).  

 Impuls buitengebied 

- We hebben extra toezicht in het buitengebied georganiseerd.  

- We hebben in samenwerking met onze veiligheidspartners, ondernemers en inwoners de 

werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied verder uitgerold. 

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Verwijzingen Halt (peiljaar 2016) Aantal per 10.000 

jongeren 

174 137 

Harde kern jongeren (peiljaar 2014) Aantal per 10.000 inw. 0,5 1,3 

Winkeldiefstallen (peiljaar 2016) Aantal per 1.000 inwoners 0,6 2,3 

Geweldsmisdrijven (peiljaar 2016) Aantal per 1.000 inwoners 3,9 5,3 

Diefstallen uit woning (peiljaar 2016) Aantal per 1.000 inwoners 3,7 3,3 

Vernielingen en beschadigingen in de 

openbare ruimte (peiljaar 2016) 

Aantal per 1.000 inwoners 4,5 5,6 

 

 

Product: Hart van Brabant (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Samenwerking binnen Hart van Brabant versterken. 

De strategische samenwerking binnen “Hart van Brabant” en Midpoint is versterkt door het 

verder uitvoeren van de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020. In totaal zijn er 37 

projecten opgehangen aan de 3 gebieden: Economie, Mens & Samenleving en 

Leefomgeving & Milieu. Wij zijn bestuurlijk en ambtelijk zichtbaar in diverse projecten. 

Enkele van de (project)resultaten binnen Hart van Brabant voor 2017 zijn:  

- Afspraken over verdere samenwerking op terrein van arbeidsmarkt en 

arbeidsparticipatie naast alle doorlopende samenwerking op Sociaal Domein beleid- en 

uitvoeringsgebied. 

- Onderzoek naar huisvesting doelgroepen (senioren; arbeidsmigranten; vluchtelingen).  

- Regionale inbreng ten behoeve van provinciale omgevingsvisie. 

- Voorbereiding van opzetten integraal ‘Leisure team’ 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

 

Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn meerdere “operationele” 

samenwerkingsverbanden in gang gezet of zelfs al vorm gegeven. Voor 2017 werken we uit wat 

we in 2016 gestart hebben: 

In 2017 liepen 11 projecten van 2016 door op dit gebied in samenwerking met Goirle en 

Hilvarenbeek. Ook hebben we 11 nieuwe samenwerkingsinitiatieven opgestart. 

 

Enkele van de gerealiseerde samenwerkingsinitiatieven zijn: 

- In 2017 hebben we de gezamenlijke aanbesteding afgerond op het gebied van de 

gemeentebelastingen en zijn gestart me de gezamenlijke aanbesteding voor een nieuw 
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financieel systeem. Daarnaast pakken we de werkzaamheden voor de interne controle  

steeds meer gezamenlijk op, waardoor de kwaliteit verhoogd wordt en de kwetsbaarheid 

verminderd.  

- We geven uitvoering aan de opdracht “hoe kan ICT samenwerking bevorderen?”. Hiervoor 

hebben we een onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van aansluiting van de drie 

gemeenten op hetzelfde IT platform. Hierover is begin 2018 een besluit genomen. 

-  De drie gemeenten staan voor eenzelfde, grote opgave op het gebied van 

gegevensmanagement. We hebben  gezamenlijk een ‘functionaris gegevensbescherming’ 

aangenomen in 2017. We hebben een projectteam ingericht voor de aanpak hiervan.  

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2017? 

 

Door het inzetten van buurtwhatsappgroepen en het project Waaks worden burgers gevraagd om 

‘de extra oren en ogen’ te zijn in de gemeente. Hierdoor pakken we samen het  verhogen van de 

veiligheid aan. Door deelname aan Meld Misdaad Anoniem stellen we onze burgers in de 

gelegenheid om ook anoniem deze ‘extra oren en ogen’ te zijn. 

- Het project Waaks is in 2017 afgerond. De overige elementen draaien naar tevredenheid. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 
PRG02 Bestuur, 
organisatie en financiën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 40.238 V 1.659 V 41.898 V 42.882 V 984 V 

Baten 40.238 V 1.659 V 41.898 V 42.882 V 984 V 

2A. Uitvoeringskosten -16.298 N -1.030 N -17.328 N -17.047 N 280 V 

2B. Kapitaallasten -378 N -4 N -382 N -384 N -2 N 

Lasten -16.675 N -1.035 N -17.710 N -17.431 N 278 V 

Saldo 23.563 V 625 V 24.188 V 25.451 V 1.263 V 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

Het voordeel van € 0,9 mln op de baten binnen dit programma wordt met name veroorzaakt 

doordat wij de voorziening spaarverlof laten vrijvallen in 2017; voordeel van ca. 0,6 mln. Een 

voorziening spaarverlof mag conform de BBV voorschriften alleen worden gevormd voor 

verplichtingen die afwijken van de reguliere personeelsbegroting. We zien echter steeds meer dat 

personeel eerder met pensioen gaat en daarbij ook nog spaarverlof inzetten om nog eerder te 

vertrekken en daar voorziet de voorziening niet in. Om de personele lasten toch op te kunnen 

vangen, stellen wij bij de behandeling van de jaarstukken voor aan de Raad om hiervoor een 

bestemmingsreserve in te richten.  

Naast dit voordeel is er ook nog een hogere opbrengst op de precario kabels en leidingen; uit 

opgaaf van betrokkene is gebleken dat het aantal m2 leidingen waarop de precario wordt berekend 

hoger was dan ingeschat. Dit leidt tot een voordeel van ca. 0,6 mln. 

Tegenover deze voordelen staan ook nadelen op de toeristenbelasting ca. € 0,2 mln en minder 

parkeeropbrengsten dan verwacht € 0,1 mln. 

Lasten 

Het voordeel van € 0,3 mln op de programmalasten wordt veroorzaakt door meerdere voordelen, 

zoals uitstel vorming E-depot ca.€ 25.000 en uitstel op veilig recreëren ca. € 39.000 

(overhevelingsverzoeken). Daarnaast waren de kosten voor onderhoud software lager dan 
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verwacht ca. € 140.000, en bleek er minder inhuur nodig bij de BOA’s en op het onderdeel 

belastingen, ca. €83.000. Ook de post onvoorzien is niet volledig besteed ca. € 25.000. 

 

Besteding post onvoorzien 

Besteding post onvoorzien (budget is € 129.540) 
Post Onvoorzien 2017 Bedrag 

Kunstwerk station 40.000 

WOB verzoek inz.F.Henderiks 15.000 

Sloop Moergestelseweg 40 15.000 

Huur ledscherm Koningsdag 3.750 

Steun goede doel tbv ramp St Maarten 10.000 

Ijsbaan De Lind 8.500 

Onderzoek kasteel Durendael 11.500 

Energieloket DEC Oisterwijk 15.000 

TOTAAL 118.750 
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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. 

 

In 2017 zijn wij een traject gestart waarbij we de dienstverlening aan onze burgers opnieuw onder 

de aandacht hebben gebracht. Daarmee geven we steeds beter invulling aan de gedachte dat 

goede dienstverlening vooral te maken heeft met aandacht voor en alert reageren naar onze 

inwoners. Dit heeft continu voeding nodig om 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 rol spelen zijn: 

 Goed in verbinding met de burger; Bereikbaarheid, aanspreekbaarheid 

 Integrale dienstverlening, waar dit mag worden verwacht 

 Samenwerken als basis ter bevordering van deskundigheid/professionaliteit/effectiviteit. 

 Continu investeren in optimaal gebruiken maken van digitale dienstverlening. 

Ook in 2018 zetten we dit traject door. We betrekken daar de gehele organisatie bij. 

 

Product: Verlenen vergunningen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Kwaliteitsverbetering vergunningverlening 

- In 2017 hebben we verdere uitvoering gegeven aan 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 2018 bieden we een plan van aanpak aan.  

- In 2017 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van 

evenementenvergunningen te verbeteren, met name op het gebied van veiligheid rondom 

evenementen. Hierbij kijken we zowel naar het verlenen van evenementenvergunningen 

als naar het toezicht op de naleving van deze vergunningen. Het onderzoeksrapport (incl. 

aanbevelingen) wordt in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd. 
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Product: Producten en diensten (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een vraaggerichte benadering 

- Om steeds meer vraaggericht te kunnen werken is het van belang dat we monitoren hoe 

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

verschillende kanalen zijn hieronder weergegeven:  

- Website: In 2017 zijn er 131.560 (120.691 in 2016) bezoekers geweest op onze website. 

Hiervan is 77,79% (57,9% in 2016) nieuwe bezoekers en 22,21% (42,1% in 2016) 

terugkerende bezoekers. In totaal zijn er 533.927 (440.610 in 2016) pagina’s bekeken. 

De meest bezochte pagina’s in 2017 zijn de Kermis (16.530), Afvalkalender (15.187), 

Staalbergven (13.686), Milieustraat (13.680), contact en openingstijden (13.455), 

afspraak maken (12.222) en koopzondagen (12.222). 

- Telefonisch Service Centrum: Het TSC heeft in 2017 ruim 50.000 gesprekken aangeboden 

gekregen. Hiervan is 93,83 % (was 86% in 2016) binnen twee minuten opgenomen. 

(landelijke norm is 80%) 

- Baliebezoeken: Er zijn 12.013 (10.754 in 2016) bezoekers op afspraak aan de balie 

geweest, de gemiddelde wachttijd bedroeg 2;56 (2;09 in 2016) minuten. De gemiddelde 

behandeltijd bedroeg 7;01 (6;45 in 2016) minuten. 

- Als de juiste antwoorden niet meteen gegeven konden worden, hebben we de klant 

doorgeleid naar de vak afdelingen of hebben we een terugbelnotitie aangeboden. 

 

 

Product: Communicatie (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 We maken verbinding met onze inwoners 

- We hebben enkele in- en externe (netwerk)bijeenkomsten georganiseerd om het belang te 

benadrukken van in contact staan met ons netwerk en onze stakeholders. Binnen het 

organisatieontwikkeling traject is ook nadrukkelijk aandacht voor vorm en inhoud van dat 

contact.  

- Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in aanwezig en bereikbaar zijn op Social Media. 

De monitoringtool die we samen met Hilvarenbeek en Goirle hebben aangeschaft, is daarbij 

een nuttig hulpmiddel gebleken. We kunnen niet alleen snel en laagdrempelig reageren op 

vragen van inwoners maar krijgen op deze manier ook snel een indruk van wat onze 

inwoners bezighoudt. De duiding daarvan en het op de agenda zetten van eventuele issues 

die hieruit naar voren komen is een volgende stap.  

 We investeren in optimaal gebruik maken van digitale dienstverlening 

- In het afgelopen jaar hebben we 5 nieuwe digitale formulieren ontwikkeld en online gezet 

waarmee het voor de burger makkelijker wordt om bepaalde diensten en producten te 

regelen. Voorbeelden zijn het online aanvragen van automatische incasso, het aanvragen 

van kwijtschelding, een ontheffing voor geluid en het wijzigen van leidinggevende bij een 

drank- en horecavergunning.  

- Aan het begin van het jaar hebben we veel energie gestoken in het ontwikkelen van het 

formulier online aanvragen van abonnementen voor het Staalbergven. Er zijn maar liefst 

440 abonnementen ( met name gezinsabonnementen) online afgenomen. Ook het verfijnen 

van de online openingstijdenmodule van het Staalbergven heeft veel aandacht gevraagd.  
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Evaluatie leert ons dat we het proces moeten aanscherpen om het  in 2018 nog soepeler 

te laten verlopen. 

- We hebben continu gewerkt aan verbetering van de website, waarbij ook het gebruik van 

andere kanalen zoals telefonie, balie en social media is meegenomen. We hebben de 

informatievoorziening online en fysiek beter op elkaar afgestemd door meer en beter af te 

stemmen met de medewerkers van het TSC. In 2017 zijn we gestart met de 

voorbereidingen voor aansluiting op het landelijke www.verlorenofgevonden.nl. Maar liefst 

80% van alle gemeenten is hier inmiddels op aangesloten. Begin 2018 hoort Oisterwijk hier 

ook bij. 

- Ondanks het feit dat we flink investeren in digitale dienstverlening houden we ook oog voor 

het bereikbaar zijn voor burgers die nog niet digitaal zijn. We bieden daarom 

bekendmakingen ook nog aan in de Nieuwsklok, zij het in samengevatte vorm. We blijven 

investeren in een informatieve en kwalitatieve redactionele gemeentepagina. 

 

Product: Inkomensvoorziening (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Burgers zijn zelfredzaam en participeren in de samenleving 

- We hebben aanvragen Levensonderhoud met betrekking tot de sociale uitkeringen tijdig 

binnen de wettelijke termijnen vastgesteld en we hebben daarbij voldaan aan de 

rechtmatigheidseisen. 

- Door de inzet van diverse re-integratieactiviteiten, in samenwerking met het lokale- en 

regionale werkgeversnetwerk zijn in 2017, hebben we 61 bijstandsgerechtigden kunnen 

plaatsen op regulier werk. 

- In samenwerking met de WSD hebben we invulling gegeven aan het transitiearrangement 

waardoor 9 uitkeringsgerechtigden met verminderde loonwaarde een dienstverband 

hebben ontvangen. 

- Het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de Participatiewet is ten opzichte van vorig 

jaar met 6% toegenomen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door de toename van 

het aantal statushouders met recht op bijstandsuitkering. Dit beeld is landelijk herkenbaar. 

Op dit moment lopen pilots om statushouders via re-integratie te begeleiden richting werk.  

 

 Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Personen met een 

bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 inw 17,7 41,9 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2017? 

 

Tijdens (keukentafel)gesprekken schenken wij en onze partners van het sociaal team nadrukkelijk 

aandacht aan wat de inwoner en zijn netwerk zelf kan doen. Het inzetten van de eigen kracht en 

het netwerk zijn een belangrijk onderwerp van gesprek. Als burgers het echt niet zelf kunnen 

regelen, bieden we een vangnet. 

 

 

 

 

http://www.verlorenofgevonden.nl/
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Wat betekende Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2017? 

 

We spelen snel en adequaat in op initiatieven van ondernemers en treden hen met een open 

houding tegemoet. We doen een beroep op ondernemers en vragen met name aandacht voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt (social return). 

 

Wat heeft het gekost? 

 

PRG03 
Dienstverlening 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.270 V -75 N 5.195 V 5.777 V 582 V 

Baten 5.270 V -75 N 5.195 V 5.777 V 582 V 

2A. Uitvoeringskosten -4.665 N -31 N -4.696 N -4.759 N -63 N 

Lasten -4.665 N -31 N -4.696 N -4.759 N -63 N 

Saldo 605 V -106 N 499 V 1.018 V 519 V 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn (niet uitputtend):  

Baten 

De belangrijkste voordelen binnen dit de baten van dit programma worden veroorzaakt door een 

hogere definitieve Rijksuitkering Inkomensdeel en sociale uitkeringen van € 0,3 mln, hogere sociale 

uitkeringen € 0,15 mln en hogere opbrengsten op leges van reisdocumenten voor kinderen als 

gevolg van de wijziging dat kinderen niet meer in reisdocument ouders worden bijgeschreven, ca. 

€ 0,1 mln. 

Lasten 

Het nadeel van € 63.000 op de lasten wordt veroorzaakt door een overschrijding van het budget 

OMWB van ca. € 36.000 met name op het gebied van: asbest, werkvoorbereiding, geluidmetingen, 

bodemonderzoeken, adviestaken Ruimtelijke Ordening en klachtafhandeling (mede door de 

discussie rondom de veehouderijen). Daarnaast is er € 27.000 meer verstrekt aan uitkeringen. 
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Programma 4: Ruimte ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder: Sjef Verhoeven 

 

 

Omschrijving 

Dit programma omvat het beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen (volkshuisvesting), natuur 

en milieu, verkeer en parkeren en openbare ruimte. We spelen hiermee in op 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. Op basis van de 

omgevingsvisie 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 

Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn de vastgestelde hoofdlijnen vertaald naar thema’s en 

ambities, die wij de komende jaren willen nastreven. In deze visie is ook het beleid voor 

veehouderijen en detailhandel opgenomen. 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 Omgevingsvisie maken we een Visie op de openbare ruimte.  

 

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd. Daar anticiperen we op. Naast een aantal nieuwe 

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

aanpassingen binnen de gemeente. Vanaf 2017 bereiden we ons voor op de komst van de 

Omgevingswet en stellen we samen met Hilvarenbeek en Goirle een projectplan op. Inmiddels is 

overigens bekend geworden dat de invoering van de wet naar verwachting later zal plaats vinden. 

 

In 2016 is de Woonvisie 2016 door de raad vastgesteld. Centrale thema’s in de Woonvisie zijn: 

demografie & woningbehoefte, Betaalbaarheid & beschikbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting 

van bijzondere doelgroepen. Op de lange termijn streven wij naar goede woonruimte voor alle 

doelgroepen en inkomensgroepen. Daarbij is de nieuwbouw afgestemd op de provinciale prognose 

(kwantitatief) en maken we met de corporaties prestatieafspraken over de bijdrage die zij leveren 

aan het door de raad vastgestelde beleid. In 2017 starten we met de uitvoering van de Woonvisie. 

Daarnaast kenmerkt de woningmarkt zich als een regionale markt en werken wij in Hart van 

Brabant aan de uitvoering van het regionale woonkader.  

 

Het vastgoedbeleid wordt begin 2017 voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. De ambitie 

daarbij is om te komen tot een functionele vastgoedportefeuille die past bij de taken van de 
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gemeente. Vastgoed is daarbij een middel en geen doel op zich. Om te komen tot de gewenste 

portefeuille zal in het beleidsdocument richting worden gegeven aan de wijze waarop wij dit doen, 

wat dit van onze organisatie vraagt en op welke fronten we in het kader van de efficiency 

samenwerken met Goirle en Hilvarenbeek. Daarbij kan gedacht worden aan sturingsinformatie, 

beheer & onderhoud en contractbeheer. 

 

 

Product: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Wij stellen visies op waarmee we de kwaliteit van onze gemeente willen behouden en waar 

nodig op onderdelen willen versterken.  

- We hebben in 2017 voor de locatie Postelstraat e.o. in Moergestel een visie opgesteld. 

- We zijn gestart met het proces om te komen tot de Visie op de openbare ruimte en een 

visie voor de Stationsomgeving. 

 

 

Product: Volkshuisvesting 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Zorgdragen voor voldoende (kwantitatief) en kwalitatief goede woningen voor de inwoners van 

de gemeente Oisterwijk, waarbij de aandacht van de overheid zich primair richt op de inwoners 

met lage inkomens en bijzondere doelgroepen. 

- Om voldoende woningen te hebben wordt aansluiting gezocht bij de provinciale prognose 

en regionale woningbouwafspraken. Dit betekent een toename van minimaal 70 woningen. 

In 2017 zijn 119 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Daarmee is de doelstelling 

ruimschoots behaald. 

- Ter uitvoering van de Woonvisie en het regionaal woonkader is onderzoek gedaan naar 

kansrijke locaties voor sociale huurwoningen, arbeidsmigranten en huisvesting bijzondere 

doelgroepen.  

- Aan het einde van het jaar zijn nieuwe regionale afspraken gemaakt en opnieuw zijn 

prestatieafspraken gemaakt met woonstichting Leystromen.  

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Nieuw gebouwde woningen 

(peiljaar 2015) 

Aantal per 1.000 

woningen 

7,9 6,4 

 

Product: Vastgoedbeleid  

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 

 Met het vastgoedbeleid streven we naar een functionele vastgoedportefeuille die past bij onze 

doelen. Daarbij handelen we als organisatie efficiënt en proactief en spelen we in op 

actualiteiten om dit doel te verwezenlijken. 

- Het vastgoedbeleid is vastgesteld in juli 2017. Hiermee hebben het college en de ambtelijke 

organisatie spelregels om sturing te geven aan de portefeuille. Mutaties in de 

vastgoedportefeuille staan vermeld in programma 5. 
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Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

Om beleidskaders invulling te geven welke integraal in de organisatie zijn ondergebracht, maar 

vanuit de regio Hart van Brabant centrale sturing vragen, zoeken wij samenwerking met regio 

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek om aan de vraag te kunnen voldoen. Wij kijken hierbij naar de 

inzet van medewerkers om elkaar te ondersteunen en om de kennis en kwaliteit te vergroten. 

Daarnaast betrekken wij belangenbehartigers (bijvoorbeeld DEC-Oisterwijk en het B-team) actief 

bij onze ontwikkelingen, om onze producten te verbeteren.  

 

In Hart van Brabant verband hebben we met Goirle en Hilvarenbeek gezamenlijk capaciteit 

geleverd in het project ‘Programmatische aanpak stikstof’. Daarnaast doen we met deze 

gemeenten samen de projecten op het gebied van beheer van vastgoed en de aanpak van de 

omgevingswet.  

 

Wat betekende burgerparticipatie  voor dit programma in 2017? 

 Bij het opstellen en uitwerken van beleid en visies betrekken wij belangenbehartigers uit 

Oisterwijk op een actieve manier. Door open te staan voor suggesties en de dialoog aan te 

gaan.  

Wij hebben beleid opgesteld die wij aan de belangenorganisaties in Oisterwijk hebben 

voorgelegd, denk hierbij aan het beleid Openbare Verlichting. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 
PRG04 Ruimte 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

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

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

2A. Uitvoeringskosten -383 N -189 N -571 N -238 N 334 V 

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

Lasten -388 N -189 N -576 N -243 N 334 V 

Saldo -386 N -189 N -575 N -242 N 333 V 

 

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

Baten 

De baten zijn conform de begroting. 

Lasten 

Het belangrijkste voordeel binnen dit programma wordt veroorzaakt doordat de rioolvervanging 

2017 grotendeels wordt uitgevoerd in 2018 € 0,3 mln; hier is een overhevelingsverzoek voor  

ingediend.   
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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 

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. 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. 

Met interne en externe partners wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid in de wijk 

Westend. Dit doen we door onder andere integraal de herinrichting van de Beukendreef voor te 

bereiden en uit te voeren.  

 

Product: Wegen, straten en pleinen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Zorgen voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving 

- Op ongeveer 30 wegen hebben we kwaliteitsonderhoud uitgevoerd. We hebben slijtlagen 

en asfaltdeklagen aangebracht en elementenverhardingen opnieuw aangelegd. 

- Op heel veel locaties zijn kleinere herstelwerkzaamheden aan bestratingen en 

asfaltverhardingen uitgevoerd. Een groot gedeelte daarvan betreft het wegnemen van 

wortelopdruk van bomen.   
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- We hebben regulier onderhoud uitgevoerd aan wegmarkeringen, zand- en puinwegen en 

bermen en terreinen. Voor wat betreft berm- en terreinonderhoud hebben we veel oog voor 

ecologische aspecten zoals bijenbestand, bloemrijke bermen etc.  

- We hebben veel aandacht besteed aan de werkzaamheden in het kader van: 

o straatreiniging zoals (gifvrije) beheersing van onkruid op verhardingen; 

o schoonvegen van bestratingen, zwerfvuil, opruimen van bladeren etc.; 

o sneeuw- en gladheidbestrijdingen. 

- In 2017 hebben we visuele kwaliteitsinspecties aan alle kunstwerken (bruggen en duikers) 

uitgevoerd en hebben we een onderhoudsbestek opgesteld.  

 Burgers meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving door hen te betrekken 

bij werkzaamheden in de openbare ruimte. 

- Bij diverse projecten hebben we gebruik gemaakt van een klankbordgroep en 

maatschappelijke organisaties. Voorbeeldlocaties hiervan zijn Telstarlaan, De Stappert, 

Heikant, Oisterwijkseweg, Terburghtweg, en Koningsvaren. 

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

werken. 

- De eerste gesprekken om te komen tot méér samenwerking hebben we in 2017 

gevoerd.  

 

Product: Openbaar groen (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Toekomstgerichte en duurzame groenvoorzieningen met een hoge biodiversiteit 

- De nieuwe kapverordening is in oktober 2017 in werking getreden. Het aantal 

kapaanvragen is aanzienlijk afgenomen. 

- We hebben het herinrichtingsplan voor de Kop van De Lind uitgevoerd. 

- De Japanse Duizendknoop is een sterk woekerende plant die schade aan gebouwen en 

wegen kan veroorzaken. De bestrijding heeft afgelopen jaar geleid tot een ongeplande 

kostenpost. We hebben een aanvang gemaakt met het opstarten van een werkprotocol, 

beleid en het vervaardigen van communicatiemateriaal om verspreiding van de plant te 

voorkomen, zodat we komend groeiseizoen met dit protocol kunnen werken.  

- We hebben de kernen onderhouden op de afgesproken onderhoudsniveau ’s. 

- De gemeente heeft relatief veel oude bomen. Door de beperkte ruimte in de straten is er 

veel opdruk van verharding. Het afgelopen jaar hebben we een flink aantal straten en 

plantsoenen opgeknapt waarbij we bomen vervangen hebben en ondergrondse ruimte 

hebben aangelegd onder de verharding om de problemen voor te toekomst te beperken.  

- Op het gebied van groen hebben we nauw samengewerkt en overlegd met het 

Biodiversiteitsteam. Hierbij ligt de nadruk om met gemeenschappelijke kennis de 

biodiversiteit te bewaren en waar mogelijk te verbeteren. 

 We willen bewoners betrekken bij zaken rondom het openbaar groen 

- Op een aantal locaties wordt al sinds jaren onderhoud gedaan door de burgers. Waar nodig 

faciliteren we de burgers. 

- Burgers beheren de vaste plantentuin achter het gemeentehuis. 

- In het kader van het project ‘Groen voor Grijs’ hebben burgers en andere partijen 

(waaronder gemeente) enkele projecten gerealiseerd, bijvoorbeeld op de Burghtakkerweg.  

- Diverse renovaties hebben we uitgevoerd in samenspraak met bewoners en het 

Biodiversiteitsteam. 
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Product: Openbare verlichting (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Een veilige openbare ruimte  

- In januari 2017 is in de raadscommissie een start gemaakt met het proces om te komen 

tot een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Op deze avond zijn ideeën en wensen 

verzameld over hoe om te gaan met de openbare verlichting in de gemeente. Dit heeft 

geresulteerd in een keuzenotitie, waarin we een drietal scenario’s met een verschillend 

ambitieniveau hebben uitgewerkt.  

 

Product: Riolering en water (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Bescherming volksgezondheid 

- Wij hebben de rioolvervanging van de Beukendreef, de Dokter Schräderlaan, de Hertog 

Hendriklaan en de Hertog Godfriedlaan in de kern Oisterwijk aanbesteed. Het werk is in 

uitvoering. 

- Wij hebben de rioolvervanging van de Coolhof in de kern Moergestel aanbesteed. 

- Wij zijn gestart met de voorbereiding van de herberekening van het rioolstelsel.  

- De reiniging en inspectie hebben we in 2017 opnieuw aanbesteed. Het werk is in uitvoering.  

- Het beheer en onderhoud van het stedelijk afvalwater hebben we uitgevoerd conform het 

vastgestelde beleid. 

 Droge voeten en voldoende water 

- Wij hebben de werkzaamheden voor de aanleg van infiltratievoorzieningen in de 

Beukendreef, de Dokter Schräderlaan, de Hertog Godfriedlaan en de Hertog Hendriklaan in 

de kern Oisterwijk aanbesteed. Het werk is in uitvoering. 

- Wij hebben de werkzaamheden voor de aanleg van infiltratievoorzieningen in de Coolhof in 

de kern Moergestel aanbesteed. Het werk is in uitvoering. 

- Bij de aanleg van hemelwatervoorzieningen hebben wij in 2017 totaal ca. 1,2 ha verhard 

oppervlak afgekoppeld.  

- Wij hebben een hemelwaterverordening in concept opgesteld. Na juridische check brengen 

wij deze in procedure. 

- Om te voorkomen dat bij KVL het hemelwater voor problemen kan zorgen hebben we een 

open infiltratievoorziening aangelegd bij Laarakkers. Het water wordt daar naar toe 

getransporteerd via een aangelegde leiding in de Nijverheidsweg.  

 Schoon water en een schone bodem 

- Wij hebben de gemeentelijke beheer- en onderhoud richtlijnen (BOR) voor het onderhoud 

en beheer van sloten en watergangen, open infiltratievoorzieningen en duikers vastgesteld. 

Deze werkzaamheden nemen wij op in het meerjarige bestek voor maaien sloten en 

bermen. 

- In de BOR hebben wij de vorm voor natuurlijk onderhoud vastgelegd. Het onderhoud 

voeren we uit conform het in de BOR vastgestelde beleid. 

- Wij hebben het Eikenven gebaggerd.  

- Om een transportleiding mogelijk te maken voor KVL is de bodem onder de Nijverheidsweg 

gesaneerd. 
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Product: Afvalinzameling (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Maximaal 121 kilogram restafval exclusief grof huishoudelijk afval per inwoner 

- In 2017 hebben we 106 kg restafval exclusief grof huishoudelijk afval per inwoner 

ingezameld. Binnen het uitvoeringsplan Afval 2015-2017 van afval naar grondstof, hebben 

we opgenomen dat in 2017 er nog maar 121 kg huishoudelijk restafval per inwoner excl. 

grof huishoudelijk afval aangeboden mag worden. Deze doelstelling hebben we met +/ 106 

kg per inwoner in 2017 ruimschoots gerealiseerd. 

 Scheiden van afval is lonend 

- De gemiddelde afvalstoffenheffing is in 2017 t.o.v. 2016 licht gedaald. Bewoners zijn beter 

gaan scheiden waardoor zij minder vaak hun restafval container aanbieden.  

 Huis aan huis inzameling duurzaam laten uitvoeren 

- In 2017 hebben we een zijlader rijdend op CNG(Compressed Natural Gas) voor de huis aan 

huisinzameling ingezet. Komende jaren vervangen we de overige voertuigen door CNG 

voertuigen. 

 Met ingang van 1 januari 2017 worden de nieuwe verwerkingscontracten inzake verwerking 

rest-, en GFT-afval uitgevoerd 

- Vanaf 1 februari 2017 zijn de nieuwe verwerkingscontracten voor de verwerking van 

restafval en GFT-afval van kracht. Attero is de contractant voor GFT-afval en Seuz voor 

restafval. 

 Actualiseren gemeenschappelijke regeling afvalinzameling 

- De huidige gemeenschappelijke regeling is in 2017 niet geactualiseerd. 

 Evaluatie Uitvoeringsplan Afval 2015- 2017 van “Afval” naar “Afval” als grondstof 

- In het jaarrapport Afvalinzameling 2016 is o.a. het uitvoeringsplan Afval 2015-2017 

geëvalueerd. De aanbeveling om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden op de 

milieustraat hebben we in 2017 uitgevoerd.  

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland HvB 

Omvang huishoudelijk restafval Kg per inwoner 106 187 136 

Hernieuwbare elektriciteit % 3,8 12,6  

 

Gemeente Oisterwijk scoort op het gebied van hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner 

ruim 25% beter dan het gemiddelde gebaseerd op de cijfers van 2016 dan de Hart van Brabant 

gemeenten.  

 

 

Product: Verkeer en Vervoer (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Stimuleren van fietsen en andere duurzame verkeersvormen 

Bij de overweg Blokshekken hebben we een separate overweg voor langzaam verkeer 

gerealiseerd. Doordat de werkzaamheden van ProRail nog niet afgerond zijn rond het station, 

hebben we de werkzaamheden voor noordelijke ontsluiting voor fietsers niet gestart. Afgelopen 

jaar hebben we op drie locaties laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst op verzoek van 

bewoners.  

 Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid 



    39 

 

  

Bij de overweg Heusdensebaan hebben we een verplichte rijrichting ingevoerd inclusief de 

fysiek ondersteunende maatregelen. Bij de overweg Blokshekken hebben we tijdelijke 

maatregelen doorgevoerd. In de wijk Pannenschuur hebben we extra snelheidsremmers 

aangebracht en hebben we de werkvoorbereiding opgestart voor realisatie van de ontsluiting 

op de Heukelomseweg. 

In de Kivitslaan hebben we de verkeersveiligheid verbeterd door realisatie van extra 

verkeersremmers. 

 Verbeteren parkeersituaties  

Op een aantal locaties hebben we de parkeersituatie verbeterd door realisatie van extra 

parkeerplaatsen of hebben we de voorbereidingen daarvoor getroffen (o.a. de Willem de 

Zwijgerlaan en in de wijk de “Ackers”). 

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een 

motorvoertuig (peiljaar 2015) 

% 5 8 

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 

(peiljaar 2015) 

% 16 9 

 

 

Product: Beheer vastgoed (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Strategische sturing op vastgoed 

- De gemeenteraad heeft in juli 2017 de kadernota vastgoed vastgesteld. De kadernota biedt 

ons de mogelijkheid om meer strategisch te sturen op het vastgoed. Over de daarbij 

behorende organisatieaanpassing wordt nog besloten.  

- In de vastgoedportefeuille hebben mutaties plaatsgevonden. Zo hebben we de woning aan 

de Moergestelseweg 40 gesloopt (om veiligheidsredenen) en hebben we de woning aan de 

Vennelaan 4 verkocht. Om strategische redenen hebben we een woning aan de Schijfstraat 

(gelegen in het studiegebied KVL) aangekocht, met als doel een kiss&ride strook en 

parkeervoorzieningen aan te leggen. De sloop is eind 2017 afgerond. 

- Er zijn een aantal leegstaande objecten, waaronder de bovenverdieping van Den Boogaard 

en een voormalig kinderdagverblijf in Pannenschuur. Beide objecten hebben we via een 

makelaar op de markt gezet. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een huurcontract. 

- Binnen de portefeuille hebben we ook te maken met een leegstaand schoolgebouw ‘De 

wingerd’. Medio 2017 is bekend geworden dat ook het schoolgebouw ‘Bienekebolders’ wordt 

overgedragen aan de gemeente.  

- M.b.t. De Wingerd zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor 

hergebruik en herontwikkeling. In dat kader is het gebouw (maatschappelijk vastgoed) 

getaxeerd. De getaxeerde waarde is €140.000. De boekwaarde is hoger. Het pand wordt 

afgewaardeerd tot de getaxeerde waarde. Er volgt nog een besluit over het gebouw en de 

locatie. 

- Binnen de portefeuille heeft voorts de verbouwing van Tiliander plaatsgevonden en zijn we 

na schikking gestart met de planvorming voor de gymzaal van de Krekul. De 

voorbereidingen voor een nieuw schoolgebouw voor De Hondsberg hebben we gestart. De 

aanbesteding voor een nieuwe sporthal en zwembad op de sportboulevard heeft 

plaatsgevonden. 
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- Onderhoud en beheer hebben we uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde meerjaren 

onderhoudsprognoses (MJOP). 

 

Product: bestemmingsplannen en projecten (SV) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 We hebben actuele en praktisch uitvoerbare bestemmingsplannen  

- In 2017 hebben we het grootste deel van het proces doorlopen om te komen tot een nieuw 

bestemmingsplan voor het Sportpark Den Donk e.o. Daarnaast heeft het voorontwerp 

bestemmingsplan van de herziening van het bestemmingsplan Kom Moergestel ter inzage 

gelegen (dit plan bleek niet op alle punten praktisch uitvoerbaar) en hebben we een 

herstelbesluit genomen voor het  bestemmingsplan Centrum Oisterwijk. 

 We werken mee aan de verplaatsing van camping “De Reebok” 

- Om de realisatie van de camping op de nieuwe locatie mogelijk te maken, zijn diverse 

planologische procedures noodzakelijk. We zijn gestart met het proces om een startnotitie 

aan de raad voor te leggen voor instemming met het voeren van een 

bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe afgesproken locatie. 

 We werken mee aan plannen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit  

- We hebben meegewerkt aan een aantal plannen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling Boerenbond in Moergestel (proces gestart in 

2017), de realisatie van enkele nieuwe landgoederen als Landgoed Laag Heukelom, 

Landgoed Rosephoeve en Landgoed Oisterwijkse Hoeven. 

 We zijn goed op de hoogte van en kunnen inspelen op nieuwe wetgeving 

- We houden ons waar mogelijk op de hoogte van nieuwe wetgeving. In 2017 zijn we 

daarnaast gestart met het implementatieproces van de Omgevingswet die over enkele 

jaren van kracht wordt. Dit doen we waar mogelijk samen met de gemeenten Hilvarenbeek 

en Goirle.  

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

 Op het gebied van ruimte wordt samengewerkt met de Regio Hart van Brabant en met het 

Groene Woud. Binnen het beleidsterrein water werken wij samen met de regio’s de Meierij en 

Hart van Brabant. Binnen deze samenwerking is Oisterwijk de trekker van enkele projecten en 

neemt deel aan een groot aantal andere projecten waarvan de belangrijkste zijn: 

- Klimaat adaptief omgaan met hemelwater; 

- Bijhouden kostendekkingsmodel voor rioleringsplannen; 

Wij houden actief contact met onze regio gemeenten om kennis op te doen om de kwaliteit van 

onze producten en dienstverlening te verbeteren.  

- In GHO verband zijn diverse overleggen geweest op beheerdersniveau en met de 

buitendiensten om kennis te delen. Daarbij is ook gekeken naar het samen uitvoeren van  

projecten of bestekken.  

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2017? 

 Burgers, ondernemers en belangenbehartigers betrekken wij actief bij de ontwikkeling van de 

plannen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van inloopavonden, klankbordgroepen 

en het gebruik van de media. Ook zetten wij ons in om burgers te betrekken bij hun omgeving 

door onderhoud van groen of het verwijderen van zwerfafval over te laten aan de omwonenden. 

Dit doen wij door deze initiatieven goed te faciliteren.  
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- Bij de voorbereiding van projecten zijn omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd voor 

het leveren van input. Bijvoorbeeld bij de Telstarlaan, diverse rioolprojecten en ook bij 

verkeersprojecten zoals de blauwe zone rond het centrum.  

We hebben de Zap-ers (zwerfafvalpakkers) gefaciliteerd met middelen om het zwerfafval 

op de straat te verminderen.  

 

Wat betekende Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2017? 

 Wij hebben een proactieve houding bij de ontwikkelingen van ondernemingen, door mee te 

denken in de mogelijkheden bij de uitvoering van hun plannen binnen de ruimtelijke contouren. 

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

hun initiatieven en ondersteund waar mogelijk. Het is aan de ondernemers om de dialoog 

met de omgeving te houden.  

 

Wat heeft het gekost? 

 

PRG05 Ruimte uitvoering Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 17.865 V -6.531 N 11.334 V 19.389 V 8.055 V 

Baten 17.865 V -6.531 N 11.334 V 19.389 V 8.055 V 

2A. Uitvoeringskosten -18.827 N 8.031 V -10.795 N -17.953 N -7.158 N 

2B. Kapitaallasten -864 N -30 N -894 N -1.037 N -143 N 

2C. Apparaatskosten -144 N 144 V - V - V - V 

Lasten -19.834 N 8.145 V -11.689 N -18.991 N -7.301 N 

Saldo -1.970 N 1.614 V -355 N 399 V 754 V 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

Het voordeel van € 8,0 mln binnen dit programma wordt veroorzaakt door € 7,6 mln baten op de 

grondexploitaties; hiertegenover staan lasten door de manier waarop wij dit administreren. Per 

saldo zit er € 0,4 mln opbrengst op de grondexploities.  

Naast het voordeel op de grondexploitaties is er € 0,6 mln voordeel door verkoop van de 

Vennenlaan 4. Daartegenover staat een nadeel van € 0,2 op de opbrengst kunststof als gevolg van 

lager ingezamelde hoeveelheden en een lagere vergoeding. 

Lasten 

De grootste afwijking binnen de programmalasten op de uitvoeringskosten van €7,2 mln worden 

veroorzaakt door de hogere lasten op de grondexploitaties; € 7,3 mln. Daarnaast is er een voordeel 

ontstaan door de latere herinrichting landbouw ontwikkelingsgebied Molenakkers € 0,1 mln 

(overheveling) en doordat er minder advieskosten nodig zijn gebleken op gebied van ruimtelijke 

ordening € 0,1 mln.   

De afwijking op de kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat er op het schoolgebouw De Wingerd 

€ 152.000 extra is afgeboekt. Deze school staat leeg en gaat niet meer als school gebruikt worden. 

Het maatschappelijk gebruik is van het pand gehaald, waardoor de taxatiewaarde lager is dan de 

boekwaarde. Dit bedrag is als extra afschrijving geboekt. De raad is hierover geïnformeerd via een 

raadsinformatiebrief op 30 januari 2018.  
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Programma 6: Samenleving ontwikkeling 

 

 

Portefeuillehouders: Peter Smit, Ina Batenburg en Hans Janssen 

 

 

Omschrijving 

Dit programma gaat over de beleidsontwikkeling op het terrein van toerisme & recreatie en 

economie participatie, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, het sociaal team, de sociale 

ondersteuningsstructuur, armoedebestrijding, integratie van vluchtelingen, onderwijs, sport en 

cultuur. 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. 

De ambitie is om steeds minder regels te stellen en  meer verantwoordelijkheid en ruimte aan 

initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers te geven.  

Transformeren in het sociaal domein doen we dan ook in cocreatie met de samenleving. Samen 

met hen ontwikkelen we de komende tijd proeftuinen en pilots. Zo investeren we in een nog 

stevigere  basisstructuur en verschuiven we de focus van het verstrekken van voorzieningen naar 

vroegsignalering en preventie. Zo proberen we te voorkomen dat problemen escaleren. Daarmee 

verhogen we de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige dure zorgkosten.  

 

Wij streven naar eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners, maar zijn een fijnmazig 

vangnet 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. 

Speciale aandacht geven we daarbij aan integraal minimabeleid en een inclusieve aanpak van 

integratie van vluchtelingen. Ook deze laatste groep krijgt alle kansen om mee te doen.  

 

We willen ondersteuning dicht bij burgers organiseren. Daarom werken we gebiedsgericht. Een 

aantal pilots richt zich dan ook op wijkniveau. Om onze doelen te bereiken bundelen wij onze 

krachten met maatschappelijke partners en lokale ondernemers, bijvoorbeeld om tot meer 

plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te komen. 

 

Binnen de basisstructuur bouwen we aan een veranderende samenwerking met partners en aan 

een goede infrastructuur van voorzieningen. Het gaat dan niet alleen om voorzieningen op het 

terrein van sociale ondersteuning maar ook op die van sport, cultuur, onderwijs en economie. 

Deelname aan sport en culturele activiteiten draagt bij aan een gezonde en sociale samenleving. 

We zetten in overleg met verenigingen subsidies in om deelname (door kwetsbare burgers) te 

bevorderen.  

Met de ontwikkeling van een visie op de herinrichting van sportpark Den Donk werken we aan een 

veelzijdig sportpark voor Oisterwijkse burgers. We zien onszelf als partner van de cultuurcentra en 

ondersteunen het proces om de doorontwikkeling tot culturele motor vorm te geven. 
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Het lokale bedrijfsleven is de motor voor onze economie en werkgelegenheid. We willen een 

aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Om hen te faciliteren is er een accountmanager 

voor Ondernemend Oisterwijk actief. We werken nauw samen met ondernemersverenigingen, 

buitengebiedmanagement en centrummanagement. We koesteren ons levendige centrum en 

zetten in op citymarketing en versterken van het merk ‘Oisterwijk’. 

 

 

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 geformuleerd om dit effect te kunnen bereiken. Daarnaast 

hebben we meer preventieve activiteiten, een betere verbinding met de basisstructuur en een 

draagkrachtberekening toegepast. 

- De inkomensnormen van de minimaregelingen hebben we verruimd waardoor meer mensen 

kunnen deelnemen aan het declaratiefonds. We hebben tevens reeds een start gemaakt met 

de ontwikkeling van een nieuwe regeling (Meedoenregeling) welke beter toegankelijk en meer 

werkbaar is. Deze nieuwe regeling zal ingaan per 1-1-2019. 

• We voeren de maatregelen uit de Kadernota Armoede 2017-2018 uit. Daarin is aandacht voor 

preventie, ondersteuning en participatie. Daarnaast is er aandacht voor de stapeling van 

financiële effecten 

- Extra aandacht krijgen kinderen die in armoede opgroeien om daarmee maatschappelijke 

achterstand te voorkomen. Het rijk verstrekt vanaf 2017 extra middelen aan gemeenten ter 

bevordering van de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in armoede. In dit 

kader hebben we in 2017 aan ContourdeTwern de opdracht verstrekt de stichting Leergeld op 

te richten. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd.  

- We subsidiëren initiatieven die uit de samenleving opgezet worden om de minima te 

ondersteunen. 

- Uitbreiden en ondersteunen van het vrijwilligersnetwerk rondom financiën.  

- We versterken de basisvoorzieningenstructuur d.m.v. subsidie. 

• Meer eigen kracht en gemeenschapszin; ondersteuning dichter bij de burger 

- De doelstellingen zoals geformuleerd in de kadernota Armoedebeleid 2017-2018 dragen bij aan 

een duurzame aanpak van armoede. Eind 2018 evalueren we in hoeverre de doelstellingen 

hieraan hebben bijgedragen. Deze doelstellingen zijn: 

A. We werken aan activering en veerkracht 

B. We bouwen aan maatschappelijk kapitaal 

C. We bieden een vangnet voor kwetsbaren waar nodig 

D. We zijn een toegankelijke gemeente.  

• We stellen een innovatiesubsidie beschikbaar waarin de samenleving wordt uitgedaagd om 

initiatieven te ontwikkelen die maatschappelijke participatie van minima vergroten. 

- In 2017 hebben we de opdracht verstrekt aan ContourdeTwern om stichting Leergeld op te 

richten. In 2018 werken we dit verder uit. 

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Kinderen in een uitkeringsgezin (peiljaar 2015) % kind < 18 jr 2,55% 6,58% 
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Product: Sociale basisvoorzieningenstructuur (PS) 

 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

 

• Meer innovatief aanbod en slimme oplossingen en minder vanzelfsprekende inzet van duurdere 

maatwerkvoorzieningen. 

In eerste kwartaal 2017 evalueren we de inzet van de impuls/innovatiemiddelen. Op basis 

daarvan maken we een keuze om oude activiteiten te stoppen dan wel nieuwe op te pakken.  

- We hebben de inzet van de verschillende activiteiten geëvalueerd. Een aantal initiatieven 

krijgt in 2018 een vervolg. Hiervoor hebben we de subsidieregels 2018 aangepast. 

• Het integraal beleidsplan (Wmo, jeugd, participatie) ‘Goed voor elkaar 2017-2018 voeren we 

uit. 

- We hebben de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief eind 2017 geïnformeerd over 

de stand van zaken en uitvoering van de activiteiten in 2017. 

• Meer eigen kracht en gemeenschapszin: meer oplossend vermogen bij de burger en zijn    

omgeving 

- Met de regeling impulsmiddelen hebben we in 2017 verschillende pilots en projecten 

ondersteund (zoals De Pareltaxi, De PAREL Express, De Oisterwijkse Uitdaging, Durf te 

Zorgen, Optisport, Mentorhulp, Doen, Activiteiten van St. Oisterwijk Centraal) die bijdragen 

aan het verhogen van het participatieniveau dan wel meer oplossend vermogen van de 

inwoners. 

• Meer en goede opvang van vluchtelingen  

- Wij hebben de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief in kennis gesteld over 

het verscherpt toezicht door de provincie ten aanzien van de realisatie taakstelling 

huisvesting vergunninghouders in de 1ste en 2e helft van 2017. Naar aanleiding daarvan 

hebben wij een plan van aanpak opgesteld en dit plan door middel van een 

raadsinformatiebrief ter kennis gebracht van de gemeenteraad. In samenwerking met het 

gemeentebestuur van Waalwijk hebben wij het besluit genomen om een deel van de 

taakstelling (tijdelijk) over te hevelen naar genoemde gemeente.  

- Met het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben we verkennende en 

procesgerichte gesprekken gevoerd over een eventuele verlenging van de 

bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een asielzoekerscentrum. 

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

- We hebben in kaart laten brengen welke activiteiten in de verschillende wijkcentra plaats 

vinden. Daarnaast hebben we subsidie verleend voor diverse ontmoetingsactiviteiten en 

daarmee een breder aanbod gerealiseerd. 

• Meer samenwerking met partners sociaal domein binnen wijken 

- De samenwerking met de partners in het sociaal domein is op verschillende manieren 

versterkt. Wij noemen de pilot Praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen en het toevoegen 

van medewerkers van ContourdeTwern en de GGD in het breed ondersteuningsteam. 

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Demografische druk (aantal personen <16 en >65 jaar 

(peiljaar 2017) 

% 80,7 69 
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Product: Toegang en lichte ondersteuning (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

 

• Wij willen de ondersteuning dichter bij de burger organiseren en herkenbaarder maken van die 

ondersteuning. Wij willen sneller en gerichter komen tot een passende oplossing bij hulpvragen, 

integraal en samenhangend. Hiermee krijgt de burger de zorg die hij/zij nodig heeft. Via één 

plan, één gezin, één regisseur.  

- We hebben in 2017 een inrichtingskader van de toegang van het sociaal domein vastgesteld 

(31-01-2017) en een ontwikkelopgave voor een goed op elkaar ingespeeld ondersteuningsteam 

neergelegd bij de Toegangspartners. De Toegangspartners bestaan uit de opdrachtnemers, te 

weten: de O3 partners (Organisatie overstijgend, Open, Ontwikkeling) bestaande uit vier 

organisaties (Contour-de Twern, GGD, Juvans, MEE) die in Oisterwijk werkzaam zijn én de 

gemeentelijke vertegenwoordigers van de toegang, afdeling Dienstverlening (DVL) team 

Wmo/jeugd en team Werk & Inkomen. 

- Schil rondom team 

Niet alle domeinen zijn in Ondersteuningsteam belegd, maar als schil rondom het team. Denk 

aan het medisch domein, maar ook het zorg- en strafdomein.  

Wij hebben Procesregie vanaf nov 2017 belegd in de schil rondom het ondersteuningsteam. 

Procesregie legt de nodige verbindingen met strafrechtelijke partners zoals politie en justitie 

en de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen. 

• Partners ontwikkelen  innovatief aanbod om te komen tot oplossingen in voorliggend veld. 

 

 

Product: maatwerkvoorzieningen lokaal (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• We bieden een passend en dekkend aanbod van specialistische zorg en maatschappelijke 

ondersteuning voor burgers met een beperking, chronische-, psychische- of psychosociale 

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

kunnen (blijven) doen in de samenleving. 

• We verminderen regeldruk bij gemeente en aanbieders en streven naar harmonisatie van in 

inkoop WMO voor de regio Hart van Brabant in 2018. 

- We hebben de contracten sociaal domein verlengd tot 31/12/2018 en de tarieven voor 2018 

geïndexeerd met 2,3%. 

- We hebben het contractmanagement uitgevoerd voor en in samenwerking met de gemeenten 

Hilvarenbeek, Goirle en Dongen.  

- We monitoren op resultaten en maatschappelijke effecten en leveren informatie aan voor de 

beleidsmonitor sociaal domein. 

- We hebben een klantervaringsonderzoek uitgevoerd. 

- We hebben de Verordening Wmo en de nadere regels Wmo aangepast naar aanleiding van 

nieuwe jurisprudentie, uitspraken van de Centrale Raad en indexering van de tarieven 2018. 

- In 2017 heeft het bureau SCIOpeng, dat tot op heden de medische adviesvragen uitvoerde, de 

werkzaamheden beëindigd. Samen met de GHOD gemeenten (Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk 

en Dongen) zijn wij gestart met de aanbesteding van een ander medisch adviesbureau. 

- We hebben besloten om voor de inkoop en de uitvoering van de Wmo-begeleiding samen te 

werken met acht regiogemeenten. We zijn gestart met de voorbereidingen van die inkoop en 

gaan in 2018 aanbesteden.  
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- Maatwerkvoorziening Wmo-begeleiding; zorg in natura en pgb 

Om het mogelijk te maken voor kwetsbare inwoners om zo lang mogelijk in de eigen 

leefomgeving te kunnen blijven wonen is langdurige ondersteuning met een 

maatwerkvoorziening nodig. Afschaling naar goedkopere voorliggende voorzieningen in de 

basisstructuur is voor deze groep klanten geen passende oplossing. De meeste klanten met 

een maatwerkvoorziening zijn niet of zeer beperkt zelfredzaam. Klanten maken langdurig 

gebruik van één of meerdere resultaatgebieden en duurdere maatwerkvoorzieningen. Er is 

sprake van een toenemende complexiteit van problematieken waardoor zwaardere 

indicaties worden afgegeven. 

- Zorg in natura: 

Vanaf medio 2017 (begin derde kwartaal) stijgt de instroom en is er sprake van een daling 

in de uitstroom.  Met name het aantal unieke klanten dat gebruik maakt van de 

maatwerkvoorzieningen op de resultaatgebieden financiële situatie, huisvesting en 

thuissituatie neem toe. Bij het resultaatgebied huisvesting (ondersteuning bij het 

huishouden) is er sprake van een sterke stijging.  Deze groep klanten (voornamelijk 

ouderen) heeft blijvende ondersteuning nodig. Er vindt weinig uitstroom plaats naar 

voorliggende voorzieningen in de basisstructuur.  

- Pgb: het aantal klanten in 2017 ten opzichte van 2016 is gelijk gebleven. Het gemiddelde 

besteedbare bedrag per klant is echter gestegen met gemiddeld 20%. Dit komt waarschijnlijk 

door tariefstijging bij aanbieders en toenemende complexe problematieken waardoor 

zwaardere indicaties worden afgegeven.  

- Hulpmiddelen: Door het langer zelfstandig thuis blijven wonen en een krapte op de lokale 

woningmarkt zijn er weinig aangepaste woningen beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er meer 

woningaanpassingen (o.a. trapliften) in de huidige woning plaatsvinden. 

- Eigen bijdrage Wmo: het CAK heeft de parameters voor 2017 aangepast. Hierdoor zijn de 

inkomsten eigen bijdrage gedaald. 

• Daar waar burgers niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, zorgt de gemeente voor 

een passende ondersteuning. 

- Met de lokale werkgeversbenadering hebben we 61 werkzoekenden geplaatst in werk en 

22 mensen op stageplaatsen De accountmanager werk heeft deze plaatsingen verzorgd. In 

2017 hebben we 24 vrijwilligersplaatsen gerealiseerd. 

- Met ingang van 2017 biedt de WSD beschut werk aan. Er zijn 2 mensen geplaatst op een 

beschutte werkplek en 2 mensen hebben een beschutte werkplek toegewezen gekregen. 

- In 2017 namen 9 mensen deel aan arbeidsmatige dagbesteding (bij Prisma/Adapt) en voor 

4 mensen is een aanvraag in behandeling. 

- In samenwerking met de WSD hebben we aan 10 vergunninghouders een traject 

aangeboden om hen voor te bereiden op werk. Twee kandidaten zijn daarna direct gestart 

in een reguliere baan en de andere kandidaten zijn doorgestroomd naar een passend 

vervolgtraject.  

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

leefomgeving. Als daarvoor Jeugdhulp nodig is, is die toegankelijk. De Jeugdhulp is effectief 

en efficiënt georganiseerd. 

- In 2017 hebben de regiogemeenten de laagspecialistische hulp ingekocht op basis van 

arrangementen en hiermee bepaalt de toegang in overleg met gecontracteerde aanbieders 

welke intensiteit van jeugdhulp (licht, midden en zwaar) nodig is. Daarnaast zijn we in 2017 

gestart met een pilot ten behoeve van de doorverwijzing naar jeugdhulp. Denk hierbij aan 

de pilots waarbij een praktijkondersteuner Jeugd-GGZ wordt ingezet bij een huisarts en 

extra inzet/deskundigheid in het ondersteuningsteam voor wat betreft drangzaken 

(Gabriëlle) 
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Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Banen per 1.000 inw. (peiljaar 

2016) 

Aantal in de leeftijd 15-64 704,1 744 

Werkloze jongeren (peiljaar 2015) % 16 t/m 22 jarigen 0,99 1,52 

Cliënten met een maatwerk-

arrangement WMO (peljaar 2017) 

Aantal per 1.000 

inwoners 

44 54 

Jongeren met een delict voor de 

rechter (peiljaar 2015) 

% 12 t/m 21-jarigen 1,43 1,45 

Jongeren met jeugdhulp (peiljaar 

2017) 

% jongeren tot 18 jaar 7,5 8,8 

Jongeren met jeugdbescherming 

(peiljaar 2016) 

% jongeren tot 18 jaar 1,1 1,2 

Jongeren met jeugdreclassering 

(peiljaar 2016) 

% jongeren van 12-23 

jaar 

0,4 0,5 

 

 

 

Product: Boven lokale zorg (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• Participatie: Daar waar burgers niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, zorgt de 

gemeente voor een passende ondersteuning. 

- Samen met de arbeidsmarkt regio Midden Brabant hebben we verder invulling gegeven 

aan de regionale werkgeversbenadering. We zijn gestart met de overgang naar het 

werken met één systeem voor het matchen van kandidaten. Die overgang ronden we in 

april 2018 af. We onderzoeken of het haalbaar is om alle kandidaten in de regio te 

ondersteunen met een hetzelfde ondersteunende instrumentarium. De werkwijze van 

next step en de expert plus-groep zijn geïntegreerd in de werkgeversbenadering. In 2017 

hebben we 39 baanafspraken gerealiseerd. 

- Samen met de WSD hebben we de kadernota 2017 tot uitvoering gebracht. De eerste 

drie kwartalen hebben we voldoende mensen (26) in het transitiearrangement geplaatst.  

In het vierde kwartaal ontstond een afname in het aantal te plaatsen kandidaten (in 

totaal 14 kandidaten geplaatst). Er zijn vanuit het transitiearrangement 2 mensen 

uitgestroomd naar regulier werk. 

- De afspraken binnen de samenwerking van de jeugdwerkloosheidsvrije zone hebben wij 

in 2017 verder vorm gegeven. Een jongerenregisseur bekijkt met de participatiecoach bij 

de jongeren die in beeld komen welke jongeren in aanmerking komen voor onderwijs, 

welke voor werk en welke voor een alternatief traject van de regio. De contacten met de 

vso/pro scholen worden steeds beter waardoor bij jongeren ook steeds eerder in beeld 

komt of men (al dan niet met begeleiding) door kan stromen naar vervolgonderwijs, werk 

of dat verdere ondersteuning nodig is. 

• Participatie: De ondersteuning is dicht bij de burger en herkenbaar.  

- De uitvoering van de pilot WSD was oorspronkelijk voorzien in de periode 2017-2018. Dit 

bleek te ambitieus. Het dagelijks bestuur van de WSD heeft besloten de pilotperiode te 

verleggen naar de periode 2018-2019. Dit betekent dat eind 2018 de eerste 

tussenresultaten van de pilot bekend zullen zijn en in het najaar van 2019 besluitvorming 

plaats zal vinden over de toekomstige rol van de WSD. 
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Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Netto arbeidsparticipatie 

(peiljaar CBS 2016) 

% vd werkzame 

beroepsbevolking tov de 

beroepsbevolking 

67,1 65,8 

Lopende reïntegratie-

voorzieningen (peiljaar2017) 

Aantal per 10.000 inwoners van 

15-64 jaar 

25,6 27,1 

 

 

• Jeugd: Elk kind krijgt de kans zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige 

leefomgeving. Als daarvoor Jeugdhulp nodig is, is die toegankelijk. De Jeugdhulp is effectief en 

efficiënt georganiseerd. 

- In 2017 heeft de regio HvB de specialistische jeugdhulp (betreffende jeugd-GGZ, J&O, 

Jeugd-LVB, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Veilig Thuis) gezamenlijk ingekocht 

en heeft daarbij voor wat betreft de licht-specialistische hulp ingekocht op basis van 

arrangementen.  

- Daarnaast hebben de gemeenten eind december 2017 besloten om de regionale 

samenwerking voor wat betreft de jeugdhulp te continueren en dit te doen vanuit een 

gedeelde eigenaarschap van aanbieders en gemeenten in samenspraak met jongeren en 

ouders zelf. De regiogemeenten hebben verdere stappen gezet ten behoeve van de 

beleidsmonitoring dat in 2018 verder opgepakt zal worden. 

 

 

Product: Onderwijsbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• Meer samenwerking met partners sociaal domein binnen wijken 

- Als gevolg van een fusie op 1 april 2017 zijn de peuterspeelzalen van Stichting 

Peuterspeelzalen Oisterwijk overgegaan naar Stichting Humanitas Kinderopvang. 

- De leerlingen van de openbare basisschool de Bienekebolders hebben wij met ingang van 

1 augustus 2017 gehuisvest in het brede schoolgebouw in Moergestel; dit als gevolg van 

een daling van het aantal leerlingen van de Bienekebolders. 

 

 

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. 

- We verstrekken subsidies voor cultuurdeelname, cultuurproducties, cultuureducatie en 

culturele instellingen, zodat alle burgers kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in 

gemeente Oisterwijk.  

• De cultuurcentra zijn financieel gezond en tonen meer cultureel ondernemerschap. 

- De begane grond van cultuurcentrum Tiliander is verbouwd waarbij de bibliotheek van de 

1e verdieping naar beneden is verhuisd en de VVV is geïntegreerd in een totaalconcept van 

Tiliander-bibliotheek-VVV (WIJ) op de begane grond. 

- Deze verbouwing maakt het Tiliander mogelijk grotere evenementen te organiseren en 

meer cultureel ondernemerschap te tonen. 
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- Er zijn gesprekken opgestart met mogelijke nieuwe huurders voor de 1e verdieping van 

Tiliander; dit wordt in 2018 verder uitgewerkt. 

- Er is een budget beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de toegankelijkheid van 

cultuurcentrum Tiliander. In de eerste helft van 2018 wordt dit uitgevoerd (aanleg 

hellingbaan Tiliander aan zijde Lindeplein). 

- Voor cultuurcentrum Den Boogaard is een gebruikersraad/klankbordgroep opgericht die 

zich gaat bezig houden met de afstemming van de lokale behoeftes, kansen en 

mogelijkheden met betrekking tot Den Boogaard.  

- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met zowel gebruikers en vrijwilligers van Tiliander, als 

van Den Boogaard. 

- Financieel is 2017, vanwege de tijdelijke verbouwing van Tiliander weliswaar een zwaar 

jaar geweest, maar dat is overeenkomstig de meerjaren-prognose van de cultuurcentra. 

Voor 2018 wordt echter een stijgende lijn in inkomsten, activiteiten en bezoekers verwacht.  

 

Product: Sportbeleid (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• Realiseren van een goed voorzieningenniveau op sportpark Den Donk 

- In 2017 hebben we volop voorbereidingen gepleegd om het voorzieningenniveau op het 

sportpark te verbeteren: 

o We hebben een aanbesteding uitgevoerd voor het Ontwerp, de Bouw en het 

onderhoud van de nieuwe sportaccommodatie (zwembad/sporthal/horeca) op Den 

Donk. 

o We hebben een bestemmingsplanprocedure doorlopen die zowel de nieuwe 

sportaccommodatie als de bouw van een scoutingaccommodatie mogelijk maakt. 

o We hebben een eerste schetsontwerp van de openbare ruimte gemaakt en 

besproken met de huidige en toekomstige gebruikers van het sportpark. Dit 

ontwerp wordt fasegewijs ontwikkeld. 

o We hebben het fusie initiatief van de 3 Oisterwijkse voetbalclubs ondersteund door 

overleg en opdracht tot een haalbaarheid/scenariostudie naar een gezamenlijk 

clubgebouw en velden. 

 

 

Product: Toerisme en Recreatie (IB) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• De toeristisch-recreatieve sector in de gemeente Oisterwijk is vitaal (economisch gezond) 

en heeft een aanbod van hoge kwaliteit.   

- In 2017 zijn gemeente, VVV, Centrummanagement en Buitengebiedmanagement steeds 

meer zaken gezamenlijk gaan ontwikkelen; zoals de z-card (toeristische folder, oplage 

40.000 exemplaren) en de nieuwe bezoekerswebsite www.bezoekoisterwijk.nl met daarop 

al het vrijetijdsaanbod in de gemeente Oisterwijk. Deze zaken ontwikkelen we vanuit het 

merk ‘Oisterwijk, Parel in ’t groen’.   

- Met de stichting Buitengebiedmanagement hebben we intensief contact. Dit netwerk van 

ondernemers is hechter geworden met als resultaat meer samenwerking, 

productontwikkeling en kennisdeling tussen toeristisch-recreatieve ondernemers in het 

buitengebied onderling én met het centrum van Oisterwijk.   

- Voor het ‘plan van aanpak kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie’ zijn met een aantal 

recreatieparken gesprekken gevoerd over de toekomst. Deze gesprekken zijn positief, maar 

http://www.bezoekoisterwijk.nl/
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laten ook zien dat deze problematiek maatwerk per park vergt en veel tijd kost voordat 

concrete resultaten te zien zijn.  

- We hebben het fietsrouteknooppuntennetwerk (samen met de overige gemeenten in Hart 

van Brabant) geactualiseerd: verspreid over de gemeente Oisterwijk zijn oude panelen met 

plattegronden van het fietsnetwerk vervangen, routes zijn verbeterd en aantrekkelijker 

gemaakt voor gebruikers.  

 

Product: Promotie (HJ) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• Oisterwijk staat regionaal, provinciaal en landelijk op de kaart als toeristische trekpleister (incl. 

horeca en detailhandel). 

- Diverse initiatieven hebben we ondersteund met een cofinanciering uit de promotiesubsidie, 

zoals Art in Oisterwijk, WinterGlO’w en WieKentKunst.   

- Brabant krijgt steeds meer internationale bezoekers. Daarom hebben we - naast de 

Nederlandstalige website (www.bezoekoisterwijk.nl) ook een Engelstalige 

(www.visitbrabant.com/oisterwijk) en Duitstalige (www.visitbrabant.com/de/oisterwijk) 

website ontwikkeld. Dit hebben we gedaan in samenwerking met VisitBrabant.  

- Voor zowel de nationale als internationale bezoeker aan onze gemeente is een promotiefilm 

ontwikkeld die kort en krachtig de highlights in beeld brengt: 

www.Youtube.nl/promotiefilmOisterwijk. Deze film is in korte tijd meer dan 80.000 keer 

bekeken en heeft zeer veel positieve reacties opgeleverd.   

- Vanuit de nieuwe bezoekerswebsite is een koppeling gemaakt met social-media. Bezoek 

Oisterwijk is actief op Facebook (https://www.facebook.com/BezoekOwijk/ met inmiddels 

meer dan 1.000 volgers. Dit blijkt een goed medium om het merk Oisterwijk te promoten 

bij bestaande en potentiële bezoekers.  

- Oisterwijk komt steeds vaker voor in prijswinnende overzichten. Bijvoorbeeld in september 

2017, een publicatie van Zoover (review-website): Oisterwijk is de leukste plaats van 

Brabant (zie www.zoover.nl/leukstedorpen) en de website Travelvalley (een site van 

travelvloggers) publiceert de 5 leukste fietsroutes van Nederland, met o.a. de fietsroute 

door de Oisterwijkse Bossen & Vennen en Kampina (zie 

http://www.travelvalley.nl/ontspanning/de-vijf-leukste-fietsroutes-door-nederland). 

 

Product: Economische zaken (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

• De gemeente Oisterwijk heeft een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het 

bedrijfsleven. 

- De economische visie ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ is vastgesteld. Zo’n 300 ondernemers 

hebben tijdens het traject input gegeven om te komen tot deze economische visie. Het is 

voor het eerst dat Oisterwijk een economische visie op papier zet. Belangrijke conclusie uit 

het traject: voor de Oisterwijkse economie valt vooral winst te behalen als er - meer dan 

voorheen - samengewerkt wordt door alle spelers in het economische veld vanuit een 

gezamenlijk vertrekpunt.  

- Om tot kwaliteitsverbetering van de weekmarkten in Oisterwijk en Moergestel te komen 

hebben we een traject doorlopen samen met een adviesbureau en begeleidingsgroep van 

kooplieden en centrumondernemers. Eindresultaat van dit traject is een gedragen 

toekomstvisie op de weekmarkten in Oisterwijk en Moergestel, inclusief verbeterplan. 

 

 

http://www.bezoekoisterwijk.nl/
http://www.visitbrabant.com/oisterwijk
http://www.visitbrabant.com/de/oisterwijk
https://www.youtube.com/watch?v=NZayrGyA2sg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/BezoekOwijk/
http://www.zoover.nl/blog/nieuws/populairste-dorpen-en-steden-per-nederlandse-provincie/
http://www.travelvalley.nl/ontspanning/de-vijf-leukste-fietsroutes-door-nederland
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Indicator ‘Waar staat je gemeente?’  

Aantal vestigingen: in de gemeente Oisterwijk zijn 178 vestigingen van bedrijven per 1.000 

inwoners (15-64 jaar). Dit is hoog in vergelijking met het landelijk gemiddeld van 134 vestigingen 

per 1.000 inwoners. We kunnen dus met recht spreken van Ondernemend Oisterwijk! Vooral het 

aantal kleine bedrijven (zzp’ers en mkb met max 5 fte) is hoog in Oisterwijk.  

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

 

• Met Goirle, Hilvarenbeek en Dongen hebben we een deel van de zorg ingekocht. Vanuit deze 

gezamenlijke inkoop intensiveert onze samenwerking als het gaat om contractbeheer, 

klanttevredenheidsmetingen en sturing, monitoring en verantwoording. 

- De gemeente Oisterwijk voert in opdracht van de vier gemeenten het contractbeheer/ 

contractmanagement voor lokale ondersteuning (Wmo-begeleiding) uit.  

- We hebben samen een klantervaringsonderzoek voor de Wmo uitgevoerd. 

- Wij zijn gestart met de aanbesteding voor medische advisering. 

• We werken in de regio Hart van Brabant aan diverse uitvoeringsprogramma jeugd, participatie 

en Wmo.  Speerpunten zijn een jeugdwerkloosheidsvrije zone realiseren, integraal werken door 

partnerschap, intensivering van samenwerking inkoop van zorg en het versterken van 

preventie en vroegsignalering. Hierin leveren wij menskracht en dragen bij aan het realiseren 

van de strategisch meerjarenagenda 2016-2020 Hart van Brabant. 

- We verminderen regeldruk bij gemeenten en aanbieders en streven naar harmonisatie van 

de inkoop Wmo voor de regio Hart van Brabant in 2018. 

- We hebben besloten om voor de inkoop en de uitvoering van de Wmo-begeleiding samen 

te werken met acht regiogemeenten. We zijn gestart met de voorbereidingen van die 

inkoop en gaan in 2018 aanbesteden. We hebben de richting en randvoorwaarden concreet 

uitgewerkt in een inkoopnotitie en deze vastgesteld. We hebben, als juridische onderlegger 

voor de samenwerking, een bestuursakkoord gesloten.  

• Voor Oisterwijk speelt de ontwikkeling van de Leisure programmalijn een grote rol. Het gaat 

hierbij om door ontwikkelen van duurzame meerdaags verblijftoerisme van internationale 

allure. Dit sluit goed aan op het toeristisch profiel van onze gemeente waar we een kwalitatief 

hoogwaardige recreatieve sector als doel hebben. Het is daarbij positief dat het House of 

Leisure is gevestigd op het KVL terrein.   

We attenderen ondernemers in de Oisterwijkse vrijetijdseconomie op kansen die zich regionaal 

voordoen en stimuleren hen gebruik te maken van het netwerk en de kennis die via Houe of 

Leisure, Midpoint Brabant en VisitBrabant beschikbaar is.  

 

 

Wat betekende burgerparticipatie  voor dit programma in 2017? 

 

• Bij het opstellen en uitwerken van beleid en visies betrekken wij belangenbehartigers uit 

Oisterwijk op een actieve manier. Door open te staan voor suggesties en de dialoog aan te 

gaan. Participatie in de samenleving is volop aanwezig. Initiatieven van burgers en 

ondernemers treden wij met een open, proactieve houding tegemoet. 
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Wat betekende Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2017? 

 

• Het lokale bedrijfsleven is de motor voor onze economie en werkgelegenheid. We willen een 

aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Om hen te faciliteren is er een 

accountmanager voor Ondernemend Oisterwijk actief. We geven ondernemers vertrouwen en 

nodigen ze uit om gezamenlijk toekomstplannen te realiseren.   

 

Ondernemers waarderen de inzet van de accountmanager: Eén aanspreekpunt, men voelt zich 

serieus genomen en de snelheid waarmee zaken opgepakt worden zijn veel gehoorde positieve 

reacties. De accountmanager heeft vele individuele ondernemers gesproken (meestal op locatie). 

De accountmanager zorgt dat de ondernemer niet zelf hoeft te ‘shoppen’ binnen de gemeentelijke 

organisatie en dat aanvragen integraal worden afgewogen.  
 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 645 V -16 N 629 V 560 V -69 N 

Baten 645 V -16 N 629 V 560 V -69 N 

2A. Uitvoeringskosten -16.322 N 39 V -16.283 N -16.645 N -363 N 

2B. Kapitaallasten -19 N - V -19 N -19 N - V 

Lasten -16.341 N 39 V -16.302 N -16.665 N -363 N 

Saldo -15.696 N 24 V -15.673 N -16.104 N -432 N 

 

 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

Het nadeel van € 69.000 op de baten wordt met name veroorzaakt door een lagere huuropbrengst 

in verband met leegstand wijkcentrum Pannenschuur. 

Lasten 

Het nadeel van € 0,4 mln op de lasten binnen dit programma worden met name veroorzaakt door 

de hogere lasten op bovenlokale zorg € 0,3 mln. De zwaardere jeugdzorg en de Hondsberg, komt 

als gevolg van het woonplaatsbeginsel  ten laste van de gemeente Oisterwijk. Hiervoor heeft de 

gemeente wel deels een compensatie gekregen vanuit het Rijk echter deze is niet toereikend.  

Ook op maatwerkvoorziening lokaal is een overschrijding waarneembaar door meer instroom en 

zwaardere indicaties. Bij de WMO was ook sprake van meevallers. 

Tegenover deze nadelen zijn er ook voordelen, met name op de sociale basisvoorziening  € 0,1 

mln. 
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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 zetten in op 

behoud van onze cultuurhistorisch centrum en monumenten. We spelen in op de veranderingen 

als gevolg van het Erfgoedwet.  

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

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

- 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. Wij hebben in 2017 gewerkt aan 

deze doelstellingen.  

- Daarnaast is in 2016/2017 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 

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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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 

hiervoor relevante factoren. De resultaten van de Persoonlijke Gezondheidscheck zijn eind 

2017 beschikbaar gekomen.  

 

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.  

- We subsidiëren culturele instellingen, verenigingen en accommodaties om zodoende een 

breed aanbod aan culturele activiteiten op te zetten, waarin eenieder kan participeren. 

- We stimuleren het dans- en muziekonderwijs en bieden een betaalbaar aanbod aan in 

samenwerking met de cultuurcentra en de harmonieën.  

- We stimuleren en subsidiëren nieuwe culturele initiatieven vanuit en binnen de Oisterwijkse 

samenleving. 

 

Product: Sport uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 Sport en sportverenigingen dragen bij aan een stevige basisstructuur 

- We hebben in 2017 de subsidieregeling sportdeelname gemeente Oisterwijk aangepast 

waardoor er voor sportverenigingen meer ruimte is ontstaan voor het organiseren van 

maatschappelijke initiatieven om mensen die nu niet participeren in beweging te krijgen.  

- Het project Natuurlijk gezond is gelanceerd. Met dit plan wordt een impuls gegeven om een 

actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl te bereiken.    

 We onderhouden een goede basissportinfrastructuur 

- In samenwerking met MHC Hoco is er een hockeyveld opgewaardeerd en 1 veld extra 

aangelegd. 

- Met de verenigingen hebben we gesproken over wijziging in de subsidieregeling. 

- Wij hebben Optisport ingehuurd ten behoeve van de exploitatie van het Staalbergven.  

 

 

Product: Onderwijs uitvoering (PS) 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

 Meer samenwerking met partners sociaal domein in de wijken 

- Met de besturen van Stichting OPMAAT, Stichting BOOM, Vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs, Stichting Saltho, Stichting Humanitas Kinderopvang en Stichting beheer en 

exploitatie brede schoolgebouwen gemeente Oisterwijk hebben wij bestuurlijk overleg 

gevoerd over de lokaal educatieve agenda. 

- Op grond van de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017 hebben 

wij subsidie verleend voor de voor- en vroegschoolse educatie in de voor- en vroegschool, 

voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in het azc en de brede schoolcoördinatie.  

- Wij hebben in 2017 een uitvoeringsplan vastgesteld om een toereikend aanbod te realiseren 

voor kinderopvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. 

Wij hebben hiervoor subsidie verleend.  
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- Wij hebben in 2017 een uitvoeringsplan vastgesteld dat er op is gericht het taalniveau van 

de pedagogisch medewerkers in de voorschool te verhogen naar 3F. Hiervoor hebben wij 

subsidie verleend. 

- De eerder door ons vastgestelde uitvoeringsplannen die gaan over laaggeletterdheid en 

voor- en vroegschoolse educatie hebben wij uitgevoerd. Samen met de gemeenten in 

Midden-Brabant hebben wij een regionaal taalakkoord ondertekend. 

- Door ons is toezicht gehouden op de naleving van de Leerplichtwet 1969.  

- Wij hebben toezicht gehouden op de voorzieningen voor kinderopvang, buitenschoolse 

opvang en gastouderopvang. In 2017 is het niet nodig geweest om hier handhavend op te 

treden. 

- Met het bestuur van het Samenwerkingsverband Plein013 (basisonderwijs) hebben wij op 

overeenstemming gericht overleg gevoerd over het nieuwe ondersteuningsplan en het 

koersdocument jeugd. 

- Met het bestuur van Stichting Saltho hebben wij overleg gevoerd over een aanvraag om 

renovatie van het gebouw van de pi-school de Hondsberg. Naar aanleiding daarvan hebben 

wij de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief in kennis gesteld van ons 

besluit inzake vervangende nieuwbouw. 

- Met de Raad van toezicht en Raad van bestuur van Stichting OPMAAT hebben wij overleg 

gevoerd over het openbaar onderwijs. Over het openbaar onderwijs in Moergestel hebben 

wij daarnaast ook nog overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de 

medezeggenschapsraad van de Bienekebolders. 

- Met het bestuur van de Stichting beheer en exploitatie brede schoolgebouwen gemeente 

Oisterwijk hebben wij overleg gevoerd over de brede schoolgebouwen. 

- Wij hebben leerlingenvervoer toegekend. Het leerlingenvervoer hebben wij met ingang van 

1 augustus 2017 uitgevoerd volgens de in 2016 gehouden aanbesteding. 

- Door de besturen van Stichting OPMAAT en Stichting BOOM zijn bezwaarschriften ingediend 

met betrekking tot de bekostiging van de sanering van de asbest in de daken van de 

schoolgebouwen Darwin en den Akker in de wijk Pannenschuur. Wij hebben op die 

bezwaarschriften afwijzend beschikt.  

 

Voorgeschreven indicatoren 

Indicator Eenheid Oisterwijk Nederland 

Absoluut verzuim (leerlingen die 

niet bij een school staan 

ingeschreven) (peiljaar 2016) 

Aantal per 1.000 leerlingen 0 2,01 

Relatief verzuim (wel ingeschreven, 

maar ongeoorloofd afwezige 

leerlingen) (peiljaar 2016) 

Aantal per 1.000 leerlingen 34,67 26,88 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 

startkwalificatie ((vsv-ers) (peiljaar 

2014)  

% deelnemers aan VO en 

MBO onderwijs 

1,4 2 

Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen   

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2017? 

 We benutten kansen voor samenwerking in Hart van Brabant en met Hilvarenbeek en Goirle. 

Zo voeren we leerplicht uit voor Hilvarenbeek en doen we het contractmanagement van de 

lokale zorgaanbieders voor Goirle, Hilvarenbeek en Dongen. 
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- Samen met de gemeente Hilvarenbeek hebben we verkend hoe we de samenwerking op 

het terrein van de leerplicht met de gemeente Goirle kunnen uitbreiden. 

 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 1.734 V 271 V 2.005 V 1.956 V -49 N 

Baten 1.734 V 271 V 2.005 V 1.956 V -49 N 

2A. Uitvoeringskosten -5.717 N -99 N -5.816 N -5.742 N 74 V 

2B. Kapitaallasten -1.904 N - V -1.904 N -1.888 N 16 V 

Lasten -7.621 N -99 N -7.721 N -7.630 N 90 V 

Saldo -5.887 N 172 V -5.715 N -5.674 N 41 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

Het nadeel van € 49.000 op de baten wordt met name veroorzaakt doordat de horeca Staalbergven 

is uitbesteed en hiervoor geen baten worden ontvangen. 

Lasten 

Binnen dit programma is een voordeel op de lasten waarneembaar van € 90.000. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van het uitbesteden van de horeca 

Staalbergven € 45.000 en door lagere lasten zwembad de Leye ca. € 105.000. Daartegenover 

staan hogere lasten Tiliander als gevolg van niet verhaalbare schade gebouw € 24.000 en 

voorbereidingskosten verbouwing € 45.000.  

 

  



    59 

 

  

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 uitgenodigd 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 daarvoor voldoende ruimte en vertrouwen krijgen van de raad, het college en de ambtelijke 

organisatie. Dit vraagt van de gemeente een flexibele houding, inlevingsvermogen en ruimte om 

met burgers samen te werken. 

 

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 ons 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; deze stimuleren en faciliteren 

we waar mogelijk. We hebben ruimte om adequaat te reageren.  

 

We geven uitvoering aan ‘Het Brabants Manifest voor Samenwerking’. Dit is de leidraad voor ons 

handelen in relatie tot burgers. In dit Manifest staan zes vuistregels voor samenwerking van 

burgers met lokale overheden genoemd. Daarnaast investeren we in toerusting van medewerkers 

door middel van training.   
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Product: Burgerparticipatie 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

 We zetten onze gebiedsgerichte aanpak door, aansluitend op de behoefte van de inwoners, 

met gebruik van de kracht van de wijk 

- De aanpak, reeds ingezet in 2016, is in 2017 doorgezet. Door middel van verschillende 

pilots en projecten (zoals pilot Gezonde wijkaanpak Westend, pilot doorontwikkeling Brede 

School en de pilot Groen voor grijs) hebben we de wijken extra aandacht gegeven.  

 

 We richten ons op innovatieve oplossingen dicht bij de burger zelf 

- In 2017 heeft een evaluatie van het MIGO plaatsgevonden. Wij zijn tevreden over de manier 

waarop het MIGO dicht bij de burger georganiseerd is en hebben besloten dit een vervolg 

te geven. 

- In 2017 hebben we in samenwerking met de brandweer het project ‘Home Safety Check’ 

opgestart. Door de brandweer zijn vrijwilligers opgeleid, die bij de senioren thuis komen 

om te kijken hoe brandveilig de woonsituatie is. Vervolgens worden in de woning minstens 

twee rookmelders gemonteerd. Wij faciliteerden het project onder andere door het leveren 

van rookmelders. 

- Het hele jaar heeft een groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval opgeruimd: de 

Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan 

om de buurt schoon te houden. Wij faciliteerden de ZAPpers in het aanleveren van middelen 

(hesjes, vuilniszakken, grijpers) en we haalden de gevulde vuilniszakken gratis op na een 

appje van de ZAPpers. 

 

 We zetten pilots op of ondersteunen ze 

- Met de regeling impulsmiddelen hebben we in 2017 verschillende pilots ondersteund (zoals 

De Pareltaxi, De PAREL Express, De Oisterwijkse Uitdaging, Durf te Zorgen, Omnisport, 

Mentorhulp, Doen, Activiteiten van Stichting Oisterwijk Centraal) die bijdragen aan het 

verhogen van het participatieniveau van de inwoners. 

- In 2017 is Omnisport van start gegaan; Omnisport is een verzamelnaam van 

sportactiviteiten gericht op mensen met een beperking. Van januari 2017 tot medio juni 

2017 hebben we onderzoek gedaan naar wensen, behoefte en haalbaarheid en in juli 2017 

zijn we met het aanbod gestart.  

 

 Bevorderen van beleidsparticipatie 

- In 2017 heeft een rekenkameronderzoek plaatsgevonden over de werking van 

burgerinitiatieven in de gemeente Oisterwijk. Uit dit onderzoek kwam een aantal 

verbeterpunten naar voren maar ook diverse complimenten over de manier waarop wij zijn 

omgegaan met burgerinitiatieven.  

- Met het burgerpanel hebben we burgers bij diverse beleidsvraagstukken betrokken (zoals 

het afvalbeleid en cameratoezicht). 

- We hebben overleg gepleegd over de ontwikkelingen en inrichting van sportpark Den Donk 

met omwonenden, belangengroepen en gebruikers van het sportpark en de Leye. We 

hebben daarbij de ideeën en belangen van de betrokkenen meegenomen (zoals scouting, 

Intents, SportArena, Duurzaamheidsvallei). 
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 Het beter begeleiden van burgerinitiatieven in de organisatie 

- We hebben het initiatief van de voetbalclubs om te fuseren ondersteund door een 

maandelijks overleg met de clubs in te stellen en een haalbaarheid/scenario-onderzoek 

naar velden en accommodatie te starten. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

 

PRG08 Burgerparticipatie Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten 50 V -50 N -0 N - V 0 V 

Lasten 50 V -50 N -0 N - V 0 V 

Saldo 50 V -50 N -0 N - V 0 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Dit programma heeft geen begroting en realisatie meer. 
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Programma 9: Samenwerking 

 

 

Portefeuillehouder: Hans Janssen 

 

 

Omschrijving 

De gemeente Oisterwijk werkt samen met verschillende partners op diverse niveaus.  Op 

strategisch niveau werken wij samen in “Hart van Brabant” verband. Op tactisch en operationeel 

niveau werken wij samen met Goirle en Hilvarenbeek. Ook lokaal, met de samenleving en 

ondernemers, pakken wij gezamenlijk kansen op.  

___________________________________________________________________ 

 

 

Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Hoofdlijnen  

 

De kern van de samenwerkingsopgave voor de komende jaren is dat wij bestaande 

samenwerkingen uitbouwen en kansen voor samenwerking genereren en verzilveren. Dit doen wij 

vanuit een bestuurlijk gedragen visie die op interactieve wijze tot stand is gekomen. Deze visie is 

vertaald naar een (strategische) uitvoeringsagenda voor duurzame samenwerking.  

 

Samenwerking moet de komende jaren tevens een besparing opleveren 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 

samenwerkingsprojecten.  

- De gemeente Haaren heeft eind 2017 besloten hun gemeente op te delen, hierbij is 

Oisterwijk in beeld als een mogelijke ontvangende partij van een deel van de gemeente 

Haaren. In aanloop hiervan is dit in 2017 meerdere keren onderwerp van gesprek geweest 

met het college van Haaren en andere deelnemende gemeenten en provincie. 

 

 

Product: Samenwerking 

 

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We willen de strategische samenwerking binnen “Hart van Brabant” versterken. 

 Hiervoor gaan we verder met het uitvoeren van de Strategische Meerjarenagenda 2016-

2020. 

 We benutten kansen voor de gemeente Oisterwijk op de drie thema’s van het regionaal 

programma: Economie, Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu. 

 We zorgen dat we bestuurlijk en ambtelijk zichtbaar zijn, met name op het beleidsveld 

Sociaal Domein en Economie/Leisure 

 Midpoint gebruiken we als platform voor samenwerking tussen ondernemers, overheid, 

kennisinstellingen en maatschappelijke partners. 

- In totaal zijn er 37 projecten doorgezet of gestart. Wij zijn bestuurlijk en ambtelijk 

zichtbaar in diverse projecten. 

Enkele van de (project)resultaten binnen Hart van Brabant voor 2017 zijn:  
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- Afspraken over verdere samenwerking op terrein van arbeidsmarkt en 

arbeidsparticipatie naast alle doorlopende samenwerking op Sociaal Domein beleid- 

en uitvoeringsgebied. 

- Onderzoek naar huisvesting doelgroepen (senioren; arbeidsmigranten; 

vluchtelingen).  

- Regionale inbreng ten behoeve van provinciale omgevingsvisie. 

- Voorbereiding van opzetten integraal ‘Leisure team’  

 

 De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek om kwaliteit van bestuur en dienstverlening 

te vergroten, willen we door ontwikkelen. 

- Er zijn 21 projecten in 2017 doorgezet vanuit 2016 of nieuw gestart, waaronder 9 die 

we als prioritair betiteld hebben. Vanaf eind 2015 zijn er in totaal 27 

samenwerkingsinitiatieven geïmplementeerd en afgerond,  waarvan 7 in 2017. 

Enkele van de gerealiseerde samenwerkingsinitiatieven tussen Goirle-Hilvarenbeek-

Oisterwijk zijn: 

- Samenwerking op gebied van aanbesteding en inkoop. In 2017 zijn meerdere 

gezamenlijke aanbestedingen op het gebied van de bedrijfsvoering van de gemeenten 

afgerond. Daarnaast worden de (proces)werkzaamheden hiervoor steeds meer 

gezamenlijk opgepakt waardoor we de kwaliteit verhoogd hebben en de kwetsbaarheid 

verminderd.  

- Uitvoering geven aan de opdracht “hoe kan ICT samenwerking bevorderen?”. Er is 

hiervoor een onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van aansluiting van de drie 

gemeenten op hetzelfde IT platform. Besluitvorming hierover ligt voor aan de drie 

colleges in 2018. 

- Samenwerking in het kader van de Omgevingswet. Gezamenlijk is er een 

projectorganisatie opgezet die in 2017 bewustwording en training voor de ambtenaren 

van de drie gemeenten heeft gefaciliteerd. 

- Samenwerking in het kader van gegevensmanagement. De drie gemeenten staan voor 

eenzelfde, grote opgave op het gebied van gegevensmanagement. We hebben 

gezamenlijk een ‘privacy officer’ aangenomen in 2017 en een projectteam opgezet. 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

PRG09 Samenwerking Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten 43 V -50 N -7 N -5 N 2 V 

Lasten 43 V -50 N -7 N -5 N 2 V 

Saldo 43 V -50 N -7 N -5 N 2 V 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

De afwijking op de programmalasten is nagenoeg nihil.  
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Programma 10: Oisterwijk onderneemt! 

 

 

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

 

 

Omschrijving 

 

Dit programma gaat over het optimaal benutten van het aanwezige ondernemerschap van 

Oisterwijk. We zijn partner van en denken mee met het bedrijfsleven. Hiervoor is een 

‘Accountmanager Oisterwijk Onderneemt’ aangesteld. Dit programma gaat ook over een 

inspirerende economische visie, de rol van Ondernemend Oisterwijk in de regio en het voorkomen 

van ondermijnend ondernemerschap.   

 

Ambities op lange termijn voor dit programma 

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 door de inzet van de  accountmanager 

Oisterwijk Onderneemt.  

 

Uitgangspunt van Oisterwijk Onderneemt blijft het versterken van alle aspecten van onze lokale 

economie. Om verder resultaat te kunnen boeken met het programma Oisterwijk Onderneemt is 

behoefte aan een ambitieuze en inspirerende economische visie op basis van een scherp 

economisch profiel van de gemeente. Deze visie helpt ons om groei- en ontwikkelkansen, die 

passen bij ons economisch profiel, beter in beeld te krijgen en te verzilveren, zowel voor bestaande 

als nieuwe bedrijven.  

 

Hart van Brabant is de 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 zichtbaarheid van onze gemeente binnen Hart 

van Brabant en binnen Midpoint Brabant, bijvoorbeeld op het gebied van leisure. 

 

Helaas zien we in de praktijk ook een toename van activiteiten die het speelveld van de 

ondernemers in Oisterwijk ondermijnen. Illegale activiteiten (zoals 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. We zetten daarom in op een stevige aanpak van ondermijnende 

criminaliteit. 

 

Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

 Adequaat en snel oppakken van initiatieven van ondernemers door het zien en benutten van 

kansen en het denken in mogelijkheden.  

 Een sterk economisch profiel van Oisterwijk binnen Hart van Brabant.  

 We willen ondermijnend ondernemerschap voorkomen. 
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 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.  

In 2017 zijn hiervoor onderstaande stappen gezet en resultaten geboekt:  

- We hebben een multidisciplinaire aanpak gehanteerd, zowel ambtelijk als bestuurlijk, om 

nieuwe initiatieven integraal te beoordelen. We toetsen op criteria zoals sociaal-

maatschappelijke meerwaarde, economisch effect, ruimtelijke impact en versterking van 

het economisch profiel van Oisterwijk.   

- De inzet van de accountmanager in 2017 heeft diverse resultaten opgeleverd. We zijn meer 

zichtbaar bij ondernemers en ondernemersverenigingen. We hebben kansen en knelpunten 

bij ondernemers veel eerder in beeld en kunnen hierdoor beter en sneller handelen. 

Ondernemers waarderen dat de accountmanager als ‘1-loket’ fungeert en zorgt voor 

integrale behandeling van de ondernemersvraag.  

- Dankzij de economische visie ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ hebben we beter in beeld wat 

het economisch profiel van Oisterwijk is en waar behoeften van ondernemers liggen, 

bijvoorbeeld t.a.v. de dienstverlening van de gemeente. 

- Ondernemers en ondernemersverenigingen geven aan meer behoefte te hebben aan 

onderlinge afstemming, kennisdeling en samenwerking. Hierin hebben we als gemeente 

gefaciliteerd door het organiseren van netwerkbijeenkomsten.  

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -114 N -20 N -134 N -103 N 31 V 

Lasten -114 N -20 N -134 N -103 N 31 V 

Saldo -114 N -20 N -134 N -103 N 31 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van begroting 2017 zijn (niet uitputtend): 

Baten 

Op dit programma zijn geen baten begroot en verantwoord. 

Lasten 

Het voordeel op de programmalasten van Oisterwijk aan Z van € 31.000 zal worden overgeheveld 

naar 2018 (zie overhevelingsverzoeken). 
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                               Paragrafen 
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Paragraaf A:  Bedrijfsvoering 

 

Informatiebeveiliging en Privacy 

 

In 2013 hebben alle gemeenten zich gecommitteerd aan de BIG als normenkader voor de 

informatiebeveiliging. Met de BIG als leidraad hebben we bij collegebesluit van 24 mei 2016 het 

informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd. Daarmee is een goede basis gelegd voor de beveiliging 

van informatiesystemen in Oisterwijk.  

 

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

beheerd. Iin 2017 is deze zgn. Ensia-systematiek voor het eerst door ons toegepast. Om uitvoering 

te geven aan deze systematiek hebben we een gemeentelijke ENSIA-coördinator aangesteld. 

 

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

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

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

functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij is een onafhankelijke interne toezichthouder 

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

 

Vooruitlopend op de AVG is met ingang van 1 januari 2016 een Wet meldplicht datalekken 

ingesteld. Het doel van de meldplicht datalekken is beperking van de schade voor betrokkenen ten 

gevolge van datalekken. Momenteel is de procedure meldplicht datalekken in voorbereiding. 

 

In het kader van bewustwording hebben we voor kennisopbouw tooling (e-learning) aangeschaft 

om het college, medewerkers en de griffie bewust te maken van informatiebeveiliging en 

privacybescherming.  

 

Personeelsbeleid 

Oisterwijk werkt al op diverse punten samen met Hilvarenbeek en Goirle, waarbij vanuit het 

bestuurlijk convenant wordt gestreeft naar samenwerking “tenzij”. In 2017 heeft er een 

verdergaande samenwerking plaatsgevonden met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle, onder 

meer door het uitwerken van prioritaire projecten uit de bestuurlijke visie op de samenwerking 

tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Een evaluatie van de samenwerking in 2018 zal inzicht 

gaan bieden in de behaalde resultaten tot nu toe. 

In 2017 is de HR21 indeling formeel geëffectueerd binnen de gemeente Oisterwijk. Verder is een start 

gemaakt in de strategische personeelsplanning, daarbij wordt ook zoveel mogelijk opgetrokken met de 

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek, om te komen tot een plan waarbij de oudere generatie goede 

mogelijkheden krijgt om aan het arbeidsproces deel te nemen danwel voortijdig met pensioen te gaan. 

 

Administratieve organisatie 

De gemeente Oisterwijk werkt nauw samen met Goirle en Hilvarenbeek op gebied van interne 

controle. In 2017 heeft BDO de aanbesteding gewonnen als gemeenschappelijke accountant voor 

de 3 gemeenten, en werken we met dezelfde controle-aanpak (controleplannen en checklisten).  

We hebben in 2017 workshops gevolgd vanuit BDO en procesanalyses verricht, waarbij bestaan 

en werking van de processen zijn getoetst. Op basis van deze analyses en de uitkomsten van de 

interne controle worden verbeterpunten besproken met de procesverantwoordelijke en wordt de 

opvolging van de verbeterpunten gemonitord.   
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Paragraaf B:  Weerstandsvermogen, Risicobeheersing en kengetallen 

 

Weerstandsparagraaf Gemeente Oisterwijk 

  

Aanleiding en achtergrond 

In het afgelopen jaar is er veelvuldig gesproken over risicomanagement en de relatie daarvan met 

het (eigen) vermogen. Op 14 september jl. is in de commissie algemene zaken van gedachten 

gewisseld over het onderwerp risicomanagement. Daarbij werd onder meer de afspraak gemaakt 

om een kadernota over dit onderwerp op te stellen en door de gemeenteraad te laten vaststellen. 

Ook werd afgesproken om in de jaarrekening van 2017 een beschrijving op te nemen van de wijze 

waarop risicomanagement wordt vormgegeven. Onderdeel daarvan zal ook zijn de mogelijke 

beheersmaatregelen. Voor wat betreft de risico’s die verband houden met de decentralisaties krijgt 

de beheersing gestalte in de vorm van de zogenaamde verzilveringsstrategie die kort gezegd 

inhoudt dat we investeren in de nulde lijn (de basisstructuur) om de druk op duurdere zorg te 

verminderen. Met name in die duurdere zorg zitten de grotere risico’s. 

 

Risicoprofiel  

We vinden het belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s die we lopen bij de dingen die we als 

gemeente ondernemen. We willen graag weten welke risico’s we lopen; hoe groot de kans is dat 

een risico zich voordoet, wat is de hoogte van het risico en welke beheersmaatregelen hebben we 

daarop genomen. Als we dat beeld hebben maken we een simulatie en beoordelen aan de hand 

daarvan hoe groot de buffer moet zijn. Conform het coalitieakkoord hanteren we daarbij een 

ondergrens als verhoudingsgetal tussen risico’s en weerstandsvermogen van 1,5. 

Voor wat betreft de risico’s van KVL zijn we uitgegaan van het meest recente rapport van Akro 

geactualiseerd door de vakafdeling. In tabel 1 worden de vijftien risico’s gepresenteerd die de 

hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

 Tabel 1 

Risico Maatregelen Kans Financieel 

gevolg 

Invloed 

We moeten boekwaarden 

van gronden afwaarderen 

op grond van gewijzigde 

regelgeving 

We proberen het gebied 

Scheerman te ontwikkelen om 

zodoende mogelijke afwaardering 

te beperken of teniet te doen. 

Hierover zijn we in overleg met 

de provincie 

50% max.€ 

1.500.000 

16.49% 

Particulieren dienen claims 

in bij de gemeente omdat 

zij schade ondervinden in 

hun bedrijfsvoering a.g.v. 

het ruimtelijke beleid 

In dit stadium geen adequate 

beheershandelingen mogelijk; 

het is een juridische kwestie. Wel 

blijven we in voortdurend contact 

met de ondernemer 

70% max.€ 

1.250.000 

16.33% 

KVL: Terugbetaling 

subsidie 

Beslissing provincie afwachten 75% max.€ 

500.000 

7.24% 

KVL: werkelijk afvoer van 

verontreinigde grond hoger 

dan verwacht 

Hogere kosten verwerken in 

exploitatieopzet 

50% max.€ 

800.000 

6.62% 
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De budgetten op de 

begroting worden 

overschreden 

Het risico wordt beperkt door een 

goed systeem van marap en 

berap, strikte budgetbewaking en 

een proactieve rol van de 

financiële consulenten. 

50% max.€ 

500.000 

4.10% 

De rechter stelt de 

gemeente in het ongelijk 

bij asbestsanering dak 

school Pannenschuur 

Uitspraak afwachten 40% max.€ 

500.000 

3.56% 

De rechter spreekt uit dat 

de gemeente Oisterwijk 

geen aanslagen 

precariobelasting mag 

opleggen aan 

nutsbedrijven voor 

leidingen etc. 

Procedure afwachten 10% max.€ 

1.500.000 

3.34% 

Uitval van kennisfuncties in 

geval van ziekte, ontslag 

etc. 

Het risico wordt beperkt door het 

clusteren van taken op het 

gebied van juridische zaken en 

applicatiebeheer. Daarnaast 

wordt uitruil met collega-

gemeenten gestimuleerd. Door 

samenwerking mat Goirle en 

Hilvarenbeek te intensiveren kan 

dit risico worden teruggebracht. 

40% max.€ 

500.000 

3.29% 

Sporthal/zwembad d'n 

Donk: Btw-vrijstelling op 

deze voorziening vervalt 

Besluitvorming rijk afwachten (er 

is een wetswijziging op komst 

waardoor het risico verdwijnt) 

10% max.€ 

1.850.000 

3.05% 

KVL: budget bouwrijp 

maken blijkt niet 

voldoende 

Periodieke toetsing en bijstelling 

van budgetten 

75% max.€ 

200.000 

2.88% 

Uitgaven sociale 

uitkeringen zonder 

(voldoende) financiële 

compensatie 

We proberen zoveel mogelijk 

uitkeringsgerechtigden te 

begeleiden naar werk 

50% max.€ 

300.000 

2.60% 

KVL: Continuïteit project Zoveel mogelijk vastleggen van 

procedures en protocollen 

50% max.€ 

300.000 

2.45% 

De gemeente moet de 

uitvoeringsregels mbt 3-D 

aanpassen 

IC-maatregelen op 

rechtmatigheid 

20% max.€ 

500.000 

2.19% 

Tussentijdse en 

onvoorziene wisseling van 

bestuursposities 

 50% max.€ 

250.000 

2.05% 

Brand, storm, vandalisme 

etc. 

Goed toezicht door BOA’s 50% max.€ 

250.000 

1.92% 
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 Totaal grote risico's:  € 10.700.000 

 Overige risico's:   €  6.870.000 

 Totaal alle risico's:  € 17.570.000 

  

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

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 21.700.000) 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. 

 

 

  

 Tabel 2 

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 

Percentage Bedrag 

80% € 3.867.418 

85% € 4.076.419 

90% € 4.342.490 

95% € 4.752.336 

 Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden 

afgedekt met een bedrag van € 4.342.490 (benodigde weerstandscapaciteit). 

  

Beschikbare weerstandscapaciteit  

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan middelen 

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

 

Tabel 3 

Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit 

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 6.380.713 

Algemene reserve € 8.888.237 

Totale weerstandscapaciteit € 15.268.950 
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Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

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

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

beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande 

figuur weergegeven. 

 

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

de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstands-

vermogen. 

  

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 15.268.950 

 

= 3.52 
Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 4.342.490  

 

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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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 

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

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

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

aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft. 

 

https://vng.nl/financiele-kengetallen
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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    Jaarrekening  Begroting Jaarrekening  

    2016 2017 2017 

1A netto schuldquote 87% 109% 62% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 85% 106% 61% 

2 solvabiliteitsrisico 21% 18% 29% 

3 structurele exploitatieruimte 3,3% 0,0% 3,3% 

4 grondexploitatie 29% 39% 16% 

5 belastingcapaciteit 119% 110% 108% 

 

Toelichting op de kengetallen: 

Door de grondverkopen van met name KVL veranderen de volgende kengetallen 

- 1A en 1B de schuldquote (bankleningen) neemt af en het kengetal 2 solvabiliteit (verhouding 

eigen vermogen / vreemd vermogen) loopt op.  

- het kengetal 4 voor grondexploitatie neemt af. 

 

Kengetal 5. Bij de belastingcapaciteit 2017 is uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde voor 

Oisterwijk van € 307.000 

In paragraaf G Lokale heffingen zijn voor Oisterwijk staatjes opgenomen voor woonlasten gesplitst 

in de heffingen van OZB, afval en riool. 

 

 

Volgens de voorschriften dienen de kengetallen voor de komende jaren ook in deze paragraaf te 

worden opgenomen. Hieronder deze getallen, die uit de begroting 2018 komen. Voor de begroting 

2019 worden de kengetallen weer opnieuw berekend. 

 
 Uit de begroting 2018 

  2018 2019 2020 2021 

1A netto schuldquote 74% 76% 53% 52% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 72% 74% 51% 40% 

2 solvabiliteitsrisico 23% 24% 35% 41% 

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

4 grondexploitatie 11% 8% 2% 3% 

5 belastingcapaciteit 112% 112% 112% 112% 

 

 

 

De netto schuld per inwoner 

De uitstaande schulden eind 2017 zijn € 53 miljoen. De vorderingen zijn € 21 miljoen (inclusief de 

voorraden en grondbedrijf van € 10 miljoen). Per saldo is dit € 32 miljoen aan schuld. Dit bedrag 

gedeeld door het aantal inwoners van 25.936 bedraagt de netto schuld per inwoner eind 2017 

ongeveer € 1.234.  
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Paragraaf C:   Financiering 

 

 

 

Cashflow overzicht 2017   * € 1 mln.    

    

Beginstand uitstaande leningen/banksaldo 53   

Eindstand uitstaande leningen/banksaldo 40   

Mutatie 13   

 

 

 

 

in miljoenen €   2017  

  uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -18 0 -18 

Gemeentelijke belastingen  0 8 8 

Gemeentefonds  0 33 33 

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -5 6 1 

Ruimte (excl. grondbedrijf)  -6 6 0 

Grondbedrijf  -4 12 8 

Samenleving  -20 2 -18 

Overig (o.a. rente)  -1 0 -1 

  -54 67 13 

     



 

Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage 2017 

 

 

Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Startjr. Jaar Rente- Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per geldlening Geldlening 

Nr.  bedrag       laatste perc. 1-1-2017 geldleningen     31-12-2017  >1 jaar < 1 jaar 

   geldlening       aflossing                 

                          

                          

1050      3.630.241,73  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 1.161.677   59.045 145.210 1.016.468 871.258 145.210 

1051      3.000.000,00  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 600.000   25.229 150.000 450.000 300.000 150.000 

1054      4.000.000,00  Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 800.000   29.860 266.667 533.333 266.667 266.667 

1055      3.000.000,00  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 800.000   25.424 200.000 600.000 400.000 200.000 

1056      4.000.000,00  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.600.000   71.047 266.667 1.333.333 1.066.667 266.667 

1059      6.000.000,00  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 1.800.000   54.237 600.000 1.200.000 600.000 600.000 

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 12.500.000   295.470 2.500.000 10.000.000 7.500.000 2.500.000 

1064      8.000.000,00  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 4.800.000   87.868 800.000 4.000.000 3.200.000 800.000 

1065     12.000.000,00  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 9.000.000   157.682 1.000.000 8.000.000 7.000.000 1.000.000 

1066      7.000.000,00  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 4.900.000   91.886 700.000 4.200.000 3.500.000 700.000 

1067      7.500.000,00  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 6.000.000   52.227 750.000 5.250.000 4.500.000 750.000 

                          

                          

    Totaal langlopende geldleningen   50.461.677  1.150.173 7.378.543 43.083.134 35.704.591 7.378.543 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 43.083.134 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar :  € 35.704.591 

- 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.



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 2018. 

Een update zal plaatsvinden bij de begroting 2019.  

 

 

in miljoenen €  2018    2019  

 uitgaven ontvangsten totaal  uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -18 0 -18  -18 0 -18 

Gemeentelijke belastingen 0 9 9  0 9 9 

Gemeentefonds 0 33 33  0 33 33 

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

Ruimte (excl. grondbedrijf) -15 5 -10  -8 5 -3 

Grondbedrijf -3 9 6  -2 5 3 

Samenleving -22 3 -19  -21 2 -19 

Overig (o.a. rente) -1 0 -1  -1 0 -1 

 -64 64 0  -55 59 4 

        

Financieringsbehoefte        

Begin van het jaar   43    43 

Einde van het jaar   43    40 

 

 

  2020    2021  

 uitgaven ontvangsten totaal  uitgaven ontvangsten totaal 

Personeel, bedrijfsvoering, college -18 0 -18  -18 0 -18 

Gemeentelijke belastingen 0 9 9  0 9 9 

Gemeentefonds 0 33 33  0 33 33 

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

Ruimte (excl. grondbedrijf) -9 5 -3  -9 5 -3 

Grondbedrijf -2 12 10  -1 4 3 

Samenleving -21 2 -19  -21 2 -19 

Overig (o.a. rente) -1 0 -1  -1 0 -1 

 -56 66 11  -55 58 3 

        

Financieringsbehoefte        

Begin van het jaar   40    29 

Einde van het jaar   29    26 

 

 

 

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 dit uitgewerkt in het Treasurystatuut 2017. 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 31-12-2017 (x€ 1.000) 

 

 (Bedragen x EUR 1.000) 

  2017 2018 2019 2020 

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 13.800 5.000 2.000 

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

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 3.500 0 13.800 5.000 2.000 

  5. Betaalde aflossingen 7.780 7.378 13.878 8.758 7.891 

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 3.500 0 13.800 5.000 2.000 

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 3.500 0 13.800 5.000 2.000 

      

Renterisiconorm           

  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 54.462 50.462 43.083 43.004 27.746 

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

10. Renterisiconorm 10.892 10.092 8.617 8.601 5.549 

      

Toets Renterisiconorm           

10. Renterisiconorm 10.892 10.092 8.617 8.601 5.549 

  7. Renterisico op vaste schuld 3.500 0 13.800 5.000 2.000 

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 7.392 10.092 -5.183 3.601 3.549 
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Berekening kasgeldlimiet   

 

Kasgeldlimiet x €1.000  

Omvang begroting per 1 januari 2017 53.234 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag  8,50% 

Kasgeldlimiet in bedrag  4.525 
 

  

 

  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 5.380 3.982 1.535 -1.062 2.459 

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 5.380 3.982 1.535 -1.062 2.459 

            

Vlottende middelen           

Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 13 26 21 9 17 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 13 26 21 9 17 

            

Toets kasgeldlimiet           

      

Totaal netto vlottende schuld 5.367 3.956 1.514 -1.071 2.442 

Toegestane kasgeldlimiet 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) -842 569 3.011 5.596 2.083 

 

 

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. 

 

Rente toerekening aan investeringen en grondexploitaties (en taakvelden) 

De rente wordt op basis van een interne rentevoet toegerekend aan de activa en aan de 

grondexplotaties, over de boekwaarde aan begin van het jaar. 

De kostenplaatsen waarop de rentetoerekening staat, zijn gekoppeld ook aan een taakveld. 
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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 is de ‘Nota Wegenonderhoud 2018-2022’ opgesteld. Het 

achterstallig onderhoud aan kunstwerken wordt de komende 2 jaren ingelopen met de extra 

middelen die daartoe door de gemeenteraad zijn opgenomen in de begroting 

 

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 2017 is de rioolvervanging 2015 afgerond en de rioolvervanging 2016 uitgevoerd. De 

rioolvervanging 2017 is voorbereid en aanbesteed.  

Het klein onderhoud is planmatig uitgevoerd.  

Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsprogramma de riolering schoongemaakt en 

onderzocht. In 2017 is alleen de riolering en de kolken gereinigd. Het inspecteren is nog niet 

uitgevoerd. Aan de hand van de kwaliteitsrapportages worden methodes voor 

kwaliteitsonderhoud gekozen zoals vervanging of relining. 

De voorbereidingen voor de uitvoering van de vervangingen 2018 zijn gestart 
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Is sprake van achterstallig onderhoud? 

De rioolvervangingen lopen iets achter op de planning door de late vaststelling van het V-GRP 

2015-2019.  

In 2017 is een nieuwe rioolbeheerder gestart. Door de combinatie met beheer wegen is er te 

weinig tijd om alle werkzaamheden uit te voeren en is een gedeelte van de reiniging en 

inspectie van de riolering nog niet afgerond.  

 

 

Gebouwen 

Beleidskaders 

Bron: O-Prognose (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 wordt op  termijn ingekaderd in het verder te 

ontwikkelen ‘Vastgoedbeleid’. 

Hoe is het voorgenomen beleid vertaald in de begroting? 

In de meerjarenbegroting zijn per jaar budgetten opgenomen overeenkomstig de 

kostenramingen in O-prognose, verdeeld in drie categorieën: correctief onderhoud, structureel 

planmatig onderhoud en incidenteel planmatig onderhoud. 

Hebben we uitgevoerd wat gepland was?  

Alle in O-Prognose (MJP) geplande onderhoudswerken zijn uitgevoerd. 

Is sprake van achterstallig onderhoud?  

Nee, alle gebouwen voldoen aan de afgesproken conditieniveaus 

 

  

 

Overzicht van te actualiseren beheerplannen: 

Onderdeel Jaar Opmerking: 

Algemeen   

Visie Inrichting, beheer en onderhoud van 

de openbare ruimte (wegen, groen, water 

en riolering) 

2018 Voorbereiding gestart 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen  2018  

Beleidsplan openbare verlichting 2018 In voorbereiding 

Nota Wegenbeheer 2019 Visuele kwaliteitsinspecties in 

2019 

Riolering   

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-

GRP 2020-2024) 

2019  

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2018 Wordt jaarlijks bijgesteld 
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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 hebben wij vastgelegd in de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 en 

zijn ook opgenomen in de begroting 2017 (pag. 105). De genoemde kadernota blijft geldig totdat 

de nieuwe kadernota grondbeleid 2018 t/m 2021 door de raad is vastgesteld. Het proces om tot 

een nieuwe kadernota te komen is vastgelegd in een startnotitie en hebben wij inmiddels in gang 

gezet. 

 

WAT WILDEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE ER VOOR GEDAAN? 

 

Meer transparant grondbeleid 

Activiteiten die wij in 2017 hebben uitgevoerd:   

- ramingen grondexploitaties opgenomen in begroting 2017; 

- grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld bij de vaststelling begroting 2018  

  (november 2017); 

- de ramingen 2017 (en volgende jaren) zijn waar nodig gewijzigd  naar aanleiding van de  

  geactualiseerde grondexploitaties bij de begroting 2018; 

- verantwoording over de financiële resultaten 2017 en de  voortgang van de grondexploitaties in  

  een afzonderlijke bijlage bij deze jaarrekening; 

- de grondexploitaties hebben wij in het kader van deze  jaarrekening ook globaal naar de  

  toekomst geactualiseerd. De hierop gebaseerde winst- en verliesprognose van het grondbedrijf   

  is in deze paragraaf opgenomen. Wij zullen uw raad in de loop van 2018 een voorstel doen om  

  de nieuwe  geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en deze ramingen mee te nemen in   

  de samen te stellen begroting 2019; 

- actuele risico-inventarisatie KVL (oktober 2017) en inschatting risico’s overige exploitaties. Het  

  weerstandsvermogen grondbedrijf is afgestemd op de laatst bekende gegevens. In deze  

  paragraaf wordt nog nader ingegaan op deze risico’s; 

   

 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017 van de in exploitatie genomen projecten: 

- Pannenschuur Buiten: 

  De laatste 15 projectmatige woningen zijn gebouwd en opgeleverd. De prijzen voor de in  

  verkoop zijnde vrije sector kavels hebben wij verlaagd. Een kavel is in 2017 verkocht. Een  

  tweede is in optie. Wanneer de kavels (fase 1) zijn verkocht zullen wij kijken hoe de overige  

  kavels (fase 2) in de markt kunnen worden gezet. In 2017 hebben wij een tussentijdse winst  

  genomen van € 1.770.000,-. 

  Over de (gewijzigde) methode van (tussentijdse) winstneming wordt hierna nader uitleg over  

  gegeven.  

- Bedrijvenpark Laarakkers: 

  In 2017 is de grote kavel in drie delen verkocht. Er resteert nu nog een beschikbare kavel  

  van ca. 3.900 m2. In 2017 hebben wij op basis van de nieuwe methode een tussentijdse  

  winst genomen van € 330.000,-. 
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- Burg. Canterslaan (voormalige school Mozaïk): 

  De bouw van de 15 woningen is in een vergevorderd stadium. Wat later dan gepland zullen  

  deze in de eerste helft van 2018 worden opgeleverd. Daarna zullen wij het woonrijp maken  

  van het plan verder ter hand nemen. In 2017 hebben wij, op basis van de nieuwe methode  

  een tussentijdse winst genomen van € 624.500,-.  

- Visserslaan (voormalige school De Zwaluw): 

  De grondexploitatie hebben wij in 2017 afgesloten. De nog te maken kosten voor herstel  

  openbare ruimte (muurtje en trottoir e.d., totaal ca. € 24.500,-) hebben wij overgeheveld  

  naar de balans. 

- de Scheerman (Molenveldje): 

  Een deel van de geraamde kosten woonrijp maken zal pas in 2018 worden uitgegeven.  

  Daarna kan het project worden afgesloten. Op basis van de nieuwe methode tussentijdse  

  winstneming is de genomen winst 2016 nu gecorrigeerd met -/- € 79.300,- 

- Merodelaan: 

  Deze locatie kunnen wij, op basis van de gebiedsvisie, ontwikkelen voor het realiseren van  

  één ruimte voor ruimte woning. Wij zijn gestart met de procedure tot herziening van het  

  bestemmingsplan. Wij verwachten de verkoopprocedure begin 2019 te kunnen opstarten.    

- Duyvekotstraat (voormalig Hertog Jan school): 

  Deze grondexploitatie hebben wij in 2017 afgesloten. De nog te maken kosten voor het  

  afronden woonrijp maken (geraamd op ca. € 21.500,-) hebben wij overgeheveld naar de  

  balans. 

- KVL: 

  Ook in 2017 is de ontwikkeling van het KVL terrein in een voortvarend tempo doorgegaan.  

  De woningen van fase 1 zijn opgeleverd en het plandeel is nagenoeg al voor een groot deel  

  woonrijp. Grond is verkocht (conform overeenkomst met BPD fase 2 t/m 4) t.b.v. realisatie  

  van 50 woningen en 60 appartementen (totale opbrengst ruim 9 mln.).  

  Door deze overeenkomst met BPD is een aanzienlijk deel van de risico’s voor de gemeente  

  weggevallen. De sanering en het bouw- en woonrijp maken is ook in 2017 nog doorgegaan.    

  Voor de invulling/verkoop van het zogenoemde U-gebouw (eigendom Provincie) in 2017  een  

  zg. concurrentegerichte dialoog gestart. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2018  

  bekend worden. De laatste geactualiseerde grondexploitatie resulteert in een (extra) tekort  

  van ca. € 500.000,-.  De voorziening is daardoor aangevuld ten laste van de algemene  

  reserve grondbedrijf. De risico’s KVL zijn met ongeveer hetzelfde bedrag afgenomen.    

- Roozendries: 

  De bouw van de woningen is vergevorderd. Resteert nog voor 2018 het woonrijp maken  

  (inclusief waterberging) van deze locatie. In 2016 is al een groot gedeelte van de geraamde  

  winst genomen. Deze eerder genomen winst moet volgens de nieuwe methode worden  

  verlaagd met € 14.200,-. Het restant bedrag aan winstrealisatie en het afsluiten van dit    

  project kan naar verwachting in 2018.  

- Locatie de Leye: 

  In 2016 is een projectstart gemaakt door het opstellen van een concept plan van aanpak. In  

  2017 is een interne projectleider benoemd en is het plan van aanpak verder uitgewerkt.  

  In 2018 zullen wij verder gaan met de voorbereiding/planvorming van de locatie (ondermeer  

  programma van eisen, verkoopstrategie). De planning gaat er vanuit dat in 2021/2022 het  

  plan grotendeels kan zijn gerealiseerd. 

- Bedrijfsweg (nieuw bedrijventerrein): 

  Voor ontwikkelen nieuwe bedrijventerreinen wordt regionaal overleg gevoerd (bv. hoe  

  nieuwe hectaren toe te wijzen aan gemeenten en hoeveel ha.). Ook de Provincie heeft hierin  
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  een rol. Wij hebben op dit moment nog slechts één kavel te koop op Laarakkers. 

  Wij zullen ook kijken naar de rol die de gemeente kan spelen bij invulling/revitalisering van  

  bestaande bedrijventerreinen. Vanwege bovenstaande redenen is de ontwikkeling van  

  deze locatie ook in 2017 nog niet opgepakt. 

- Studiegebied (naast KVL): 

  In 2017 hebben wij overeenstemming bereikt met de Woonstichting. Ook de  

  onderhandelingen met de andere marktpartijen zijn nagenoeg afgerond. Eerder zijn de  

  benodigde percelen van het voormalige woonwagencentrum en de autohandel tegen  

  vergoeding ontmanteld. Dit betekent dat in 2018 de ontwikkeling van deze locatie  

  daadwerkelijk kan worden gestart. 

  In de geactualiseerde grondexploitatie zijn deze ontwikkelingen meegenomen. 

 

 

FINANCIEN 

 

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf in relatie tot de risico’s  

1) KVL: 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 inschatting. Samen bepalen deze analyses het gewenste 

weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. 

De meest geactualiseerde risicoanalyse KVL is van oktober 2017. 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 € 1,65 mln. 

(was € 1,89 mln.). In deze riscicoanalyse zijn enkele 100 % risico’s opgenomen 

(onvermijdbare kosten van ca. € 500.000,-) die toen nog niet in de laatst geactualiseerde 

grondexploitatie waren opgenomen). In de bij deze jaarrekening geactualiseerde 

grondexploitatie KVL zijn deze kosten wel opgenomen en is de voorziening KVL opgehoogd 

met het nu geraamde tekort. Het bedrag van de toekomstige risico’s KVL kan nu worden 

teruggebracht naar € 1.150.000,-.   

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

positief eindresultaat (winsten, deels,  al eerder genomen of nog te realiseren) 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. In 

2017 is deze voorziening (naar aanleiding van de geactualiseerde grondexploitatie) nog 

verhoogd met een bedrag ruim € 83.000,-). 

3) 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. Ontwikkeling is afhankelijk van diverse factoren (afspraken Provincie, wel of 

geen ruimte voor ruimte woningen, de Woonvisie etc.). Zodra het mogelijk is zullen wij een 

voorstel aan uw raad doen voor de verdere ontwikkeling van deze locatie. Wanneer wij eind 

2019 niet tot ontwikkelplannen zijn gekomen zal de boekwaarde van deze locatie moeten 

worden afgewaardeerd. 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.  

4) Nieuwe methode BBV voor (tussentijdse) winstnemingen bij grondexploitaties 

In de BBV voorschriften (en in dit geval in de zogenoemde Vraag en Antwoord rubriek) wordt 

aandacht gegeven aan de wijze van (tussentijdse) winstneming bij de grondexploitaties. Er 
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wordt nu (na overleg met de accountant) een methode van (tussentijdse) winstneming 

verplicht voorgeschreven, de zogenoemde POC methode (percentage of completion). Dit 

betekent in het kort dat het percentage gerealiseerde kosten en het percentage gerealiseerde 

opbrengsten worden losgelaten op de totale winstraming van het project. Wij hebben tot nu 

toe altijd gezocht naar een goede balans tussen het nemen van (tussentijdse) winsten en het 

voorzichtigheidsprincipe. Het toepassen van de POC heeft voor een paar grondexploitaties 

consequenties. Bij enkele grondexploitaties dienen de eerder genomen (tussentijdse) winsten 

te worden gecorrigeerd. De methode leidt in twee exploitaties (Pannenschuur en Laarakkers) 

tot een winstneming in 2017 waarvan wij vinden dat hieraan ook weer extra risico’s zitten van 

het niet tijdig of niet geheel kunnen realiseren van deze winsten. 

Wij stellen daarom voor om een deel van de winstneming 2017 als extra risico aan te merken 

en hiervoor een bedrag in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf te reserveren (totaal  

€ 1.650.000,-). 

 

Totaal gewenste algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per 31-12-2017: 

 

1) KVL         € 1.150.000,- 

2) Overige grondexploitaties       €              0,- 

3) Scheerman Zuid        € 1.500.000,- 

4) Toename risico’s i.v.m. tussentijdse winstnemingen (POC)  € 1.650.000,- 

____________ 

          € 4.300.000,- 

 

Werkelijke beschikbare reserve grondbedrijf per 31-12-2017 € 5.436.894,- 

(Zie specificatie hieronder) 

Voorstel: Overheveling naar Algemene reserve   -/- € 1.136.894,- 
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Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het document analyse verschillen raming-   

werkelijkheid grondexploitaties 2017 dat als extra informatie bij de griffie ter inzage ligt. 

 

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf bedrag

Stand per 31-12-2016 6.380.712,00

AF: Overheveling naar Algemene Reserve conform besluit vaststelling jaarrekening 2016 -2.990.712,00 

AF: Onttrekking t.b.v. Verliesvoorziening KVL -500.921,00 

Af: Onttrekking t.b.v. Verliesvoorziening Studiegebied -83.185,00 

Tussenstand Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 2.805.894,00

Winst- en verliesnemingen 2017:

begroot werkelijk

2017 na wijz. 2017 Verschil

tussentijdse winstneming KVL 0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Pannenschuur Buiten
500.000,00 1.770.000,00 -1.270.000,00 

tussentijdse winstneming 

Hertog-Jan
1.553,00 0,00 1.553,00

tussentijdse winstneming 

Visserslaan
69,00 0,00 69,00

tussentijdse winstneming 

Laarakkers
500.466,00 330.000,00 170.466,00

tussentijdse winstneming 

Molenveldje
677,00 -79.300,00 79.977,00

tussentijdse winstneming 

Mozaïk
760.709,00 624.500,00 136.209,00

tussentijdse winstneming 

Merodelaan
0,00 0,00 0,00

tussentijdse winstneming 

Roozendries
34.559,00 -14.200,00 48.759,00

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 1.798.033,00 2.631.000,00 -832.967,00 

2.631.000,00

Eindstand Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 31-12-2017 5.436.894,00

benodigd volume Alg.res. GB:

risico KVL 1.150.000,00  

risico's ivm POC 1.650.000,00  

Scheerman-Zuid 1.500.000,00  

totaal benodigd 4.300.000,00  

restant kan vrijvallen 1.136.894,00
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Winstprognose grondbedrijf 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan van de projecten de volgende indicatieve 

prognose worden gemaakt: 

 

 

 

Opmerkingen:  

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

nominale bedragen worden gepresenteerd.  

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

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

3) Ten opzichte van de verlies- en winstprognose bij de jaarrekening 2016 is de totale verwachte 

winst gedaald met ca. 0,9 mln. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn: 

 Extra verlies KVL van 0,5 mln. (de reservering voor toekomstige risico’s neemt hierdoor 

met hetzelfde bedrag af); 

 Extra verwacht verlies studiegebied van ca. € 83.000,-; 

 Pannenschuur Buiten minder winstprognose van ca. € 0,4 mln. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door een doorgevoerde verlaging van kavelprijzen vrije sectorbouw (om 

de verkoop hiervan te bevorderen) en een geraamde hogere bijdrage afkoop 

geurhindercirkel. Over de verlaging van de grondprijzen en de financiële consequenties 

daarvan (lagere opbrengst van ca. € 178.000,-) is al eerder melding gemaakt in de 

raadsinformatiebrief van 9 augustus 2017.    

 In verband met de nieuwe methode van berekening (tussentijdse) winstneming 

verschuift een bedrag aan winstneming van 2017 naar 2018 (ca. € 169.000,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesprognose Grondbedrijf bedragen x € 1 mln.

realisatie realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (Jaarrekening 2017) t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 na 2021 Totaal

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

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

Pannenschuur Buiten 3,0 1,78 1,40 2,4 8,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Totaal nieuw inzicht 3,8 2,1 0,4 0,50 1,5 4,3 5,3 17,8
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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 

4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk) 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

 

GGD Hart voor Brabant 

Doelstelling 

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. 

 

Publiek belang en reden voor deelname 

- uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente verplicht tot het instellen en 

in stand houden van een gezondheidsdienst;  

- toezichtstaken Wet kinderopvang; 

- bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. 

 

Wijze van samenwerking 

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan voor de 4-jaarlijkse 

vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid, waarin ook een lokale paragraaf is opgenomen. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten (regio’s Midden-Brabant, ’s-Hertogenbosch en 

Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 25 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 

stemrecht. Het Dagelijks Bestuur heeft 7 leden. Wethouder Smit is lid van het Algemeen Bestuur. 

 

Financieel belang 

De inwonersbijdrage 2017 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg € 744.823,-. Dit 

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

 

Het exploitatieresultaat 2017 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg € 330.000,- positief. Het 

eigen vermogen per 1-1-2017 bedroeg € 11.087.000,- en per 21-12-2017 € 10.756.000,-. Het 

vreemd vermogen per 1-1-2017 bedroeg € 10.334.000,- EN PER 31-12-2017 € 8.902.000,-. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Risico’s: niet bekend 
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Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake infectieziektebestrijding. 

Afstemmen Wmo met werkzaamheden GGD (denk aan OGGZ, opvoedondersteuning, speerpunten 

als overgewicht, depressie, alcohol, eenzaamheid). Vergroten van de veiligheid in samenwerking 

met de veiligheidsregio’s. 

 

Afvalverwijdering/gemeente ’s-Hertogenbosch 

Doelstelling 

Samenwerking op het gebied van afvalinzameling, sortering en deels afvalverwerking 

(restafval,gft, papier, 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 de begroting bedraagt €  971.100 wat overeenkomt met   2,9 %. 

Oisterwijk betaalt maandelijks de werkelijk gemaakte kosten. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

De samenwerking leidt tot continuïteit en efficiency; 

inzet kennis en kunde, omdat de Afvalstoffendienst ervaring heeft en gekwalificeerde 

medewerkers. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Doelstelling 

Uitvoering van alle VTH-taken op het gebied van milieu die behoren tot het basistakenpakket, 

aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende taken) en uitvoering 

milieudeel IPPC- en BRZO bedrijven. 

 

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; 
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 Geen verschil meer in de aanpak van de handhaving en behandeling van burgers en 

bedrijven; 

 De mogelijkheid om omgevingsproblemen aan te pakken die afzonderlijke besturen te 

boven gaan; 

 De informatiehuishouding- en uitwisseling stroomlijnen voor de aanpak van de zware en 

georganiseerde milieucriminaliteit. 

 

Wijze van samenwerking 

De juridische verankering is geregeld via een Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen 27 gemeenten en de provincie deel. Deze 28 partners 

zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Wethouder Sjef Verhoeven is lid van het algemeen 

bestuur. 

 

Financieel belang 

De gemeente Oisterwijk heeft in 2017 voor een bedrag van 470.000 taken laten verrichten door 

de OMWB (exclusief adviestaken RO). 

 

Eigen vermogen OMWB per 1-1-2017 € 4.969.000 en per 31-12-2017 € 6.761.000. 

Vreemd vermogen OMWB per 1-1-2017 € 2.100.000 en per 31-12-2017 € 1.400.000. 

Verwacht resultaat 2017 OMWB bedraagt € 3.807.000 (op basis van concept jaarrekening). 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Er lopen nog twee arbitragezaken (‘oude hypotheken’). 

 

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 

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 bestaande wet- en regelgeving, zoals de Wet 

Veiligheidsregio’s. 

 

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. Daarnaast kan gesteld worden dat in 2017 

extra aandacht is besteed aan thema’s als risicobeheersing, risicocommunicatie en 

zelfredzaamheid. 

 

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. 
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Financieel belang 

Het aandeel van de gemeente Oisterwijk in 2017 aan Veiligheidsregio Midden-West Brabant 

bedroeg volgens het kostenverdeelmodel € 1.184.856,-.  Het verwachte resultaat van 2017, n.a.v. 

de voorlopige jaarrekening, bedraagt een voordeel van €3.410.000,-   

Het eigen vermogen begin en ultimo 2017 bedroeg resp. € 22.622.832,- en €23.623.807,-. Het 

vreemd vermogen begin en ultimo 2017 bedroeg resp. € 34.231.659,- en € 31.058.664,-.  

Overige relevante gegevens en risico’s 

Risico’s komen vooral voort uit mogelijke  in 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 (WSD) 

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 2018 voor Oisterwijk bedraagt € 21.752,-.  

 

Het exploitatieresultaat in 2017 van de WSD, inclusief Blizo, was € 2.634,- positief. De maximale 

omvang van het benodigd weerstandsvermogen werd voor 2017 ingeschat op € 17,1 mln. Het 

eigen vermogen (exclusief bestemmingsreserves) lag op € 18,2 mln. Daarmee was de ratio 

weerstandsvermogen eind 2017 licht gedaald naar 1,07 (lag in 2016 op 1,14). De omzet aan 

dienstverlening op basis van het transitiearrangement was in 2017 in totaal € 3.652.893,-. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat Sociale Werkvoorziening op 

slot is en er geen nieuwe instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk is. 

Dit betekent dat het aantal Wsw medewerkers bij WSD vanaf 1 januari 2015 door natuurlijke 

uitstroom afneemt (circa 5% van het huidig personeelsbestand). De financiering van de WSW loopt 

vanaf 1 januari 2015 over in de Participatiewet (integratiefonds) en is dus geen apart budget meer. 

De huidige Gemeenschappelijke regeling is opgericht om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te 
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voeren voor de deelnemende gemeenten. Medio 2019 wordt de rapportage over de bepaling van 

de koers WSD opgeleverd. Op basis van 5 prototypes doen gemeenten in 2018 en 2019 ervaring 

op over de gewenste rol van de WSD. Besluitvorming over de toekomstige rol wordt eind 2019 

voorzien. 

 

Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant 

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) bleef er behoefte om 

regionaal zaken aan te pakken. Door de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de taken van de 

Regio Hart van Brabant sterk uitgebreid. 

 

Wijze van samenwerking 

Het overleg vindt plaats door middel van  de Hart van Brabant-dag, die enkele malen per jaar 

plaatsvindt. Op deze dag zijn alle bestuurlijke vertegenwoordigingen van de gemeenten in Midden-

Brabant aanwezig. 

 

Zeggenschap van de gemeente 

Aantal deelnemende gemeenten is 8 (partieel neemt ook de gemeente Heusden deel). Elke 

gemeente heeft 1 stem. Alle burgemeesters zitten in het algemeen bestuur.  

 

Financieel belang  

 Hart van Brabant 

De bijdrage 2017 van de gemeente Oisterwijk bedroeg €  78.280 (€ 3,- per inwoner).  

Het eigen vermogen begin en ultimo 2016 bedroeg resp. € 0,69 mln en € 0,89 mln. 

Het vreemd vermogen begin en ultimo 2016 bedroeg resp. € 17,1 mln en € 31, 6 mln. 

Het exploitatieresultaat over 2016 bedroeg € 0,75 mln. 

 

De bijdrage van Oisterwijk inzake de jeugdhulp bestaat uit de integratie uitkering min de lokale 

kosten verrekend met het resultaat na toepassing van het solidariteitsprincipe in Hart van Brabant 

en was voor 2016 € 4,19 mln. 

  

 Midpoint Brabant 

Gemeente Oisterwijk draagt € 3,- per inwoner bij aan Midpoint, zijnde € 78.280. 

Het eigen vermogen begin en ultimo 2016 bedroeg resp. € 0,39 mln en € 0,23 mln. 

Het vreemd vermogen begin en ultimo 2016 bedroeg resp. € 1,44 mln en € 2,04 mln. 

Het exploitatieresultaat over 2016 bedroeg - € 0,16 mln. 

 

Overige relevante gegevens en risico’s 

Het jaar 2017 is het tweede uitvoeringsjaar van de 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.  
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2. Vennootschappen 

 

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) 

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 € 2,50. 

 

Zeggenschap 

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap. 

 

Financieel 

Eigen vermogen per 1-1-2016 € 4.163 miljoen en per 31-12-2016 € 4.486 miljoen. 

Vreemd vermogen per1-1-2016 € 145.317 miljoen en per 31-12-2016 € 149.483 miljoen. 

Resultaat 2015 bedroeg € 226 miljoen. 

 

Brabant Water NV 

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 1-1-2015 € 488 mln. 

Het vreemd vermogen per die datum was € 408 mln. 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Paragraaf G:   Lokale Heffingen 

 

We gaan in deze paragraaf in op de ontwikkeling van de bestaande lokale algemene belastingen 

en heffingen. Ook leggen we de gevolgen voor de lokale belastingdruk uit onder invloed van deze 

ontwikkelingen. We sluiten de paragraaf af met het kwijtscheldingsbeleid. 

 

Inleiding 

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden. 

 

Algemene belastingen 

De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. 

Algemene belastingen zijn de onroerende-zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, 

toeristenbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, precariobelasting op kabels en leidingen en 

de parkeerbelasting. 

 

Bestemmingsbelastingen 

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke 

taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing 

en de afvalstoffenheffing. Voor bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente niet meer mag 

heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. 

 

Retributies 

Retributies (rechten) worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst 

verleent. De belangrijkste retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor een bij de gemeente 

aangevraagde dienst zoals het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij 

bestemmingsbelastingen mogen retributies niet meer dan kostendekkend zijn. 

 

 

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 2017 trendmatig 

verhoogd met 0,9 %. 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. 

 

 

 



 98 

 

Overzicht opbrengsten 2017 versus begroting 2017 

 

Belastingen en leges Begroting Realisatie Verschil Verschil 

  2017  2017   in % 

Onroerende zaakbelastingen 5.674.130 5.651.353 -22.777  -0% 

Parkeerbelasting 1.001.000 931.955 -69.045  -7% 

Toeristen-en Forensenbelasting 750.536 600.556 -149.980  -20% 

Precariobelasting 877.568 1.436.024 558.456  64% 

Hondenbelasting 124.240 120.216 -4.025  -3% 

Reclamebelasting 75.600 91.728 16.128  21% 

Marktgelden 25.320 18.532 -6.788  -27% 

Rioolheffing 2.476.887 2.483.582 6.694  0% 

Afvalstoffenheffing 1.765.701 1.761.724 -3.977  -0% 

Leges (zie specificatie) 1.401.201 1.547.464 146.263  10% 

Totaal 14.172.185 14.643.134  470.949  3% 

 

 

Toelichting op de verschillen groter dan € 25.000 : 

 

Leges, meeropbrengst € 146.263  (+ 10%) 

 

Specificatie legesopbrengsten Begroting Realisatie Verschil Verschil 

  2017  2017   in % 

Leges omgevingsvergunning 848.428 908.240 59.812  7% 

Milieu & bodem leges 1.384 1.074 -310  -22% 

Leges verkiezingen 0 0 0    

Leges basisregistratie personen 15.000 12.231 -2.769  -18% 

Leges burgerlijke stand 6.000 3.748 -2.252  -38% 

Leges reisdocumenten 275.000 342.759 67.759  25% 

Leges rijbewijzen 118.304 142.951 24.647  21% 

Leges naturalisatie naamswijz. 11.000 12.418 1.418  13% 

Leges verklaring gedrag 14.849 13.131 -1.717  -12% 

Leges huwelijken 60.652 54.398 -6.254  -10% 

Leges bijzondere wetten 15.548 13.359 -2.189  -14% 

Leges reprocentrum 5.314 639 -4.674  -88% 

Leges archivering 1.289 0 -1.289  -100% 

Leges parkeerontheffingen 0 470 470    

Leges gehandicaptenparkeerkaart 0 6.904 6.904    

Leges rioolaansluiting 0 0 0    

Leges kwaliteitsonderhoud wegen  25.000 30.147 5.147  21% 

Leges ruimtelijke ordening 0 927 927    

Leges kinderopvang   3.434 4.066 632  18% 

Totaal 1.401.201 1.547.464 146.263  10% 

 

De meeropbrengst is met name het gevolg van meer afgegeven reisdocumenten en hogere leges 

op omgevingsvergunningen dan waarmee op de begroting rekening is gehouden. Dit is het gevolg 

van een stijging van het aantal aanvragen voor het in behandeling nemen tot het verkrijgen van 

een omgevingsvergunning. 
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Parkeerbelasting, minder opbrengst € 69.045 ( -7%) 

De lagere opbrengst komt gedeeltelijk door het heffingsvrij maken van bepaalde parkeerterreinen. 

 

Toeristen- en Forensenbelasting, minder opbrengst € 149.980 ( -20%) 

Grootste verschil wordt verklaard door een vermindering van  € 64.000 over voorgaande jaren. 

 

Precariobelasting, meeropbrengst € 558.456 ( + 64%) 

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. Voor 2017 is een aanslag opgelegd van ruim € 1.350.000 terwijl in 

de begroting € 720.000 is geraamd. 

 

 

Kostendekkendheid:  

      % 

Soort belasting Lasten Baten kosten- 

      dekkendheid 

Afvalstoffenheffing 2.429.393 2.395.446 99% 

Rioolheffing 2.483.582 2.483.582 100% 

 

 

Ontwikkeling van de totale belastingdruk 

In deze paragraaf vergelijken we de totale gemeentelijke lasten 2017 voor een gemiddeld gezin 

ten opzichte van die van 2016. Dit doen we voor zowel een eigenaar als een huurder van een 

woning. 

 

Onroerende-zaakbelastingen ( OZB ) 

Gemiddelde woz-waarde woningen € 300.000,- en gemiddelde woz-waarde niet-woningen  

ingeschat op € 400.000,-. 

      

Onroerende-zaakbelastingen Tarieven Tarieven 

  2017 2016 

Eigenaren woningen 0,1208% 0,1197% 

Eigenaren niet-woningen 0,1684% 0,1669% 

Gebruikers niet-woningen 0,1470% 0,1457% 

 

Rioolheffing 

In 2017 is naast de gebruikersheffing een rioolheffing voor eigenaren ingevoerd: 

      

Rioolheffing voor eigenaren Tarieven Tarieven 

  2017 2016 

woningen € 100,00 nvt 

niet-woningen € 170,00 nvt 

garageboxen € 50,00 nvt 
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De tarieven van de gebruikersheffing zij naar beneden bijgesteld: 

    

Rioolheffing voor gebruikers Tarieven 

  2017 

tot en met 130 m3 € 29,70 

van 131 m3 tot en met 250 m3 € 130,00 

van 251 m3 tot en met 500 m3 € 310,00 

 

    

Rioolheffing voor gebruikers Tarieven 

  2016 

tot en met 100 m3 € 111,48 

van 101 m3 tot en met 250 m3 € 259,92 

van 251 m3 tot en met 375 m3 € 491,16 

 

Als uitgangspunt is aangenomen dat een eenpersoonshuishouden minder dan 130 m3 water 

verbruikt op jaarbasis ( eerste staffel ) en dat een meerpersoonshuishouden in de tweede staffel 

van de rioolheffing is geplaatst. 

 

 

Afvalstoffenheffing 

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. 

      

Afvalstoffenheffing Tarieven Tarieven 

  2017 2016 

vast bedrag per jaar € 102,00 € 102,00 

lediging 240 liter Restafval € 9,45 € 9,45 

lediging 140 liter Restafval € 5,20 € 5,20 
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Vergelijking totale gemeentelijke belastingen: 

 

Eenpersoonshuishouden    

Eigenaar 

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2016   € 300.000 

woning 2017   € 300.000                 

      359,10 

      362,40                        

111,48 

129,70  

  143,60  

143,60  

 

614,18 

635,70 

 

 

Eenpersoonshuishouden   

Huurder  

OZB Riool Afval Totaal 

woning 2016   € 300.000 

woning 2017   € 300.000 

 

           nvt    

           nvt 

111,48  

       29,70    

 

  143,60 

       143,60 

 

255,08  

       173,30 

 

 

Meerpersoonshuishouden 

Eigenaar 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2016   € 300.000 

woning 2017   € 300.000 

359,10 

       362,40 

259,92 

       230,00 

 

177,60 

       177,60 

 

796,62 

       770,00 

 

Meerpersoonshuishouden 

Huurder 

OZB Riool  Afval Totaal 

woning 2016   € 300.000 

woning 2016   € 300.000 

nvt 

nvt   

259,92 

       130,00 

177,60 

       177,60 

437,52 

       307,60 

 

Bedrijfsobject Eigenaar OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2016   € 400.000 

Niet-woning 2017   € 400.000 

667,60 

       673,60 

    nvt 

170,00  

nvt 

nvt 

667,60 

       843,60 

 

Bedrijfsobject Gebruiker OZB Riool Afval Totaal 

Niet-woning 2016   € 400.000 

Niet-woning 2017   € 400.000 

582,80 

       588,00 

111,48 

         29,70 

nvt 

nvt 

694,28 

       617,70 
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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: 

 2016 2017 

Gehele kwijtschelding 247    225 

Gedeeltelijke kwijtschelding -      - 

Afgewezen 60    60 

Aantal beschikkingen 307  285 

 

 2016 2017 

Automatische kwijtschelding 188 149 

Verkorte opgave -    - 

Individuele afhandeling 119 136 

Totaal 307 285 

 

 

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:  

 2016 2017 

Afvalstoffenheffing  39.936,75 37.330,25  

Rioolheffing  39.140,50 14.530,66  

Hondenbelasting  1.980,00 1.546,32  

Totaal  81.057,65  53.407,23  

  

Door de invoering van de rioolheffing voor eigenaren en de verlaging van de gebruikersheffing is 

er ruim € 24.000,00 minder rioolheffing kwijtgescholden. 
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Paragraaf H:   Subsidies 

 

Overzicht subsidieverlening 2017 

 

Subsidieregeling Subsidiesoort Realisatie 2017 

   
Opvoeden en opgroeien Activiteiten € 192.874 

 Leden € 10.211 

Inwoners doen mee Activiteiten € 92.672 

Sociale basisstructuur Activiteiten € 691.693 

 Huisvesting € 3.117 

Lichte ondersteuning Activiteiten € 941.687 

Leefbaarheid Activiteiten € 13.040 

Lokale media Activiteiten € 15.557 

Bibliotheek Activiteiten € 579.300 

Cultuurcentra Activiteiten € 917.026 

Cultuureducatie Activiteiten € 30.894 

Cultuurproducties Activiteiten € 18.908 

Volkscultuur en cultureel erfgoed Activiteiten € 10.500 

Creativiteitsonderwijs Activiteiten € 16.518 

Cultuurdeelname Leden € 58.631 

 Huisvesting € 16.068 

Sportdeelname Activiteiten € 619 

 Leden € 49.692 

 Huisvesting € 114.136 

Onderwijsstimulering Activiteiten € 524.191 

Promotie Activiteiten € 58.750 

Armoedebeleid Activiteiten € 0 

   
Totaal  € 4.356.084 

 

 

Overzicht van lopende subsidieaanvragen 

Onderwerp Instantie Bedrag Status     

Spoorwegovergang 

Blokshekken 

Rijk: Landelijk 

Verbeterprogramma Overwegen 

(LVO).  

€ 567.000  nog niet officieel bevestigd 

d.m.v. een beschikking 

    

Spoorwegovergang 

Blokshekken 

Provincie: Landelijk 

Verbeterprogramma Overwegen 

(LVO) 

€ 141.750  wordt aangevraagd 

    

Fietsstraat en 

fietspad Almijstraat 

richting noordzijde 

station. 

Provincie € 358.524  beschikking ontvangen 
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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 -690.318 - -690.318 -734.903 - -734.903 -693.643 7.479 -686.164 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -16.675.292 40.238.497 23.563.204 -17.709.888 41.897.743 24.187.854 -17.431.496 42.882.048 25.450.552 

PRG03 Dienstverlening -4.665.081 5.269.800 604.719 -4.695.646 5.194.800 499.154 -4.758.955 5.776.975 1.018.020 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -387.742 1.384 -386.358 -576.242 1.384 -574.858 -242.648 1.074 -241.574 

PRG05 Ruimte uitvoering -19.834.466 17.864.958 -1.969.508 -11.689.424 11.333.949 -355.475 -18.990.778 19.389.385 398.607 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -16.340.994 644.972 -15.696.022 -16.301.994 629.472 -15.672.522 -16.664.589 560.475 -16.104.114 

PRG07 Samenleving uitvoering -7.621.291 1.733.946 -5.887.345 -7.720.659 2.005.406 -5.715.253 -7.630.268 1.956.091 -5.674.177 

PRG08 Burgerparticipatie 49.975 - 49.975 -25 - -25 - - - 

PRG09 Samenwerking 43.266 - 43.266 -6.734 - -6.734 -4.500 - -4.500 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -113.732 - -113.732 -133.732 - -133.732 -102.693 - -102.693 

Saldo van baten en lasten -66.235.675 65.753.557 -482.118 -59.569.247 61.062.754 1.493.507 -66.519.570 70.573.527 4.053.957 

          
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 -2.500.000 6.105.712 3.605.712 -2.500.000 6.105.712 3.605.712 

6980400 Mutaties programma 4 - 300.000 300.000 - 320.000 320.000 - 320.000 320.000 

6980500 mutaties programma 5 - - - - 105.000 105.000 - 105.000 105.000 

6980582 mutaties programma 5 (Grondbedrijf) - - - -4.788.745 - -4.788.745 -5.715.212 677.606 -5.037.606 

6980600 mutaties programma 6 - - - - 70.000 70.000 - 70.000 70.000 

6980700 mutaties programma 7 - - - - 142.000 142.000 - 142.000 142.000 

6980900 mutaties programma 9 - - - - 11.000 11.000 - 11.000 11.000 

6981000 mutaties programma 10 - - - - 20.000 20.000 - 20.000 20.000 

Stortingen en onttrekkingen reserves - 520.000 520.000 -7.288.745 6.773.712 -515.033 -8.215.212 7.451.318 -763.894 

          

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Gerealiseerd resultaat -66.235.675 66.273.557 37.882 -66.857.992 67.836.466 978.474 -74.734.782 78.024.845 3.290.063 
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Overzicht baten en lasten per programma 
 

Bedragen in € 1.000                                   + = baten   -/- = lasten       

  Realisatie 

  Baten Lasten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie 7 -694 -686 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 42.882 -17.431 25.451 

PRG03 Dienstverlening 5.777 -4.759 1.018 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 1 -243 -242 

PRG05 Ruimte uitvoering 19.389 -18.991 399 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 560 -16.665 -16.104 

PRG07 Samenleving uitvoering 1.956 -7.630 -5.674 

PRG08 Burgerparticipatie - - - 

PRG09 Samenwerking - -5 -5 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! - -103 -103 

Saldo van baten en lasten 70.574 -66.520 4.054 

    
Stortingen en onttrekkingen reserves Realisatie 

  Baten Lasten Saldo 

6980200 mutaties programma 2 6.106 -2.500 3.606 

6980400 Mutaties programma 4 320 - 320 

6980500 mutaties programma 5 105 - 105 

6980582 mutaties programma 5 (Grondbedrijf) 678 -5.715 -5.038 

6980600 mutaties programma 6 70 - 70 

6980700 mutaties programma 7 142 - 142 

6980900 mutaties programma 9 11 - 11 

6981000 mutaties programma 10 20 - 20 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves 7.451 -8.215 -764 

    
Resultaat 78.025 -74.735 3.290 

 

Overzicht staatje 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 

 

 * € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

Resultaat 978 V 3.290 V 2.312 V 

Overhevelingsverzoeken -   -535 N -535 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 978 V 2.755 V 1.777 V 

 

Voorgesteld wordt om het resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan de Algemene Reserve 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 2)  
Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

PD0206 Belastingen 8.832 -389 8.443 

PD0207 Gemeentefonds 32.995 - 32.995 

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 41.827 -389 41.438 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2017. Budget is € 129.540 (onderdeel prgr2) 
Post Onvoorzien 2017 Bedrag 

Kunstwerk station 40.000 

WOB verzoek inz.F.Henderiks 15.000 

Sloop Moergestelseweg 40 15.000 

Huur ledscherm Koningsdag 3.750 

Steun goede doel tbv ramp St Maarten 10.000 

Ijsbaan De Lind 8.500 

Onderzoek kasteel Durendael 11.500 

Energieloket DEC Oisterwijk 15.000 

TOTAAL 118.750 

 

Overhead (onderdeel programma 2) 

Voor het bedrag op de post Overhead wordt verwezen naar het taakvelden overzicht achterin 

deze jaarrekening, taakveld 0.4. 

 

Vennootschapsbelasting (onderdeel programma 2) 

 Begroot Realisatie 

Vennootschapsbelasting 2016 en 2017 per saldo 0 0 

 

 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten  

 

Reserves : structurele verminderingen reserves in verband met afschrijvingen op 

activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd? Art 54,2 BBV 

 
Dit betreft de reserve voor investeringen in maatschappelijk nut. Er zijn geen verminderingen 

(aanwending) op deze reserves in 2017. 

Boekwaarde 

1-1-2017 toevoeging aanwending vrijval 

Boekwaarde 

31-12-2017 

0                    2.500.000  0  0  2.500.000  

 

 

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. 
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Incidentele baten en lasten 
 
 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

  
                                      alle bedragen * € 1.000      Begroting Rekening   

incl 

wijziging 2017 
       

Resultaat (na mutaties in de reserves) 978 3.290  
Overhevelingsverzoeken jaarrekening 2017 0 535  
Resultaat (na overhevelingsverzoeken) 978 2.755  
Incidentele baten en lasten 144 -827  
Resultaat zonder incidentele baten en lasten 1.122 1.928   

    

    

  
       
  Incidentele baten     

 
Pr 

 

  
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 Overschot jaarrekening veiligheidsregio 22 22 
2 nog te ontv forensenbelasting voorgaande jaren te hoog 

ingeschat 91 43 
3 Fluctuatie in leges reisdocumenten 141 209 
4 Inzet algemene reserve t.b.v. Impuls leefbaarheid 

woonomgev. - PPN 2016 300 300 

5 Inkomsten sponsoring rotondes 21 21 

5 Opbrengst verkoop gronden en gebouwen 0 620 

6 Pachtopbrengst camping de Reebok 14 12 

6 Retour subsidie soc. basisstructuur 2015 en 2016 42 42 

7 Huuropbrengst zwembad De Leije 132 120 

7 Schadeuitkering sporthal Moergestel 228 228  
Vrijval algemene reserve i.v.m. overhevelingsverzoeken 
jaarrekening 2016 463 463   

   
      
Incidentele lasten     

 
Pr 

 

  
2 Wachtgeld wethouder(s) 164 126 
2 Project Duurzaam veilig recreëren 70 50 
2 Overhevelingsverzoek JR 2016: Project Duurzaam veilig 

recreëren 20 0 

2 Impuls handhaving buitengebied 150 150 

2 Overhevelingsverzoek JR 2016: Opsporen en opruimen 
explosieven 45 40 

2 Overhevelingsverzoek JR 2016: E-depot 25 0 
2 Implementatiekosten aanbesteding TOG 20 20 
2 Onvoorziene uitgaven   
3 Hogere bijdrage Omgevingsdienst 30 66 
3 Fluctuatie in afdracht leges reisdocumenten 40 67 
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3 Overhevelingsverzoek JR 2016: Juridisch advies 

bezwaarprocedure 11 1 
4 Impuls leefbaarheid woonomgeving 300 38 
4 Overhevelingsverzoek JR 2016: Kop van de Lind 107 112 
4 Overhevelingsverzoek JR 2016: Visie openbare ruimte 25 0 
4 Overhevelingsverzoek JR 2016: Strategisch 

vastgoedbeleid 10 10 
5 Herziening bestemmingsplan buitengebied 25 3 
5 Overhevelingsverzoek JR 2016: LOG Molenakkers 90 2 
5 Overhevelingsverzoek JR 2016: Bestemmingsplan Den 

Donk 15 15 
5 Berap: Strategisch vastgoedbeleid 20 23 
5 Berap: Ontwikkelingen in vastgoedobjecten 50 50 
5 Afboeken boekwaarde schoolgebouw De Wingerd 0 152 
6 Doorbetaling pacht camping de Reebok aan 

Natuurmonumenten 14 10 
6 Overhevelingsverzoek JR 2016: Huishoudelijke Hulp 

Toeslag 60 17 

6 Voorbereidingskosten nieuwe sportaccommodatie 45 96 
7 Kosten zwembad De Leije 273 189 
7 Overhevelingsverzoek JR 2016: Verbouwing Tiliander 

dans- en muziekonderwijs 35 18 
7 Voorbereidingskosten verbouwing Tiliander 0 45 
7 Schade verbouwing Tiliander 0 24 
7 Restauratie  molen Moergestel 0 20 
7 Kunstwerk spoortunnel 40 27 
10 Beleidsimpuls Oisterwijk Onderneemt 114 102 
10 Overhevelingsverzoek JR 2016: Oisterwijk onderneemt 20 0   

  
  Resultaat zonder incidentele baten en lasten 1.122 1.928 

 

 

 

 

 

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 of nadelen op de posten zoals op de jeugdzorg/huishoudelijke hulp 

en het gemeentefonds hier boven niet zijn meegenomen. 
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

De gemeente Oisterwijk had in 2017 geen functionarissen in dienst die meer ontvangen hebben 

dan de norm genoemd in de wet WOPT/WNT. 

 

 

Bezoldiging topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 PG van Wijk AAM Depmann 

Functiegegevens 2017 Griffier Secretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 
                                       

1,00  
                                 

1,00  

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 

      

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
                                    

78.725  
                             

109.252  

Beloningen betaalbaar op termijn 
                                    

11.539  
                              

16.490  

Subtotaal 
                                    

90.264  
                             

125.742  

      

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
                                  

181.000  
                             

181.000  

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  nvt   nvt  

Totale bezoldiging 
                                    

90.264  
                             

125.742  

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt 

    

Gegevens 2016     

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12  01/01-31/12  

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
                                    

74.556  
                             

102.145  

Beloningen betaalbaar op termijn 
                                     

9.752  
                              

13.971  

Totale bezoldiging 2016 
                                    

84.308  
                             

116.116  
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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 2017 opgenomen blz. 88 vrijval voor 

duurzaam veilig recreëren               70  70                -    

In primaire begroting 2017 opgenomen blz. 88 vrijval voor 

handhaving buitengebied 

             

150  150                -    

Raadsbesluit 17/35 toevoegen van €1.500.000 aan reserve van 

kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut         -1.500   -1.500                -    

In primaire begroting 2017 opgenomen blz. 88 vrijval voor 

vorming bestemminsreserve voor kapitaallasten voor 

spoorwegovergang Blokshekken en fietspad Haghorst 

fietsenstalling         -1.000  -1.000                -    

Raadsbesluit 2017i00681 vrijval algemene reserves 

             

300  300                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling opsporen en ruimen 

explosieven               45  45                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling E-depot               25  25                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling visie openbare ruimte               25  25                -    

Raadsbesluit 17/35 toevoegen van €1.500.000 aan reserve van 

kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut 

          

1.500  1.500                -    

In primaire begroting 2017 opgenomen blz. 88 vrijval voor 

vorming bestemminsreserve voor kapitaallasten voor 

spoorwegovergang Blokshekken en fietspad Haghorst 

fietsenstalling  

          

1.000  1.000                -    

Raadsbesluit 17/35 van Grondresverve --> Alg. Reserve 

          

2.991  2.991                -    

    

Programma 4       

       

In primaire begroting 2017 opgenomen blz. 88 impuls 

leefbaarheid woonomgeving 

             

300               300                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling project duurzaamheid 

recreëren               20                20                -    

       

Programma 5       

       

Raadsbesluit 17/35 overheveling infrastructuur LOG 

Molenakkers               90                90                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling bestemmingsplan Den Donk 

e.o.               15                15                -    
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Grondbedrijf al besloten      

Raadsbesluit 17/35 van Grondresverve --> Alg. Reserve         -2.991           -2.991                -    

       

Programma 6       

       

Raadsbesluit 17/35 overheveling Huishoudelijke hulp toelage 60                60                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling bestemmingsplan Den Donke 

e.o. 10                10                -    

                  

Programma 7       

       

Raadsbesluit 17/35 overheveling Kop van de Lind  107               107                -    

Raadsbesluit 17/35 overheveling Verbouwing muzieklokalen 35                35                -    

       

Programma 9       

       

Raadsbesluit 17/35 overheveling juridisch advies 

bezwaarprocedure               11                11                -    

       

Programma 10       

       

Raadsbesluit 17/35 overheveling opstellen economische visie               20                20                -    

       

Totaal (per saldo onttrekking) 

           

1.283             1.283  

                  

-    

 

 

 

 

 

Mutaties in de reserves, bedragen nog te besluiten 

Mutaties in de reserves waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden met uitzondering van het 

bedrag 

 

* € 1.000 -/- = storting in reserve 

 

+/+ = onttrekking uit reserve 

 

Programma 5 Raming Werkelijk Verschil 

Het saldo van de winsten en verliezen van het grondbedrijf 

wordt bij de jaarrekening doorgeboekt naar de reserve 

grondbedrijf. Dat is bestaand beleid. Daardoor komen de 

gerealiseerde winsten niet in het eindsaldo van de jaarrekening 

terecht komen.  

- 1.798  -2.205 

            

407  
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Overhevelingsverzoeken, nog te besluiten 
 

Criteria: 

 Het gaat om een incidenteel budget uit 2017    én 

 Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000,- én 

 de incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2018 uitgevoerd. 

 

Progr. Omschrijving Voorstel  
Bedrag 

4 Onderwerp: Impuls leefbaarheid woonomgeving 

 

Toelichting 

Het project rioolvervanging 2017, waarvoor een gedeelte van het budget 

voor impuls leefbaarheid woonomgeving beschikbaar is gesteld, heeft een 

looptijd van ca. 1,5 jaar. Het merendeel van het budget wordt dan ook pas 

in 2018 uitgegeven. Met het overhevelingsverzoek kunnen we het budget in 

de pas laten lopen met de planning. Het project rioolvervanging 2017 omvat 

de straten Beukendreef, Hertog Hendriklaan, Hertog Godfriedlaan, Dr. 

Schräderlaan in Oisterwijk en de Coolhof en Kasteellaan in Moergestel 

 

Raadsbesluit?  

Nee. Collegebesluiten van 5 januari 2017 en 12 juni 2017. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan ontbreken de middelen om het werk volledig uit te voeren zoals met de 

bewoners is afgesproken. Het is niet toegestaan om de werkzaamheden ten 

laste van de rioolheffing uit te voeren. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

 

€ 261.910 

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). Fase 2 – de landschappelijke inpassing -  is in 2017 

samen met de bewoners opgepakt. Een klein deel van het budget is hieraan 

besteed. Belangrijk onderdeel van de inrichting is een grondaankoop, welke 

naar verwachting begin 2018 tot stand zal komen. Hierna kan er een 

definitief ontwerp komen voor de landschappelijke inpassing en kan deze 

worden uitgevoerd. 

 

€ 87.188 
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Consequenties indien geen overheveling 

Zonder overheveling kunnen we niet aan onze belofte voldoen om de 

verbeteringen te realiseren. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, in 2017 is een deelopdracht verstrekt. Is nog niet volledig uitgevoerd (en 

dus ook niet volledig gefactureerd) 

 

2 Onderwerp: Project duurzaam veilig recreëren  

 

Toelichting  

Het betreft een project met een looptijd van drie jaar (2016-2018). In 2017 

is wederom minder geld uitgegeven dan begroot omdat minder 

werkzaamheden zijn uitbesteed dan verwacht. In 2018 zullen de uitgaven 

naar verwachting hoger zijn dan begroot door de toename van de 

werkzaamheden die moeten worden uitbesteed. 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 

 

€ 39.941 

2 Onderwerp: Uitvoeringskosten Brabant Water riool- en afvalstoffenheffing 

 

Toelichting:  

In verband met de aanbesteding aan TOG zal TOG de uitvoering 

afvalstoffenheffing en rioolheffing overnemen van Brabant Water. In de 

Berap 2017 hebben we € 34.000 opgenomen voor de afrondende 

werkzaamheden van Brabant Water. Deze werkzaamheden worden pas 

medio 2018 afgerond en gefactureerd.  

 

Raadsbesluit?  

Nee. Collegebesluit 18-7-2017: Definitieve gunning aanbesteding 

Outsourcing Wet WOZ - gemeentelijke belastingen 2018-2021 Oisterwijk, 

Goirle, Hilvarenbeek. Daarnaast ook opgenomen in de Berap 2017.  

 
Consequenties indien geen overheveling?  
Overschrijding budget 2018 
 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 
 

€ 34.000 
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10 Onderwerp: Oisterwijk Onderneemt: Citymarketing 

 

Toelichting 

In 2017 is (met behulp van overgehevelde middelen uit Oisterwijk 

Onderneemt 2016) een economische visie opgesteld. Een van de 

aanbevelingen uit deze visie is citymarketing om het merk Oisterwijk beter 

te ‘verkopen’. Niet alleen om meer toeristen te verleiden naar Oisterwijk te 

komen, maar ook voor het behouden en trekken van bewoners en bedrijven. 

Met dit overhevelingsverzoek willen we een haalbaarheidsonderzoek laten 

doen hoe citymarketing georganiseerd en gefinancierd kan worden, plus ook 

al de contouren van de organisatie neerzetten. Voorstel is de middelen over 

te hevelen naar programma 6, product Toerisme en recreatie.  

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan zijn er geen middelen beschikbaar om onderzoek  te laten doen naar 

organisatie en financiering van een citymarketing-structuur. Er is grote 

behoefte aan een citymarketing-paraplu.  

 

Opdracht al verstrekt? 

Om voortgang in het proces te houden zal de opdracht naar verwachting in 

eerste kwartaal 2018 verstrekt worden.  

 

€ 31.038 

2 Onderwerp: E-depot 

 

Toelichting   

De vorming van een E-depot, waarin archiefstukken digitaal worden 

ondergebracht bij het Regionaal Archief, is in 2017 nog niet gerealiseerd. 

Om een goed beeld te kunnen vormen van de mogelijkheden die er zijn 

heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is in 

december besloten aan te gaan sluiten bij het e-depot van het Regionaal 

Archief Tilburg. Het feitelijke project aansluiting op het e-depot start in 

2018. De eenmalige projectkosten ad € 25.000,- komen dan ook ten laste 

van het budget van 2018. 

 

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 wordt in 2018 verstrekt.  

€ 25.000 
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4 Onderwerp: Visie openbare ruimte 

 

Toelichting 

In de begroting 2017 was een bedrag van € 25.000,- beschikbaar om een 

visie op te stellen voor de openbare ruimte. Door personele wijzigingen op 

de afdeling is – in financiële zin - nog geen aanvang gemaakt met het 

opstellen  van deze visie. Wel heeft een oriëntatie plaatsgevonden. Met dit 

overhevelingsverzoek willen we bereiken dat we in 2018 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 

 

€ 25.000 

7 Onderwerp: Verbouwing dans- en muzieklokalen Tiliander 

 

Toelichting In 2017 zijn de toegezegde verbouwingen van de dans- en 

muzieklokalen in cultuurcentrum Tiliander gestart, gelijktijdig met de 

verbouwing van de begane grond zodat een en ander aan werkzaamheden 

op elkaar aansluit. De opdrachten voor de nog uit te voeren werkzaamheden 

zijn wel reeds grotendeels verstrekt alleen nog niet alle werkzaamheden zijn 

ook daadwerkelijk in 2017 uitgevoerd. 

Planning is om de nog uit te voeren werkzaamheden kwartaal 1 van 2018 af 

te ronden. 

 

Raadsbesluit?  

Nee, collegebesluit 22-09-2015. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kunnen de werkzaamheden niet afgemaakt worden zoals door de 

architect in kaart is gebracht. Daarnaast is het noodzakelijk dat de dans- en 

muzieklokalen verder worden gerenoveerd vanwege de forse toename aan 

leerlingen aan dans- en muziekonderwijs en de voorbereidingen op de 

invulling van de 1e verdieping. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

€ 17.070 



118 

 

7 Onderwerp: Kunstwerk tunnel station Oisterwijk 

 

Toelichting 

Eindoplevering van dit kunstwerk vindt plaats in 2018.  

Van het totaalbudget van € 40.000 is nog € 13.871 over voor de betaling 

van laatste termijnen en onvoorziene kosten. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan zou hetzij niet voldaan kunnen worden aan contractuele verplichtingen, 

hetzij het beschikbare budget in 2018 worden overschreden. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

 

€ 13.871 

 Totaal € 535.018 
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Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant 

 

 

  
Raming begrotingsjaar 

na wijziging 
Realisatie Afwijking 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -734.903 -693.643 41.260 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -17.709.888 -17.431.496 278.392 

PRG03 Dienstverlening -4.695.646 -4.758.955 -63.309 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -576.242 -242.648 333.594 

PRG05 Ruimte uitvoering -11.689.424 -18.990.778 -7.301.354 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -16.301.994 -16.664.589 -362.595 

PRG07 Samenleving uitvoering -7.720.659 -7.630.268 90.391 

PRG08 Burgerparticipatie -25 0 25 

PRG09 Samenwerking -6.734 -4.500 2.234 

PRG10 Oisterwijk onderneemt! -133.732 -102.693 31.039 

Totaal lasten -59.569.247 -66.519.570 -6.950.323 

 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma's. 

 

Programma 5 komt door het grondbedrijf met een overschrijding van 7,2 mln door het doorboeken van opbrengsten naar de balans via de 

kostenkant.  
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BALANS  Debet 

 

ACTIVA 31 dec. 1 jan. 

  2017 2017 

      

VASTE ACTIVA     

      

Materiële vaste activa 51.856.362  52.341.409  

- Investeringen met een economisch nut 44.831.118  45.921.920  

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven 6.263.410  6.419.489  

- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 761.834  0  

      

Financiële vaste activa 1.069.113  1.359.858  

Kapitaalverstrekkingen aan:     

- Deelnemingen 24.158  24.158  

Leningen aan:     

- Overige verbonden partijen 705.112  899.840  

Overige langlopende leningen 339.843  435.860  

      

Totaal vaste activa 52.925.475  53.701.267  

      

VLOTTENDE ACTIVA     

      

Voorraden 9.678.487  16.693.051  

- Grond- en hulpstoffen 0  0  

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 9.678.487  16.693.051  

      

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 7.775.575  9.234.559  

- Vorderingen op openbare lichamen 3.473.857  4.036.955  

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 761.499  549.024  

- Overige vorderingen 3.540.219  4.648.581  

      

Liquide middelen 3.092.983  1.065.989  

- Banksaldi 3.092.532  1.065.469  

- Kassaldi 451  520  

      

Overlopende activa 1.002.676  791.740  

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 76.320  101.800  

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 926.356  689.940  

      

Totaal vlottende activa 21.549.721  27.785.340  

      

TOTAAL ACTIVA 74.475.196  81.486.607  

 

De verliescompensatie voor de Vpb voor het jaar 2017 van € 29.813 (vordering op de 

belastingdient) is conform de voorschriften van de BBV buiten de balans gehouden.  
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BALANS Credit 

 

PASSIVA 31 dec. 1 jan. 

  2017 2017 

      

VASTE PASSIVA     

      

Eigen vermogen 21.285.908  17.231.950  

- Algemene reserve 15.495.844  13.628.015  

- Bestemmingsreserves 2.500.000  0  

- Gerealiseerde resultaat 3.290.064  3.603.935  

      

Voorzieningen 2.603.327  3.115.126  

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.553.137  3.054.126  

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden. 50.190  61.000  

      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar 
of langer 43.083.135  50.461.678  

Onderhandse leningen van:     

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.083.135  50.461.678  

      

Totaal vaste passiva 66.972.370  70.808.754  

VLOTTENDE PASSIVA     

      

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 
korter dan één jaar 741.893  5.088.282  

- Overige kasgeldleningen 0  4.000.000  

- Banksaldi 54  51  

- Overige schulden 741.840  1.088.231  

      

Overlopende passiva 6.760.933  5.589.571  

- 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 6.013.074  5.295.550  

      

- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 381.600  0  

      

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotings-jaren komen. 366.259  294.021  

      

Totaal vlottende passiva 7.502.826  10.677.853  

      

TOTAAL PASSIVA 74.475.196  81.486.607  

 
Garantie- en borgstellingen per 31-12-2017     

  *  € 1.000 Saldo Saldo Percentage  
Naam Hoofdsom 1-1-201 31-12-2017 Borgstelling 

Tiliander € 1.495 € 116 € 46 100% 

WSW € 59.208 € 46.995 € 46.067 50% 

Totaal € 60.703 € 47.111 € 46.113 
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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 2017” 

 

 Activeren Waarderen 

Vaste activa 

met economisch 

nut 

Alle investeringen activeren. Historische kostprijs + redelijk 

deel indirecte kosten en rente. 

Bijdragen van derden mogen 

geminderd worden; 

aanwending reserves niet. 

Vaste activa 

met maat-

schappelijk nut 

Alle investeringen activeren. Historische kostprijs + redelijk 

deel indirecte kosten en rente. 

Bijdragen van derden mogen 

geminderd worden; 

aanwending van reserves niet. 

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; 

 

Materiële vaste activa 

 De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijging- of 

vervaardigingprijs. Vanaf 2017 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid vastgesteld 

door de raad op 16 februari 2017. 

 Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het 

krediet; 
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 Investeringen vanaf €25.000 worden 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. 

 Scheerman Zuid is per 1 januari 2016 uit de grondexploitatie genomen en zonder 

afwaardering omgezet naar de Materiele vaste activa tegen de boekwaarde van € 1.576.128. 

Op zijn  laatst moet op 31 december 2019 een toets plaatsvinden op de marktwaarde van 

deze gronden tegen de dan geldende bestemming. Wordt daarbij een duurzame 

waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een 

afwaardering van deze gronden.  

 

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; 

 

Reserves en voorzieningen 

 Reserves en zijn gevormd op basis van door de gemeenteraad genomen besluiten.  

 Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. 

het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter 

tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen 

gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het 

uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin 

rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 

onderhoud kapitaalsgoederen die is opgenomen in  het jaarverslag is het beleid ter zake nader 

uiteengezet. 

 

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 1,6%.  

De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1-1-2017. 

Toevoeging van rente aan reserves/voorzieningen heeft niet plaatsgevonden. 
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Afschrijvingstermijnen 

De volgende tekst komt uit de Nota waardering en afschrijving 2017 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 de ‘Nota waardering en afschrijving 2017’ komt de volgende tabel: 

Afschrijvingstermijn Jaren 

Gronden, wegen, terreinen etc.  

Grond Niet 

Wegen, fiets- en voetpaden aanleg 40 

Wegen, fiets- en voetpaden reconstructie 20 

Aanleg sportterreinen en speelplaatsen 20 

Reconstructie sportterreinen en speelplaatsen 15 

Aanleg/vervanging openbare verlichting 20 

Parkeerterreinen 20 

Verkeer remmende maatregelen 10 

Straatmeubilair 10 

  

Gebouwen  

Gebouwen zoals schoolgebouwen, sportgebouwen, kleedgebouwen etc., 

inclusief 1e inrichting 

40 

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 

 

Boekwaarde 
1/1/2017 Investering  

Des-
investering 

Afschrijving 
excl. extra 

Extra Af-
schrijving  

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2017 

A. Gronden en terreinen 
                       

4.981.153  
                  

-    
                  

-    
               

12.342  
                  -                   -    

           
4.968.811  

B. Woonruimten  
                                    

-    
                          

-    
                  

-    
                       

-    
                  -                   -    

                        
-    

C. Bedrijfsgebouwen  
                     

36.700.444  
                 

446.974  
                  

-    
          

1.249.949  
         

130.946  
               -    

         
35.766.523  

D. Grond, weg- en waterbouw-
kundige werken    

                          
176.165  

                  
-    

                  
-    

               
36.408  

                  -                   -    
              

139.757  

E. Vervoermiddelen  
                          

337.452  
                   

80.393  
                  

-    
               

96.167  
                  -                   -    

              
321.678  

F. Machines, apparaten en 
installaties 

                       
1.781.069  

                  
-    

                  
-    

             
163.095  

                  -                   -    
           

1.617.974  

G. Overige materiële vaste activa 
                       

1.945.640  
                 

404.635  
                  

-    
             

257.455  
           

21.445  
       

55.000  
           

2.016.375   

Totaal materiële vaste activa  
                     

45.921.923  
                 

932.002  
                  

-    
          

1.815.416  
         

152.391  
       

55.000  
         

44.831.118  

 

Investeringen 

C. Bedrijfsgebouwen € 446.974: 

 € 437.271 verbouwing tiliander 1e gedeelte(2017) 

 € 9.703 aanpassing toegang tiliander 2e ged('17) 

 

E. Vervoersmiddelen € 80.393: 

 € 29.655 vervanging toyota hi-lux 17-vrl-3 

 € 28.255 vervanging toyota hi-lux alg.dienst 8-vjj-96 

 € 22.482 vervanging volkswagen 15-vbp-9 

 

G. Overige materiële vaste activa € 404.635: 

€ 404.635 hoco vernieuwen 1e kunstgrasveld(toplaag) 

 

Bijdrage derden 

G. Overige materiële vaste activa € 55.000: 

 € 55.000 bijdrage kunstgrasveld HOCO 

 

Investeringen met een economisch nut: 

 

Boekwaarde 
1/1/2017 Investering 

Des-
investering 

Afschrijving 
excl. extra 

Extra Af-
schrijving 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2017 

D. Grond, weg- en 
waterbouwkundige werken    

6.419.489 996.979 - 166.334 - 986.724 6.263.410 

Totaal materiële vaste activa  
                       

6.419.489  
                 

996.979  
                  

-    
             

166.334  
                  

-         986.724  
           

6.263.410  

 

 

Investeringen 

Er is in 2017 voor €996.979 geïnvesteerd in de volgende lopende rioleringswerken: 

- Baggeren Eikenven 73.458,42 

- Baggeren Klompven 161.000,00 

- Beukendreef 68.323,35 

- Burg.Suyslaan 244.168,56 
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- Coolhof MG 7.170,77 

- Dr.Bolsiuslaan 147.310,42 

- Dr.Desainlaan 91.285,00 

- Dr.Schaepmanplein 12.983,56 

- Dr.Schraderlaan 14.121,21 

- Hertog Godfriedlaan 4.404,67 

- Hertog Hendriklaan 13.636,10 

- Huysackerstraat MG -35.501,24 

- Kerkackerstraat MG 126.806,75 

- Kruysackerplein MG 28.864,38 

- Valkenierslaan 38.946,83 

 

 

Bijdrage derden riolering 

De dotatie in 2017 in de voorziening in riool is € 986.724 

 

Investeringen met een maatschappelijk nut: 

 

Boekwaarde 
1/1/2017 Investering 

Desin-
vestering 

Afschrijving 
excl. extra 

Extra Af-
schrijving 

Bijdrage 
derden 

Boek-
waarde 

31/12/2017 

D. Grond, weg- en waterbouwkundige 
werken    

                                     
3- 

              
1.048.849  

                  
-    

                    
194  

                  
-    

     
286.820  

                
761.832  

Totaal materiële vaste activa  
                       

3- 
             

1.048.849  
                  

-    
               

194  
                  

-    286.820  
              

761.832  

  

Investeringen 

D. Grond, weg- en waterbouwkundige werken € 1.048.849:     

 € 135.260 fietspad haghorst (deel1) 

 € 913.589 aanp.spoorwegovergang blokshekken 

 

Bijdrage derden 

D. Grond, weg- en waterbouwkundige werken € 286.820: 

  € 286.820 subsidie fietsverbinding NS/Provincie NB 

 

 

Totaal opstelling MVA 

 

Boekwaarde 
1/1/2017 Investering  

Desin-
vestering 

Afschrijving 
excl. extra 

Extra Af-
schrijving  

Bijdrage 
derden 

Boek-
waarde 

31/12/2017 

a. investeringen met een economisch nut: 
        

45.921.923       932.002  
                   

-    
           

1.815.416  
          

152.391        55.000  
  

44.831.118  

b. investeringen met een economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding van de kosten 
een heffing kan worden geheven: 

          
6.419.489       996.979  

                   
-    

              
166.334  

                   
-        986.724  

    
6.263.410  

c. investeringen in de openbare ruimte 
met een maatschappelijk nut: 

                        
3-   1.048.849  

                   
-    

                     
194  

                   
-        286.820  

       
761.832  

Totaal materiële vaste activa  
        

52.341.409    2.977.830  
                   

-    
           

1.981.944  
          

152.391   1.328.544  
  

51.856.360  
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Financiële vaste activa 

a. kapitaalverstrekkingen aan: 
Boekwaarde 

1/1/2017 
Investering  

Des-
investering 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde 
31/12/2016 

1. deelnemingen             24.158                     -                     -                       -                 24.158  

2. gemeenschappelijke regelingen                      -                       -                     -                       -                          -    

3. overige verbonden partijen          899.840            -                   -            194.728             705.112 

Totaal kapitaalverstrekkingen        923.998           -                   -           194.728  729.270  

      

      

  
 Boekwaarde 

1/1/2017  
 Investering   Aflossing  

 Bijdrage 
derden  

 Boekwaarde 
31/12/2016  

c. overige langlopende leningen:           435.860                     -        96.017                     -    339.843  

Totaal verstrekte leningen           435.860                     -       96.017                     -    339.843  

      

      
Totaal financiële vaste activa          1.359.858             - 96.017                  194.728          1.069.113  

 

Investering en Bijdrage derden 

a.3. overige verbonden partijen:  

Betreft stichting Stimuleringsfonds: 

In 2017 is voor € 194.728 aan aflossingen ontvangen. 

 

Aflossing 

C. Overige langlopende leningen: € 96.017. Dit betreft de aflossing op de uitstaande BNG-lening 

waarin de uitkoopopbrengst van de voormalige HNG is ondergebracht.   

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 
 

Voorraden:  

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE): 

  
Boekwaarde 
31/12/2016 Uitgaven Inkomsten  

winst- of 
verlies(-) 

Boekwaarde 
31/12/2017 

Onderhanden werk projecten 
grondexploitatie 

21.976.126 3.559.899 12.621.358 2.631.000 15.545.667 

Algemene voorziening grondbedrijf -5.283.074                   -    584.106                   -    -5.867.180 

Totaal 16.693.052 3.559.899 13.205.464 2.631.000 9.678.487 

 

Het Onderhanden werk projecten grondexploitatie zijn de zogenaamde BIE-projecten (Bouwgrond 

In Exploitatie). 

 

Uitgaven  

De uitgaven zijn investeringen voor bouwgronden in exploitatie (BIE). O.a. KVL-terrein, locatie 

Canterslaan, Pannenschuur en bedrijvenpark Laarakker. 

 

Inkomsten 

Dit betreft 13,2 mln. verkoopopbrengsten van bouwgronden in exploitatie. 
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Winst (+) of verlies (-) 

In 2017 is in totaal 2,6 mln. (tussentijdse) winstneming verantwoord: 

- + € 1.770.000 GREX Pannenschuur-buiten 

- + € 330.000 GREX Laarakkers 

- - € 79.300 GREX Molenveldje 

- + € 624.500 GREX Mozaïek 

- - € 14.200 GREX Roozendries 

 

Algemene voorziening grondbedrijf ad € 5,9 mln. bestaat uit: 

- de voorziening KVL-terrein van € 4,2 mln.  

- de voorziening Studiegebied KVL van € 1,6 mln.  

Het betreft hier verliesvoorzieningen die nodig zijn om de verwachte verliezen bij afsluiting van de 

grondexploitaties op te kunnen vangen. 

 

Toelichting grondexploitaties 2017     bedrag     

a. boekwaarde aan het begin van het jaar 21.976.126 

b. vermeerderingen in het jaar 3.559.899 

c. verminderingen in het jaar -9.990.358 

d. boekwaarde aan het einde van het jaar 15.545.667  

 

Doorkijk grondexploitaties 2017-2023 

d. boekwaarde aan het einde 2017 (gemaakte kosten) 15.545.667 

e. geraamde nog te maken kosten 11.562.218  

f. geraamd nog te ontvangen opbrengsten -33.250.093  

g. het geraamde eindresultaat (winsten) -6.142.208  

BIJ: verliesvoorzieningen 
-5.867.181 

  

Totale winst incl. verliesvoorzieningen -12.009.389  

 

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 1,1 %, 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 

Totaal Totaal t/m 2017 2018 e.v. 2018 2019 2020 2021 

Boekw. 1-1       9.679  4.746  4.368  879  

Rente 4.769  4.359  412  238  87  67  15  

Investeringen 63.335  52.182  11.151  4.326  2.685  1.887  1.796  

Opbrengsten -85.910  -52.660  -33.251  -9.885  -3.640  -6.950  -6.798  

Winstneming 17.807  5.799  12.010  390  490  1.507  4.316  

Boekw. 31-12   9.679  -9.678  4.746  4.368  879  209  
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

  

Vorderingen op openbare lichamen  
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 160.124 

Belastingen BTW-Compensatiefonds 3.313.733 

 3.473.857 

Overige vorderingen  
Debiteuren sociale zaken 493.359 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 470.219 

Debiteuren overige 3.286.434 

Voorziening dubieuze debiteuren -709.793 

 3.540.219 

  
Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen 761.499 

 

 

 

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, toeristenbelasting, hondenbelasting, 

forensenbelasting en bouwleges.   

 

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 € 3.286.434 kan als volgt worden onderverdeeld: 

 

Kleiner dan 30 dagen              1.993.746  

Tussen 30 en 60 dagen                304.018  

Tussen 60 en 90 dagen                108.609  

Groter dan 90 dagen                863.890  

Sub-totaal  3.270.263 

P1 On Street                   2.622  

te corr.cred. -> deb.ov.vorderingen                  13.550  

Totaal debiteuren overige 3.286.435 

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

De voorziening 'Debiteuren overig' neemt per saldo af  met € 10.506 en komt uit op € 458.546 

per ultimo 2017 
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De voorziening 'Debiteuren sociale zaken’' bedraagt per 31-12-2017 € 251.248 en is eind 2017  

€ 56.507 lager dan eind 2016. Het grootste gedeelte komt dat door ontvangen aflossingen 

waardoor de voorziening niet meer nodig is. 

 

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 451 

Banksaldi 3.092.532 

 3.0923.983 

 

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) = € 399.000 

 

 *€1.000                                         Kwartaal Kw. 1 Kw. 2 Kw. 3 Kw. 4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk 
aangehouden middelen -5.367 -3.956 -1.514 -1.071 

Ruimte  onder het drempelbedrag 5.766 4.355 1.913 -672 

Overschrijding van het drempelbedrag  -  -  - 672  

 

 

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 

 1-1-2017 deringen deringen 31-12-2017 

Subs. Proj. Verkeer M-F-007-17                   -    76.320                   -    76.320 

Subs. Proj. Verkeer M-W-006-16 101.800  -101.800 0 

Totaal 101.800 76.320 -101.800 76.320 

 

Overige nog te ontvangen bedragen  
- Afwikkeling transport grondverkoop          4.400   
- Afwikkeling suppletie BTW 2013        21.607   
- Eindafrekening 2017 BBZ - Ministerie SZW        21.715   
- Bijdrage RAVV - coördinatie uitvoerings programma          8.899   
- 4e kwartaal Brede handhaving - Gemeenten H'beek en Goirle        19.949   
- OZB kohier 2017 - kohier 2        62.708   
- Gemeentefonds          2.087   
- Eigen bijdragen WMO - CAK         60.145   
- PGB WMO - Sociale Verzekeringsbank (SVB)        42.422   
- Toeristenbelasting      102.675   
- Afwikkeling Venootschapsbelasting 2016 en 2017      348.048   

  694.655  
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Vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

Fietsregeling  1.956  

Vooruitbetaalde kosten: abonn.+lidmaatschap 229.745  

     231.701 

Totaal overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 

bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen 

          926.356 

 
 
VASTE PASSIVA 
 

Eigen vermogen 
RESERVES 

Boekwaarde 
1-1-2017 

Resultaat 
bestemming 

vorig jaar 

Vermindering 
ter dekking 
afschrijving Toevoeging Onttrekking 

Boekwaarde 
31-12-2017 

ALGEMENE RESERVES          

                           

Algemene reserves     7.247.302    3.140.935    2.990.712   -3.320.000   10.058.949  

Algemene bedrijfsreserve 
grondbedrijf     6.380.713      2.631.000   -3.574.818     5.436.895  

           

BESTEMMINGSRESERVES          

                           

Reserve overheveling       463.000         -463.000                -    

Reserve inv. Maatschapp. Nut      2.500.000      2.500.000  

           

Totaal reserves   13.628.015    3.603.935                 -     8.121.712   -7.357.818   17.995.844  

 

Algemene reserve bestaat uit: 

- 1. Algemene reserve 

- 2. Algemene reserve Grondbedrijf 

 

 

1. Algemene reserve 

De reserve vormt een algemene buffer. De mutaties bestaan uit: 

- Resultaatbestemming vorig jaar (raadsbesluit 17/35 6-7-2017):  

- Toevoeging resultaat 2016:  €3.603.935 

- Onttrekking voor de overhevelingsverzoeken 2016 €463.000 

- Toevoeging van de reserve grondbedrijf €2.990.712, raadsbesluit 17/35 

- Onttrekking voor duurzaam veilig recreëren €70.000, primaire begroting 2017, blz. 88 

- Onttrekking voor handhaving buitengebied €150.000, primaire begroting 2017, blz. 88 

- Onttrekking voor reserve van kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut €1.500.000, 

raadsbesluit 17/35 

- Onttrekking voor vorming bestemmingsreserve voor kapitaallasten voor spoorwegovergang 

€1.000.000, primaire begroting 2017, blz. 88 

- Onttrekking voor informatiebeleidsplan ‘17-’20 €300.000, raadsbesluit 17/09 

- Onttrekking voor impuls leefbaarheid woonomgeving €300.000, primaire begroting 2017, blz. 88 
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2. Algemene reserve Grondbedrijf 

Voor een uitgebreide toelichting op de bedragen: zie paragraaf E Grondbeleid. 

 
Beginstand per 1-1-2017              6.380.712  

   

Onttrekking naar algemene reserve conform besluit vaststelling 
jaarrekening 2016            -2.990.712  

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL               -500.921  

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening Studiegebied                 -83.185  

Tussenstand Algemene reserve grondbedrijf              2.805.894  

Stortingen/winstnemingen:              2.631.000  

    

Eindstand 31-12-2017              5.436.894 

   
 

Bestemmingsreserves 

 

- Reserve overheveling 

Toevoeging €463.000 en vrijval hiervan,  raadsbesluit 17/35  6-7-2016 

 

- Reserve voor kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut 

Toevoeging aan deze reserve €1.000.000, primaire begroting 2017, blz. 88 

Toevoeging aan deze reserve €1.500.000, raadsbesluit 17/35 

 

Voorzieningen 

 Boekwaarde Toe-   Boekwaarde 

 1-1-2017 voeging Aanwending Vrijval 31-12-2017 

Voorzieningen voor verplichtingen, 

verliezen en risico’s 3.054.126 74.017 

 

-182.473 -392.533 2.553.137 

Egalisatievoorzieningen      

Van derden verkregen middelen die 

specifiek besteed moeten worden 61.000 986.724 -997.534                   -    50.190 

      

Totaal voorzieningen 3.115.126 1.060.741 -1.180.007 -392.533 2.603.327 

      

 

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 2017 is voor een bedrag van 

€ 59.169 aangewend voor uitkeringen en is € 18.367 vrijgevallen. De stand per ultimo 2017 

bedraagt € 146.710. 

 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

- Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA). 

De Appa is in 2017 voor € 123.304 aangewend voor uitkeringen. Toegevoegd is € 74.017. 

Vrijgevallen is € 174.166. De vrijval komt met name door een hogere rekenrente. 
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Voor de oud wethouders die onder de Appa voorziening staan, worden elk jaar nieuwe 

berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt. De stand per ultimo 2017 van de 

APPA voorziening bedraagt € 2.406.427. 

De voorziening is ondergebracht bij 2 pensioenverzekeraars, RAET en PROambt (is gegroeid uit 

het verleden). Beiden hanteren dezelfde grondslagen.  

 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:  

- Voorziening spaarverlof 

De voorziening spaarverlof laten wij per 31-12-2017 vrijvallen. In de plaats hiervoor zullen wij bij 

de jaarrekening een voorstel doen voor het instellen van een Bestemmingsreserve spaarverlof 

 

 

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.  

- Voorziening beheerplan riolering 

De toevoeging aan deze voorziening is € 986.724. 

De toevoegingen worden gebruikt om boekwaarden van investeringen in riool te verlagen. 

Daarmee wordt het saldo van de voorziening eind 2017 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. 

 

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden 

- Voorziening subs. Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie 

Er hebben in 2017 is voor € 10.810 aangewend ten laste van deze voorziening. Het saldo eind 

2017 komt daarmee op € 50.190. 

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). 
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Onderhandse leningen van: 

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.083.135  

- overige binnenlandse sectoren - 

Totaal 43.083.135 

 

De totale rentelasten in 2017 van alle ‘vaste leningen’ bedroegen € 1.150.172. 

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 

Banksaldi                 -54 

Overige kortlopende schulden: Crediteuren      741.840 

 

 

Overlopende passiva 
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotings-
jaar tot betaling komen, m.u.v. van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde  

verplichtingen met vergelijkbaar volume 
 

Omschrijving Bedrag 

Betalingen onderweg met betrekking tot crediteuren 2.408.564 

Te betalen rente langlopende geldleningen 414.640 

Te restitueren OZB - diverse personen 124.083 

afwikk.salarissen periode 14 5.320 

Afdracht loonheffing 2017 697.229 

Afdracht pensioenpremies december ABP 124.317 

Afdracht IPAP premie december Loyalis 1.667 

Loonsuppletie 4e kwartaal - Optisport 1.339 

Herstel brandmeldinstallaties e.d. - HvE elektro 12.625 

Hercoaten stalen kokers gymzaal - Maricon  2.346 

Werkz.hdn.fusieverenigingen - Kragten 7.175 

Afwikkeling milieuwerkzaamheden 2017 - OMWB 106.004 

Bijdrage Regiotaxi+regiecentrale WMO - Gemeente Tilburg 42.000 

Leerlingenvervoer - Gemeente Tilburg 30.000 

Loonkosten inhuur personeel - FW-Brabant 15.120 

Bijdr.schetsontwerp Kasteel Durendaal - St.Duurzaamheidsvallei 11.500 

Declaratie PGB Jeugd - SVB 13.892 

Declaratie WMO Zin - diverse aanbieders 250.758 

Afwikk. Jeugdzorg inzake Hondsberg - Hart van Brabant 929.243 

Afwikk. Jeugdzorg - Hart van Brabant 746.097 

Restitutie OZB - diverse personen 775 

Subsidie BVL 2017 - diverse scholen 22.382 

Herstelwerkzaamheden Project Visserlaan 24.506 

Afwikkeling woonrijpmaakkosten project Hertog Jan 21.493 

Totaal 6.013.075 

 

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2018. 

De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren in de loop 

van 2018 worden afgewerkt.  



135 

 

 

De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrotingsjaren 

  Beginwaarde Vermeer- Vermin- Eindwaarde 

  1-1-2017 deringen deringen 31-12-2017 

Subs. Proj. Verkeer M-F-005-17   381.600   381.600 

Totaal 0 381.600 0 381.600 

 

 

 

Overige vooruit ontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

Omschrijving Bedrag 

Transitoria Sociale Zaken 283.791 

te verwerken ontvangsten soza 100 

Vooruit ontvangen huursommen en bijdragen 70.352 

Nog te verrekenen ontvangsten 5.283 

Cadeaukas (onderlinge regeling personeel) 6.733 

Totaal 366.259 

 

De afwikkeling van de transitoria Sociale Zaken worden in 2018 verwerkt. 
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Niet uit balans blijkende vorderingen en verplichtingen  

 

lopende claims per 31-12-2017 

Er zijn drie lopende claims per 31-12-2017. De uitkomst hiervan is bij het samenstellen van deze 

jaarrekening niet in te schatten.  

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2017 

Borgstelling. De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander 

heeft aangegaan voor een bedrag van € 46.050,- 

 

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 € 46 

miljoen garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting Leystromen.  

 

Naam 

*  € 1.000 

Hoofdsom 

Saldo 

1-1-2017 

Saldo 

 31-12-2017 

Percentage  

Borgstelling 

Tiliander € 1.495 € 116 € 46 100% 

WSW € 59.208 € 46.995 € 46.067 50% 

Totaal € 60.703 € 47.111 € 46.113  

 

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 € 1.285.000 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 Einddatum 

krediet 
Afsluiten 

ja/nee 
Nieuwe 

einddatum 
Budget Realisatie 

totaal 
Vrije 

ruimte 
  Opmerking 

7540014 Verbouwing Tiliander 1e gedeelte(2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 447.300 437.271 10.029   2018  

7540015 Aanpassing toegang Tiliander 2e 
ged('17) 

31-12-2017 nee 31-12-2018 113.230 9.703 103.527   2018  

                  

7531015 hoco vern.1e kunstgrasveld(toplaag) 
2016 

31-12-2017 ja   250.000 353.325 -103.325   In de Berap blz. 6 onderaan is € 98.000 gemeld als overschrijding en blz. 8 

                  

7962042 Verv.toyota Hi-Lux 17-VRL-3 31-12-2017 ja   22.000 29.655 -7.655   Bij het investeringsbudget is rekening gehouden met de inruilwaarde 

7962046 verv.toyota Hi-Lux alg.dienst 8-VJJ-96 31-12-2016 ja   25.000 28.255 -3.255   De inruilwaarde dient volgens de BBV als eenmalige opbrengst verantwoord 
te worden 

7962053 Verv. Volkswagen 15-VBP-9 31-12-2017 ja   25.000 22.482 2.518   De verkoopwinst van € 14.737  is geboekt in programma 2  

                  

7722037 aanp. rioleringssysteem Moergestel 31-12-2017 nee 31-12-2018 200.000 86.029 113.971   in uitvoering 

7722040 uitv.meetprogr. Overst. & gem. 31-12-2017 nee 31-12-2018 200.000 95.122 104.878   in uitvoering 

7722078 Dr.Schaepmanplein (verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 123.564 64.077 59.487   in uitvoering 

7722079 Valkenierslaan(verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 140.000 106.249 33.751   in uitvoering 

7722080 Huysackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 141.991 112.168 29.823   in uitvoering 

7722081 Kerkackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 87.795 51.695 36.100   in uitvoering 

7722082 Kruysackerplein MG(verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 96.517 92.565 3.952   in uitvoering 

7722083 Kruysackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 89.922 85.303 4.619   in uitvoering 

7722084 Dr.Schaepmanplein (klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 40.000 13.779 26.221   in uitvoering 

7722085 Valkenierslaan (klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 49.000 22.894 26.106   in uitvoering 

7722086 Huysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 50.000 39.989 10.011   in uitvoering 

7722087 Kerkackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 30.000 21.015 8.985   in uitvoering 

7722088 Kruysackerplein MG(klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 30.000 9.215 20.785   in uitvoering 

7722089 Kruysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2017 nee 31-12-2018 30.000 28.453 1.547   in uitvoering 

7722090 Burg.Suyslaan(vervanging riol..2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 324.600 219.818 104.782   in uitvoering 

7722091 Dr.Bolsiuslaan(vervanging riol.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 123.640 115.268 8.372   in uitvoering 
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7722092 Dr.Desainlaan(vervanging riol.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 95.950 73.203 22.747   in uitvoering 

7722093 Kerkstraat MG(vervanging riol.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 149.530 96.254 53.276   in uitvoering 

7722094 Dr.Schräderlaan(verv.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 190.570 14.121 176.449   in uitvoering 

7722095 Hertog Godfriedlaan(verv.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 91.640 4.405 87.235   in uitvoering 

7722096 Hertog Hendriklaan(verv.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 241.430 11.646 229.784   in uitvoering 

7722097 Coolhof MG(verv.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 77.330 7.171 70.159   in uitvoering 

7722098 Beukendreef(verv.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 320.910 62.533 258.377   in uitvoering 

7722125 Burg.Suyslaan(klim.adapt.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 105.840 49.094 56.746   in uitvoering 

7722126 Dr.Bolsiuslaan(klim.adapt.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 50.400 43.010 7.390   in uitvoering 

7722127 Dr.Desainlaan(klim.adapt.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 30.240 24.785 5.455   in uitvoering 

7722128 Kerkstraat MG(klim.adapt.2016) 31-12-2017 nee 31-12-2018 50.400 2.539 47.861   in uitvoering 

7722129 Baggeren Klompven(Milieumaatreg.) 31-12-2017 nee 31-12-2018 252.000 167.421 84.579   in uitvoering 

7722130 Beukendreef(klim.adapt.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 110.880 5.791 105.089   in uitvoering 

7722131 Dr.Schräderlaan(klim.adapt.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 60.480 - 60.480   in uitvoering 

7722132 Hertog Godfriedlaan(klim.adapt.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 30.240 - 30.240   in uitvoering 

7722133 Hertog Hendriklaan(klim.adapt.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 80.640 1.990 78.650   in uitvoering 

7722134 Baggeren Eikenven(Milieumaatreg.) 31-12-2017 nee 31-12-2018 151.200 73.458 77.742   in uitvoering 

7722135 Coolhof MG(klim.adapt.2017) 31-12-2017 nee 31-12-2018 25.200 - 25.200   in uitvoering 

                  

7210608 Fietspad Haghorst (deel1) 31-12-2017 nee 31-12-2018 318.400 135.260 183.140    2018 

7211144 Aanp.spoorwegovergang Blokshekken 31-12-2017 nee 31-12-2018 1.970.287 913.589 1.056.697   aanvullend krediet € 1.095.286,50   Raadsvoorstel 17/47  12-12-2017  
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Taakvelden overzicht 

 

  BUDGET GEBOEKT 

  Lasten Baten Totaal Lasten Baten Totaal 

0.1 Bestuur 1.639.769 -845 1.638.924 1.482.607 -108.371 1.374.236 

0.10 Mutaties reserves 7.288.745 -6.773.712 515.033 8.215.212 -7.451.318 763.894 

0.2 Burgerzaken 856.986 -500.805 356.181 816.682 -581.637 235.045 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 253.874 -116.234 137.640 256.902 -746.518 -489.616 

0.4 Overhead 8.619.394 -89.242 8.530.152 8.603.791 -682.208 7.921.582 

0.5 Treasury 12.687 -13.219 -532 14.578 -44.760 -30.183 

0.61 OZB woningen 318.412 -4.918.758 -4.600.346 257.304 -5.015.905 -4.758.601 

0.62 OZB niet-woningen 0 -755.372 -755.372 0 -635.448 -635.448 

0.63 Parkeerbelasting 0 -1.001.000 -1.001.000 0 -931.955 -931.955 

0.64 Belastingen overig 212.921 -1.077.408 -864.487 255.531 -1.647.932 -1.392.401 

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

0 -33.096.481 -33.096.481 0 -32.994.859 -32.994.859 

0.8 Overige baten en lasten 47.283 -113.398 -66.115 26.920 -121.780 -94.860 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.218.687 0 1.218.687 1.216.471 -6.363 1.210.108 

1.2 Openbare orde en veiligheid 578.538 -15.548 562.990 554.260 -14.719 539.541 

2.1 Verkeer en vervoer 3.116.763 -44.377 3.072.386 2.962.719 -133.035 2.829.684 

2.2 Parkeren 309.983 0 309.983 292.459 -4.646 287.813 

3.1 Economische ontwikkeling 74.136 0 74.136 78.147 0 78.147 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 157.264 -25.320 131.944 118.541 -18.532 100.009 

3.4 Economische promotie 323.079 -765.349 -442.270 296.186 -614.003 -317.818 

4.1 Openbaar basisonderwijs 171.282 -3.648 167.634 128.685 0 128.685 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.774.788 -244.185 1.530.603 1.967.080 -231.895 1.735.186 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.018.116 -211.059 807.057 1.002.145 -214.910 787.235 

5.1 Sportbeleid en activering 429.708 0 429.708 464.296 -3.788 460.508 

5.2 Sportaccommodaties 2.027.800 -1.044.267 983.533 1.953.737 -978.392 975.345 
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5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.740.706 -493.445 1.247.261 1.745.492 -506.500 1.238.992 

5.5 Cultureel erfgoed 100.219 -115.247 -15.028 123.472 -120.302 3.170 

5.6 Media 595.473 0 595.473 595.027 0 595.027 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.515.755 -21.189 1.494.566 1.424.692 -21.000 1.403.692 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.365.831 -131.943 1.233.888 1.277.410 -94.622 1.182.789 

6.2 Wijkteams 146.045 -15.764 130.281 137.987 -10.214 127.773 

6.3 Inkomensregelingen 5.073.162 -3.830.019 1.243.143 5.207.703 -4.288.271 919.432 

6.4 Begeleide participatie 3.672.538 0 3.672.538 3.951.375 -5.374 3.946.000 

6.5 Arbeidsparticipatie 557.636 0 557.636 261.026 -17.812 243.215 

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 366.566 0 366.566 390.850 -6.904 383.945 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.648.186 0 4.648.186 4.803.710 -5.026 4.798.684 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.559.296 0 5.559.296 5.688.926 -4.725 5.684.201 

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 27.884 -350.000 -322.116 26.095 -281.536 -255.441 

7.1 Volksgezondheid 744.530 0 744.530 746.921 0 746.921 

7.2 Riolering 1.933.027 -2.504.635 -571.609 1.838.716 -2.509.770 -671.053 

7.3 Afval 2.127.923 -2.504.050 -376.127 2.021.333 -2.396.050 -374.717 

7.4 Milieubeheer 19.236 -1.384 17.852 19.410 -1.074 18.336 

8.1 Ruimtelijke ordening 618.353 -237.801 380.552 575.611 -80.742 494.869 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.180.134 -5.890.851 -1.710.717 11.518.142 -13.485.677 -1.967.535 

8.3 Wonen en bouwen 1.415.280 -929.911 485.369 1.416.632 -1.006.270 410.362 

Totaal  66.857.992 -67.836.466 -978.474 74.734.782 -78.024.845 -3.290.063 
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Bijlage met verwerkte Berap apart getoond  

 

PRG01 Gemeenteraad 
en griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten - V - V - V - V 7 V 7 V 

Baten - V - V - V - V 7 V 7 V 

2A. Uitvoeringskosten -690 N -45 N 0 V -735 N -694 N 41 V 

Lasten -690 N -45 N 0 V -735 N -694 N 41 V 

Saldo -690 N -45 N 0 V -735 N -686 N 49 V 

PRG02 Bestuur, 
organisatie en 
financiën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 40.238 V 1.999 V -340 N 41.898 V 42.882 V 984 V 

Baten 40.238 V 1.999 V -340 N 41.898 V 42.882 V 984 V 

2A. Uitvoeringskosten -16.298 N -413 N -617 N -17.328 N -17.047 N 280 V 

2B. Kapitaallasten -378 N - V -4 N -382 N -384 N -2 N 

Lasten -16.675 N -413 N -622 N -
17.710 

N -17.431 N 278 V 

Saldo 23.563 V 1.586 V -961 N 24.188 V 25.451 V 1.263 V 

PRG03 
Dienstverlening 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.270 V -75 N - V 5.195 V 5.777 V 582 V 

Baten 5.270 V -75 N - V 5.195 V 5.777 V 582 V 

2A. Uitvoeringskosten -4.665 N - V -31 N -4.696 N -4.759 N -63 N 

Lasten -4.665 N - V -31 N -4.696 N -4.759 N -63 N 

Saldo 605 V -75 N -31 N 499 V 1.018 V 519 V 

PRG04 Ruimte 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

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

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

2A. Uitvoeringskosten -383 N -20 N -169 N -571 N -238 N 334 V 

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

Lasten -388 N -20 N -169 N -576 N -243 N 334 V 

Saldo -386 N -20 N -169 N -575 N -242 N 333 V 

PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 17.865 V - V -6.531 N 11.334 V 19.389 V 8.055 V 

Baten 17.865 V - V -6.531 N 11.334 V 19.389 V 8.055 V 

2A. Uitvoeringskosten -18.827 N -64 N 8.095 V -10.795 N -17.953 N -7.158 N 

2B. Kapitaallasten -864 N - V -30 N -894 N -1.037 N -143 N 

2C. Apparaatskosten -144 N - V 144 V - V - V - V 

Lasten -19.834 N -64 N 8.209 V -
11.689 

N -18.991 N -7.301 N 

Saldo -1.970 N -64 N 1.678 V -355 N 399 V 754 V 

PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 645 V - V -16 N 629 V 560 V -69 N 

Baten 645 V - V -16 N 629 V 560 V -69 N 

2A. Uitvoeringskosten -16.322 N -597 N 636 V -16.283 N -16.645 N -363 N 
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2B. Kapitaallasten -19 N - V - V -19 N -19 N - V 

Lasten -16.341 N -597 N 636 V -
16.302 

N -16.665 N -363 N 

Saldo -15.696 N -597 N 621 V -
15.673 

N -16.104 N -432 N 

PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 1.734 V 229 V 43 V 2.005 V 1.956 V -49 N 

Baten 1.734 V 229 V 43 V 2.005 V 1.956 V -49 N 

2A. Uitvoeringskosten -5.717 N 27 V -126 N -5.816 N -5.742 N 74 V 

2B. Kapitaallasten -1.904 N - V - V -1.904 N -1.888 N 16 V 

Lasten -7.621 N 27 V -126 N -7.721 N -7.630 N 90 V 

Saldo -5.887 N 256 V -84 N -5.715 N -5.674 N 41 V 

PRG08 
Burgerparticipatie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten 50 V -50 N - V -0 N - V 0 V 

Lasten 50 V -50 N - V -0 N - V 0 V 

Saldo 50 V -50 N - V -0 N - V 0 V 

PRG09 Samenwerking Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten 43 V -50 N - V -7 N -5 N 2 V 

Lasten 43 V -50 N - V -7 N -5 N 2 V 

Saldo 43 V -50 N - V -7 N -5 N 2 V 

PRG10 Oisterwijk 
onderneemt! 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

(BERAP) 

  Begrotings 
wijzigingen 

(Overig) 

  Budget   Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -114 N - V -20 N -134 N -103 N 31 V 

Lasten -114 N - V -20 N -134 N -103 N 31 V 

Saldo -114 N - V -20 N -134 N -103 N 31 V 

Saldo van baten en 
lasten 

-482 N 941 V 1.035 V 1.494 V 4.054 V 2.560 V 

Reserves 520 V - V -1.035 N -515 N -764 N -249 N 

Resultaat 38 V 941 V - V 978 V 3.290 V 2.312 V 
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Bijlage verwerkte Berap 2017 (als begrotingsmutatie)  
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