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Nota van aanbieding 2018   

 

Beste inwoners, beste leden van de raad, 

 

Wij bieden u graag het jaarverslag over 2018 en de bijbehorende jaarrekening aan. We doen 

verslag van uw en onze inzet in een jaar dat in de eerste plaats een verkiezingsjaar was. We 

presenteren van die inzet ook in financiële zin de rekening. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Want 

het was geen eenvoudig jaar. We merkten dat we helaas de prijs betaalden voor de 

Rijksbezuiniging bij de overdracht van de jeugdzorg. Om die zorg op niveau houden, hebben we 

samen met de regio grote bedragen op tafel moeten leggen. 

 

Grote bedragen waren en zijn ook gemoeid met de investeringen in de sportboulevard op Den 

Donk. Zwembad, sporthal, voetbalaccommodatie, herinrichting doen een groot beslag op de 

middelen die we korte en korte termijn tot onze beschikking hebben. Mede omdat we de lasten 

niet verhogen, wordt het onontkoombaar dat we het spreekwoordelijke ‘vet op de botten’ 

aanspreken. 

 

De raadsverkiezingen waren de aftrap voor een andere kijk op het bedrijven van onze 

gemeentepolitiek. Partijen hebben gekozen voor een nieuwe aanpak bij het maken van politieke 

afspraken. Zo is een raadsakkoord tot stand gekomen dat de steun heeft van het merendeel van 

fracties. Het geeft op hoofdlijnen aan waar in deze korte raadsperiode op gekoerst moet worden. 

Centraal daarbij staat een bestuursstijl die u als inwoner en vele andere belanghebbenden nog 

nadrukkelijker dan voorheen betrekt bij het maken en uitvoeren van beleid. Daarbij zijn er geen 

in beton gegoten politieke afspraken gemaakt, maar is sprake van een open discussie. 

 

In dit jaarverslag proberen we smart aan te geven wat we hebben bereikt en wat we daarvoor 

hebben gedaan. Aantekening daarbij is dat niet alles meetbaar en planbaar is. De realiteit 

diende zich soms anders aan dan bij de begrotingsbehandeling in november 2017 verwacht werd. 

Een vaste waarde is gelukkig dat onze medewerkers zich met volle overtuiging en energie inzetten 

voor de geformuleerde ambities. Daarbij gaat het meeste goed en worden er - net als door u en 

door ons - ook fouten gemaakt. We hebben afgesproken dat dat hoort bij vernieuwen. 

 

Deze verslaglegging presenteren we u in de periode dat we in de perspectiefnota ook vast stellen 

wat de komende jaren centraal staat. Dat biedt de kans de leerpunten van 2018 mee te nemen en 

uit te werken in de begroting die wij na de zomer voorbereiden. We rekenen op een goed en open 

debat dat onze gezamenlijke ambitie weergeeft: een Oisterwijk dat bouwt aan onze mooie Parel in 

‘t groen. 

 

21 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

Oisterwijk,  

Het college 
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Financiële beeld  

 

Het rekeningjaar 2018 laat een negatief saldo zien. Het beeld is als volgt: 

 

Resultaat 2018 
x € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

PRG01 Gemeenteraad en griffie -733 N -672 N 62 V 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 25.225 V 25.701 V 475 V 

PRG03 Dienstverlening 319 V 616 V 297 V 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -1.210 N -417 N 794 V 

PRG05 Ruimte uitvoering -1.909 N -4.572 N -2.663 N 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -18.290 N -19.115 N -825 N 

PRG07 Samenleving uitvoering -6.148 N -6.105 N 42 V 

PRG08 Burgerparticipatie -0 N - V 0 V 

PRG09 Samenwerking - V -2 N -2 N 

Saldo van baten en lasten -2.746 N -4.567 N -1.821 N 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+)  reserves 1.264 V 3.105 V 1.840 V 

Gerealiseerd resultaat -1.482 N -1.463 N 20 V 

 

Het gerealiseerde resultaat over 2018 is een tekort van € 1,46 mln. Samen met de 

overhevelingsverzoeken van € 1,4 mln. wordt het werkelijke tekort over 2018 € 2,9 mln.  

Het tekort is met name ontstaat door twee posten. Het tekort op de jeugdzorg van € 2,8 mln. en 

de afboeking van Scheerman Zuid van € 1,4 mln. Het tekort op de jeugdzorg van € 2,8 mln. is 

inclusief afrekeningen uit 2017 van € 0,3 mln. Ten opzichte van de begroting is het tekort op jeugd 

€ 0,5 mln. Dit komt omdat in de Berap al een tekort is gemeld van € 2,3 mln.  

Daarnaast ontstaan enkele voordelen. De twee belangrijkste zijn de meer ontvangsten op 

precariobelasting van € 261.000 en hogere baten bij de rijks ontvangsten sociale uitkeringen 

€ 308.000. In programma’s worden de verschillen met de begroting verder toegelicht.  

 

Overhevelingsverzoeken 

We stellen bij deze jaarrekening voor om € 1,4 mln. aan niet uitgegeven budgetten over te 

hevelen naar 2019. De drie belangrijkste zijn: € 500.000 voor stimuleren sociale huisvesting, 

€ 300.000 voor het gezamenlijk ICT platform met de GHO gemeenten en € 232.000 voor impuls 

leefbaarheid woonomgeving. Voor een nadere toelichting en de overige overhevelingen wordt 

verwezen naar de bijlage Overhevelingsverzoeken – nog te besluiten op blz. 163. 

 

Verwerking saldo 

Wij stellen voor om het tekort ten laste van de algemene reserve te brengen. 

 

Weerstandsvermogen 

De ratioweerstandsvermogen wordt per begin van het jaar weergegeven. Deze is per 1-1-2018 

3,21. Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf B Weerstandsvermogen 

en Risicobeheersing op blz. 85. 
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Leeswijzer 

 

 

Opbouw van de jaarrekening 

We gebruiken de jaarrekening om verantwoording af te leggen over de afspraken die in de 

begroting zijn gemaakt tussen de gemeenteraad en het college over wat we in het begrotingsjaar 

gaan doen en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. 

 

Deze jaarrekening sluit aan op de begroting 2018 met 9 programma’s. De planning- en control 

cyclus en de documenten die hieruit voort komen, zijn onderwerp van continue verbetering. Om 

die reden is ook de lay-out van de jaarrekening aangepast aan de lay-out van de begroting 2019, 

rekening houdend met het feit dat de jaarrekening wel een spiegel moet zijn van de begroting. 

 

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

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als eerste is het jaarverslag opgenomen met de 

programmaverantwoording, inclusief de gerealiseerde baten en lasten per programma, en de 

verplichte paragrafen. Gevolgd door de jaarrekening met de balans en de toelichting op de balans 

en de overige verplichte onderwerpen. 

 

Opbouw van de programma’s  

Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma de omschrijving en de ambities 

zijn opgenomen. Per programma worden de volgende vragen beantwoord: 

 Wat hebben we bereikt? Is onze opgave / ambitie gerealiseerd? 

 Wat hebben we daar voor gedaan? Wat hebben we in 2018 gedaan om deze opgave / ambitie 

te realiseren? 

 Wat heeft het gekost? Wat zijn de baten en lasten van de ambities en de reguliere 

werkzaamheden, opgenomen in een tabel.  

 

In de programma’s zijn de voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn 

een gevolg van de gewijzigde begrotingsvoorschriften op basis van het advies van de commissie 

Depla. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente.nl” 

raadpleegbaar. Dat maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met 

andere gemeenten. De opgenomen indicatoren zijn de stand van februari 2019 en kunnen nog 

oude jaren betreffen. 

 

Cijfermatige toelichting 

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

2018 (de verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen). De toelichting is niet uitputtend; 

alleen 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. 

 

Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.  
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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 adviseert, ondersteunt en faciliteert de raad en zijn commissies.  

 

 

Ambities voor dit programma 

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om zijn verbindende en 

volksvertegenwoordigende rol te versterken en in te zetten op een goede en betekenisvolle 

verbinding met de samenleving. 

 

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

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

effectieve en efficiënte wijze kunnen doen. 

 

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

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

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

de processen. 

 

  



 

    14 

 

  

Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Gemeenteraad 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De nieuwe raad in positie brengen om zijn werk goed en efficiënt te kunnen 

doen. 

  

  

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Na de verkiezingen is een uitgebreid introductieprogramma aangeboden. In 

diverse bijeenkomsten zijn de raadsleden geïnformeerd over onder andere 

de taken, rollen en werkzaamheden van de gemeenteraad, het college en 

de ambtelijke organisatie, instrumenten van de raad, de 

rekenkamercommissie, P&C-cyclus en verschillende majeure thema’s en 

dossiers. Daarnaast is een digitale leeromgeving aangeboden via het 

raadsinformatiesysteem. Ook na het introductieprogramma blijft er 

aandacht voor scholing en training van raadsleden.  

- De raadswerkgroep Omgevingswet is in 2018 vier keer bij elkaar geweest. 

Tijdens de bijeenkomsten kwam onder andere aan de orde de omgevingswet 

en de veranderende samenleving, het proces en de scope van de 

ambitiebepaling en de veranderende rol van de gemeente(raad). Daarnaast 

heeft in september in GHO-verband een gezamenlijke raadsbijeenkomst 

over de omgevingswet plaatsgevonden.  

- De ontwikkeling van kwalitatief betere beeldvormingsavonden en in bredere 

zin het vergadermodel van de raad is in gang gezet, waarbij meer aandacht 

is voor het betrekken van inwoners en andere betrokkenen en interactieve 

werkvormen. De bouwavond voor het koersdocument Sociaal Domein is 

daar een goed voorbeeld van. Bij commissievergaderingen hebben 

ambtenaren een meer actieve rol gekregen om een  toelichting te geven. 

Ook is de kwaliteit van de raadsstukken verbeterd door de invoering van de 

30-seconden-schrijfstijl. De werkgroep Oisterwijk aan Z heeft het 

verbeteren van het vergadermodel van de raad, waaronder de 

beeldvormingsavonden en commissievergaderingen, als speerpunt 

benoemd.  

 

 

 

Product: Griffie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Professionele en adequate ondersteuning van de raad, commissies en hun 

voorzitters. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De raad heeft op voorstel van de werkgeverscommissie en de griffier 

besloten tot (tijdelijke) uitbreiding van de formatie van de griffie. De 

uitbreiding wordt begin 2019 geëffectueerd. De griffie is daardoor nog beter 

toegerust om de raad, commissies en hun voorzitters te ondersteunen en  

adviseren bij hun werkzaamheden en het realiseren van de ambities zoals 

verwoord in het raadsprogramma. 
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Product: Adviesorgaan Rekenkamercommissie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De aanbevelingen uit de onderzoeken van de rekenkamercommissie dragen bij 

aan de verbetering van processen voor raad en organisatie. De rekenkame-

rcommissie is weer op volle sterkte en is in 2018 gestart met een nieuw 

onderzoek. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In de raadsvergadering van 17 mei 2018 zijn de nieuwe voorzitter en het 

nieuwe lid van de rekenkamercommissie benoemd en is een 

rekenkamercommissielid herbenoemd. De rekenkamercommissie is 

daarmee op volle sterkte.  

- In 2018 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport ‘Versterk de 

verbinding: Hulp en ondersteuning in de sociale basisstructuur’ aan de raad 

aangeboden. Dit onderzoek is behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 

2018. 

- De rekenkamercommissie is in 2018 gestart met een onderzoek in het kader 

van de Omgevingswet. 

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

Zowel in het samenwerkingsverband Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk als Hart van Brabant is 

aandacht gegeven aan de start van nieuwe raadsleden. In regionaal verband zijn bijeenkomsten 

en overdrachtsdocumenten aangeboden, onder andere via de radendag van het 

samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant en een gezamenlijke radenbijeenkomst in GHO-

verband over de omgevingswet. 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

Burgerparticipatie en de gemeenteraad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via verschillende 

wegen zoeken inwoners de raad op en de raad de inwoners. Dit is een proces dat voortdurend in 

beweging is en regelmatig om versterking en vernieuwing vraagt. De gemeenteraad heeft in 2018 

in het raadsprogramma de ambities en acties voor de huidige raadsperiode bepaald.  

 

 

Haaren 

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben vanaf voorjaar 2018 nauw 

samengewerkt om de herindeling van de gemeente Haaren met de gemeenten Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg conform de Wet algemene regels herindeling voor te bereiden. Het dorp Haaren 

komt per 1 januari 2021 bij Oisterwijk, de gemeente Oisterwijk is rechtsopvolger van de 

gemeente Haaren.  

Volgens het Plan van Aanpak fase 1 is gestart met het wettelijk traject om via het 

herindelingsontwerp te komen tot het herindelingsadvies. In augustus 2018 is een 

draagvlakonderzoek uitgevoerd onder inwoners van onze gemeente. Dit onderzoek maakt deel 

uit van het herindelingsontwerp dat in december 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Tegelijkertijd is een meer operationeel traject opgestart. In het operationele traject werken we 

aan een zorgvuldige overgang van o.m. personeel, taken en verantwoordelijkheden. Zo is onder 

meer in oktober 2018 een convenant personeel opgesteld, dat verder uitgewerkt wordt in een 
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sociaal plan. Het operationele traject wordt enerzijds opgepakt in een projectstructuur met alle 

betrokken gemeenten, anderzijds in bilaterale projecten (Oisterwijk – Haaren). Dit heeft in 2018 

veel inzet gevraagd van onze organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.  

 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG01 Gemeenteraad 
en griffie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten - V - V - V 95 V 95 V 

Baten - V - V - V 95 V 95 V 

2A. Uitvoeringskosten -708 N -25 N -733 N -767 N -34 N 

Lasten -708 N -25 N -733 N -767 N -34 N 

Saldo -708 N -25 N -733 N -672 N 62 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Baten 

De hogere baten ad € 95.000 betreffen de opbrengsten van detachering personeel griffie. 

Lasten 

De hogere lasten worden veroorzaakt door de hogere kosten van salarissen personeel griffie ad 

€ 73.000 (N) (die samenhangen met de hogere opbrengsten detachering), lagere kosten voor de 

gemeenteraad (salarissen, onkostenvergoedingen, presentiegelden, studiekosten en advieskosten) 

ad € 21.000 (V) en het budget van de rekenkamer dat niet volledig benut is ad € 22.000 (V).  
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Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën  

 

Portefeuillehouders: Hans Janssen, Dion Dankers 

 

 

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. 

 

 

Ambities voor dit programma 

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

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

processen.  

 

We willen de raad in 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. 

 

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. We pakken samen uitdagingen en kansen aan die te omvangrijk zijn 

voor gemeenten alleen. 
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: College 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Op een effectieve en transparante manier uitvoering geven aan de 

geformuleerde maatschappelijke doelstellingen van de raad. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Er is uitvoering gegeven aan de begroting, waarbij afwijkingen op de 

begroting zijn gemeld in de bestuursrapportage. 

- Vanuit de actieve informatieplicht heeft het college de raad geïnformeerd 

over belangrijke (politieke) zaken en afwijkingen die van belang zijn voor 

de raad. 

 

 

 

Product: Salarissen en overige personele kosten 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We streven naar een gezonde organisatie met een evenwichtige 

leeftijdsopbouw. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Bij vrijkomende vacatures is gezocht naar de beste kandidaat. Indien er 

meerdere geschikte kandidaten waren, hebben er bij de selectie meer 

factoren mee gespeeld, zoals diversiteit in ons personeelsbestand 

(opleiding, ervaring, leeftijd, man/vrouw) in relatie tot het optimaal laten 

functioneren van het betreffende team. 

- We investeren graag in het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. 

Het gaat dan over opleidingen om te gaan of blijven voldoen aan de huidige 

functie, maar ook opleidingen die als investering dienen voor de toekomst 

binnen of buiten onze organisatie. Opleidingen die gericht zijn op de huidige 

functie worden bijna altijd volledig vergoed. Voor andere opleidingen zijn 

goede afspraken gemaakt over vergoeding en studieverlof.  

- Niet alleen opleiding, maar ook mobiliteit vinden we belangrijk. We zijn 

aangesloten bij het Mobiliteitscentrum en stimuleren medewerkers indien 

daar behoefte aan is om een loopbaanbaantraject te volgen. In een 

loopbaantraject staat een medewerker stil bij zijn of haar ontwikkeling en 

leert regie te pakken en keuzes te maken.  

- Door onze samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek bieden we 

medewerkers meer kansen om door te stromen. Medewerkers van deze drie 

gemeenten zijn interne kandidaat voor vrijkomende vacatures.  

- Daarnaast zijn we creatief en flexibel in situaties waarin medewerkers 

aangeven een kijkje in de keuken te willen nemen van de samenwerkende 

gemeenten. Dit doen we door medewerkers een ‘snuffelstage’ aan te bieden, 

tijdelijk te detacheren op een functie of project in een andere gemeente, 

projecten in GHO-verband op te pakken, maar ook zelfs door teams samen 

te voegen, zodat er daadwerkelijk kan worden bijgedragen aan het 

verminderen van de kwetsbaarheid, verbeteren van de kwaliteit en op 

termijn het verminderen van de kosten. 
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Producten: Bedrijfsvoering en planning & control 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een nieuwe programmastructuur voor de begroting. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek is getracht een zo veel 

mogelijk uniforme programmastructuur op te stellen. Bij de bespreking in 

de werkgroep begroting van de gemeenteraad van Oisterwijk is 

geconcludeerd dat uniformiteit op de programma’s niet haalbaar was. De 

werkgroep begroting is, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, tot 

een nieuwe programmastructuur gekomen die de raad beter in staat stelt te 

sturen op politieke thema’s. Deze nieuwe structuur is in de begroting 2019 

verwerkt, waarbij de doelen en resultaten zoveel mogelijk smart zijn 

geformuleerd.  

 

 

Product: Belastingen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk voor inwoners en 

bedrijven. 

Een goed voorzieningenniveau 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben de OZB en de overige belastingen niet meer dan trendmatig 

verhoogd. 

- We heffen bestemmingsbelastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) tot 

kostendekkende tarieven. 

- We heffen leges tot maximaal kostendekkende tarieven. 

- In 2018 is de kwaliteit van het WOZ bestand verbeterd. De gemeente heeft 

van de Waarderingskamer nu het algemeen oordeel “goed” ontvangen over 

de uitvoering van de Wet WOZ.  

- In 2018 is in GHO verband gestart met de harmonisatie van de 

belastingverordeningen. 

 

 

 

Product: Gemeentefonds 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

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

de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In 2018 hebben we de raad middels de berap en een raadsinformatiebrief 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in de algemene uitkering (zoals 

opgenomen in de circulaires). 
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Product: Openbare orde en veiligheid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een veilige woon- en leefomgeving  

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

terugdringen van het aantal strafbare feiten enerzijds en een goed 

veiligheidsgevoel anderzijds. Dit is gedeeltelijk bereikt. Zo is het aantal 

woningbranden en fietsendiefstallen bijvoorbeeld (fors) gedaald. Daarentegen 

zijn er in 2018 wel meer woninginbraken gepleegd dan in het jaar daarvoor. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben geïnvesteerd in het bewustzijn en de meldingsbereidheid van 

onze inwoners. Door het verhogen van de meldingsbereidheid sporen we 

criminaliteit en ondermijning sneller en gerichter op.  

- We hebben ingezet op het terugdringen van het aantal woninginbraken en 

fietsendiefstallen door dader, gebieds- en tijdsgerichte maatregelen te 

treffen in goede samenwerking met de politie.  

- Door het afnemen van ‘Home Safety Checks’ hebben we gezorgd voor een 

realistisch beeld van brandveiligheid voor inwoners. In samenwerking met 

de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en de lokale brandweer hebben 

we gezorgd voor een doelgerichte voorlichting. 

- In het centrum van Oisterwijk en Moergestel is cameratoezicht gerealiseerd 

waardoor live verdachte situaties kunnen worden bekeken vanuit de 

cameraobservatieruimte en tevens kan worden teruggekeken voor het 

opsporen van daders. 

- We hebben zowel overlastlocaties als hangjongeren individueel aangepakt 

om de overlast van jeugd terug te dringen.   

- Aan de hand van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we ons ingezet 

voor veiligere en overlastvrije buiten-, winkel- en industriegebieden. 

- We hebben doorlopend samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek 

BOA’s ingezet voor de aanpak van overlast in de openbare ruimte en op het 

gebied van het Drank- en Horecabeleid.  

- In het centrum en de woonwijken hebben we volontairs ingezet ter 

ondersteuning van de wijkagenten. 

- We hebben Wijk-GGD’ers ingezet om de overlast van personen met verward 

gedrag terug te dringen.  

- We hebben ingezet op een veilig verloop van de evenementen door middel 

van een goede samenwerking met de hulpdiensten (politie, brandweer en 

GHOR) voor, tijdens en na het evenement. 

- We hebben maatregelen genomen voor jonge asielzoekers die 

overlast veroorzaakten en overtredingen pleegden. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Er is sprake van minder drugsafvaldumpingen. Ook zijn er minder kwekerijen 

en drugslabarotaria opgerold.  

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem was in het afgelopen jaar iets 

lager dan in het jaar daarvoor. 
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Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Door inzet van extra (bedrijfs)controles op industrieterreinen en in het 

buitengebied zetten we extra in op bestrijding van drugsgerelateerde 

criminaliteit.  

- Door uitleg te geven over het signaleren van georganiseerde criminaliteit 

zorgen we voor meer bewustwording bij onze inwoners en ondernemers 

over hun rol, door hen te voorzien van handelingsperspectieven wanneer zij 

in aanraking komen met dit soort criminaliteit. Tevens zijn de ambtenaren 

geïnstrueerd hoe zij in dit kader relevante zaken kunnen signaleren, 

vastleggen en melden.  

- We hebben aan de veiligheid op de recreatieparken gewerkt door in 

samenwerking met onder andere politie, brandweer, belastingdienst en GGD 

te komen tot verbetering van de veiligheid en het tegengaan van illegale 

situaties, zoals illegale bewoning en bedrijfsvestiging. Daar waar ook 

maatregelen noodzakelijk zijn op het gebied van acute huisvesting en 

voorzieningen voor arbeidsmigranten is ook samenwerking gezocht met wijk 

woningbouwvereniging en maatschappelijke organisaties. 

- De (intensieve) veehouderijen zijn in kaart gebracht en zijn nauwlettend 

gecontroleerd op realisatie en naleving van afspraken. Bij overtreding is 

handhavend opgetreden. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We hebben een robuuste crisisorganisatie. 

 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De goede samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek is doorontwikkeld op 

dit gebied. 

- Alle medewerkers uit de crisisorganisatie zijn opgeleid. 

- We hebben een grootschalige oefening georganiseerd, waarin een 

grootschalige calamiteit is geoefend, voor alle collega’s van de 

crisisorganisatie. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Veilige werkomgeving openbare ruimte 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Ook in 2018 hebben we de planmatige aanpak van het opsporen van niet 

gesprongen conventionele explosieven bij grondroerende werkzaamheden 

gecontinueerd.  
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Product: Hart van Brabant 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We versterken de strategische samenwerking binnen de regio Hart van Brabant 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 verder uitgevoerd. 

- We hebben kansen benut voor de gemeente Oisterwijk op de drie thema’s 

van het regionaal programma: Economie, Mens & Samenleving en 

Leefomgeving & Milieu. Binnen het thema Economie is de stichting ‘Midpoint’ 

het  platform voor samenwerking tussen ondernemers, overheid, 

kennisinstellingen en maatschappelijke partners. 

- Belangrijke resultaten in 2018 uit enkele impactvolle (meerjaren) projecten:    

 bestrijding van jeugdwerkloosheid door een gezamenlijk ontwikkelde en 

gedragen aanpak,  

 gezamenlijk opdrachtgeverschap en visie in het Sociaal Domein,  

 aanpakken van ondermijnende criminaliteit, onder andere door meer 

controles,  

 regionale woonvisie opgesteld met (voorbereiding voor) regionale 

woonagenda,  

 gebiedsopgave A58-zone wordt integraal opgepakt,  

 regionale energie- en klimaatstrategie opgesteld, 

 samenwerking gezocht met regio West-Brabant en een landelijke 

subsidie ontvangen voor een regiodeal (‘Makes & Moves’) op gebied van 

innovatieve maakindustrie en logistiek, 

 oprichting Van Gogh Nationaal Park in het kader van een gezond leisure 

klimaat. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

In dit programma spelen zowel lokale als regionale samenwerkingsverbanden een grote rol. Binnen 

de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek lopen diverse operationele uitvoeringsprojecten in 

de bedrijfsvoering door. De strategische samenwerking in Hart van Brabant is onderdeel van dit 

programma. Beide samenwerkingsverbanden zijn in 2018 versterkt. 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

Door te investeren in WhatsApp-groepen in de buurt, de WaakSamen-app en de samenwerking 

met Meld Misdaad anoniem faciliteren we de burgers om ‘de extra oren en ogen’ in de wijk te zijn. 

Meldingen van burgers zijn onmisbaar in een goede gezamenlijke aanpak van verdachte en 

onveilige situaties. Daarnaast zijn de wijkagenten in Oisterwijk ondersteund door de volontairs uit 

het buurtpreventieteam. In de samenwerkingsverbanden ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ en 

‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ is nauw samengewerkt met lokaal betrokken ondernemers en 

burgers ten behoeve van een veilige woon- en leefomgeving. 
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Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Formatie fte per 1.000 inwoners 2018 6,8 Niet beschikbaar 

Bezetting fte per 1.000 inwoners 2018 6,4 Niet beschikbaar 

Apparaatskosten kosten per inwoner  2018 € 52,43 Niet beschikbaar 

Externe inhuur kosten inhuur extern-
en als % van totale 

loonsom + kosten 
inhuur externen  

2018 5,4% Niet beschikbaar 

Overhead % van totale lasten  2018 13,1% Niet beschikbaar 

WOZ-waarde woningen per 1.000 euro 2018 € 314 € 230 

Woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

euro 2018 € 657 € 649 

Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2018 € 802 € 721 

Misdrijven: Winkeldiefstal  aantal per 1.000 
inwoners 

2017 0,6 2,2 

Misdrijven: Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 
inwoners 

2017 3,7 5,0 

Misdrijven: Diefstal uit woning aantal per 1.000 

inwoners 

2017 2,3 2,9 

Misdrijven: Vernieling en 
beschadiging (openbare ruimte) 

aantal per 1.000 
inwoners 

2017 3,9 4,8 

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 
inwoners 12-17jr 

2017 291 131 

Jongeren met delict voor rechter % 2015 1,43 1,45 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG02 Bestuur, 
organisatie en financiën 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 42.338 V 1.640 V 43.978 V 44.427 V 449 V 

Baten 42.338 V 1.640 V 43.978 V 44.427 V 449 V 

2A. Uitvoeringskosten -18.101 N -277 N -18.378 N -18.372 N 7 V 

2B. Kapitaallasten -374 N - V -374 N -354 N 20 V 

Lasten -18.475 N -277 N -18.753 N -18.726 N 27 V 

Saldo 23.863 V 1.363 V 25.225 V 25.701 V 475 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

 

Baten 

De hogere baten worden veroorzaakt door hogere opbrengsten voor detachering personeel ad 

€ 408.000 (V) en hogere opbrengsten precario voor kabels en leidingen ad € 261.000 (V) als gevolg 
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van een toename van het aantal m² ten opzichte van 2017. Daarnaast zijn er nog een aantal 

nadelen. De lagere opbrengsten parkeergelden en naheffingsaanslagen ad € 70.000 (N) worden 

deels gecompenseerd door lagere kosten (zie Programma 5). De opbrengsten forensenbelasting 

en toeristenbelasting zijn in totaal € 63.000 (N) lager, door de afbouw van het vakantiepark de 

Reebok en doordat er minder toerisme is geweest. De lagere uitkering uit het gemeentefonds is 

ad € 87.000 (N), doordat het rijk in 2018 minder geld uitgegeven heeft (trap-op-trap-af 

methodiek). De opbrengsten Onroerend Zaak Belasting zijn € 38.000 (N) lager dan verwacht. 

 

Lasten 

Bij de lasten ontstaat een voordeel van € 300.000 (V) voor het niet uitgeven van kosten voor het 

gezamenlijke ICT platform voor de GHO gemeenten. Hiervoor is een overhevelingsverzoek 

ingediend. Hier tegenover staat voor € 55.000 hogere ICT kosten. De aframing in de Berap van 

€ 225.000 was te hoog ingeschat. Tevens zijn er hogere uitgaven voor de werkloosheidsuitkering 

van voormalige wethouders ad € 31.000 (N), hogere uitgaven voor personeelskosten ad € 154.000 

(N) en hogere uitvoeringskosten voor belastingen ad € 49.000 (N). Op het product Openbare orde 

en veiligheid is een overschot aan middelen van € 190.000 (V) door met name lagere uitgaven 

voor handhaving en toezicht en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2018 

 
Realisatie 

Post onvoorzien (conform begroting 2018) 129.540 

Berap 2018: vrijval budget (RB 18/65 d.d. 4-10-18) -65.000 

Bijdrage aan 3FM Serious Request -666 

Totaal 63.874 
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Programma 3: Dienstverlening   

 

Portefeuillehouders:  Hans Janssen, Dion Dankers, Stefanie Vatta 

 

 

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. 

 

 

Ambities voor dit programma 

Ook in 2018 hebben wij geïnvesteerd in de dienstverlening aan onze burgers, met Aandacht, 

Alert en Actief. Dit heeft continu aandacht nodig om goed te kunnen blijven anticiperen op de 

steeds veranderende omgeving en wensen en behoeften van burgers en bedrijven.  

Onderwerpen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: 

 Goed in verbinding met de inwoner; Bereikbaar, aanspreekbaar 

 Integrale dienstverlening waar dit mag worden verwacht. 

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

 Continu investeren in optimaal gebruik maken van digitale dienstverlening 

 

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

van de dienstverlening. Digitalisering, processturing en een optimale afstemming van bezetting en 

behoefte van de klant zijn daarbij sleutelbegrippen.  

Omdat op enkele punten de basis nog niet op orde is zijn wij, ter verbetering, gestart met het 

opstellen van een programmaplan “Oisterwijk dienstverlenend”. Dit plan zal het eerste kwartaal 

van 2019 worden afgerond en geïmplementeerd.  

 

In 2018 is de inwoner van Oisterwijk vrij geweest om te kiezen op welke beschikbare manier hij 

met ons in contact wilde treden. Ongeacht de keuze heeft de burger een professionele, 

klantgerichte dienstverlening gekregen. 
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Communicatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Optimaal gebruik van digitale dienstverlening 

Verbinding met onze inwoners 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We sluiten aan bij de voorkeurskanalen van onze inwoners. WhatsApp is een 

kanaal dat nog steeds toeneemt in populariteit met in Nederland meer 

gebruikers dan Facebook en Twitter. Al meer dan 130 gemeenten gingen 

ons bovendien al voor om WhatsApp als contactkanaal toe te voegen aan 

hun dienstverlening. In 2018 hebben wij, tijdens de voorbereidingen voor 

de start in 2019, de hele organisatie meegenomen.  

- Via monitoring en analyse van Social Media spelen we in op wat er leeft in 

onze gemeente. We zien welke vragen er leven en zien dat als belangrijke 

input voor onze communicatie richting inwoners op diverse kanalen. Het 

aantal vragen en contacten via Social Media neemt gestaag toe. De 

waardering van de sociale media loopt daarmee gelijk op. Het contact is 

direct, laagdrempelig en snel. Dit sluit aan bij het doel om meer in 

verbinding met onze inwoners te staan.  

- In overleg met het college is een plan van aanpak bestuurscommunicatie 

opgesteld. Collegeleden hebben een belangrijke rol in het uitdragen van 

beleid en het creëren van draagvlak. Door hun zichtbaarheid en 

aanwezigheid in de samenleving brengen zij ook signalen en ideeën vanuit 

de samenleving naar binnen. 

- Binnen diverse projecten zijn stakeholdersanalyses gemaakt via de Factor C 

methode: samen met betrokken partijen wordt vooraf een analyse gemaakt 

van het speelveld, de vraagstukken en de deelnemers.  

- In het vierde kwartaal van 2018 is een burgerpanelonderzoek uitgevoerd 

naar de kwaliteit van de communicatie van de gemeente Oisterwijk. In zijn 

geheel scoort die gemiddeld een 7,0. Bijna de helft van de panelleden 

waardeert de kwaliteit van de communicatie met een 8,0 of hoger. De 

gemeente is blij met de eindconclusie, maar ziet tegelijkertijd op een aantal 

onderdelen aanleiding voor verbetering in de komende jaren.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Verbinding met interne medewerkers 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Op steeds meer terreinen werken de collega’s van Goirle en Hilvarenbeek 

samen. Dit vraagt ook om een platform waarop informatie gedeeld kan 

worden. Vandaar dat er een start is gemaakt met het vormen van een 

gezamenlijk intranet.  
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Product: Producten en diensten 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Doorontwikkeling van het Telefonisch Service Centrum 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van het TSC collectief en individueel 

getraind in het nog beter omgaan met klantcontacten. Daarbij heeft het TSC 

als doel om het aantal terugbelnotities drastisch te verlagen. Dit betekent 

dat de organisatie nog beter moet gaan samenwerken.  

- Het automatisch betalen (belastingen) en het digitaal aanvragen van kabels 

en leidingen is in 2018 mogelijk geworden. Daarvoor hebben wij twee 

formulieren ontwikkeld en op oisterwijk.nl geplaatst.  

- De wettelijke verplichtingen rondom digitale toegankelijkheid waaraan 

oisterwijk.nl moet voldoen, worden steeds strenger. In aanloop naar 

23 september 2020 (de deadline waarop we moeten voldoen aan de nieuwe 

eisen) is onder andere in Equalit verband een inventarisatie uitgevoerd en 

zijn acties uitgezet en opgepakt.  

- In 2018 hebben wij de keuze gemaakt om te werken met SDU Vind 

catalogus als contentbron voor het Antwoordportaal waarmee het 

Telefonisch Service Centrum werkt en antwoorden geeft aan de inwoner. 

Daarnaast zal een groot deel van de productinformatie uit de SDU Vind 

catalogus ook direct doorlopen in oisterwijk.nl. De implementatie van dit 

project vindt plaats in 2019. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Inspelen op verandering reisdocumenten 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Vanaf 2019 zullen vijf jaar lang minder reisdocumenten worden 

aangevraagd. Sinds 2014 zijn deze documenten namelijk 10 jaar geldig; 

daarvoor was dat 5 jaar. De gevolgen daarvan voor de organisatie zijn in 

2018 in beeld gebracht.  

 

 

Product: Verlenen vergunningen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Kwaliteitsverbetering vergunningverlening 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We beoordelen de aangevraagde vergunningen juist, integraal en tijdig. We 

passen een vier ogen-principe toe. 

- Het is nog onduidelijk wanneer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 

in werking treedt. We hebben de ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet 

gevolgt en blijven dat ook doen. 
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- Er is een vergunningenbeleid en jaarprogramma Vergunningen opgesteld 

(eis vanuit de provincie). Deze wordt samen met het handhavingsonderdeel 

voorgelegd aan het college. 

- De standaarddocumenten van team Vergunningen hebben wij kritisch onder 

de loep genomen. Deze documenten zijn daardoor eenvoudiger, beter 

leesbaar en overzichtelijker gemaakt. 

- We hebben de mogelijkheden onderzocht om het proces van 

vergunningverlening en de kwaliteit van evenementen te verbeteren. De rol 

van de evenementencoördinator en de rol van de vergunningenexpert zijn 

in laatste kwartaal van 2018 duidelijk naast elkaar gezet. Er komt meer 

aandacht voor de organisatoren. Zij moeten beter weten wat van hun 

verwacht wordt.  

 

 

 

Product: Inkomensvoorziening 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Burgers zijn zelfredzaam en participeren in de samenleving 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben aanvragen levensonderhoud met betrekking tot de sociale 

uitkeringen tijdig en binnen de wettelijke termijnen vastgesteld en hebben 

daarbij voldaan aan de rechtmatigheidseisen.  

- In 2018 hebben 41 bijstandsgerechtigden deelgenomen aan de workshops 

bedoeld voor potentiële bijstandsgerechtigden met als doel enerzijds de 

instroom in de bijstand te beperken en anderzijds om rechten en plichten 

behorend bij de bijstand helder en duidelijk toe te lichten. De workshops 

werden door de deelnemers gewaardeerd het cijfer 7,5.  

- Als gevolg van gunstigere economische omstandigheden en door toename 

van complexiteit bij potentiele bijstandsaanvragers, waarbij een individuele 

intake beter passend is, loopt het aantal deelnemers aan de workshop ten 

opzichte van voorgaande jaren terug. In 2019 zal daarom nut en noodzaak 

van de workshops worden geëvalueerd. 

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

lokale- en regionale werkgeversnetwerk, het UWV en de regio Hart van 

Brabant, zijn er 73 bijstandsgerechtigden geplaatst op reguliere banen.  

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

transitiearrangement waardoor 16 uitkeringsgerechtigden met verminderde 

loonwaarde een dienstverband hebben ontvangen.  

- Het aantal bijstandsgerechtigden eind 2018 is ten opzichte van eind vorig 

jaar met 8% gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van verbeterde 

economische omstandigheden en een gunstigere arbeidsmarkt voor 

werkzoekenden. 
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Product: WMO & Jeugd 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Zelfredzaamheid waar mogelijk en maatwerk waar dit noodzakelijk is 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Meldingen van inwoners worden wekelijks verdeeld binnen het sociaal team. 

In gesprek met de inwoner wordt het gezin bekeken en bepaald wat de 

meest passende oplossing is. Daarbij wordt gekeken naar ‘de eigen kracht’ 

en dat van ‘het netwerk’. Met de beschikking wordt een 

maatwerkvoorziening toegekend. Dit kan zowel in de vorm van een 

hulpmiddel in natura zijn als in de vorm van een persoonsgebonden budget.     

- Fraudesignalen in het kader van onze wettelijke taak WMO en Jeugdwet 

worden, met hulp van de hiervoor aangestelde toezichthouders, beoordeeld 

op eventuele fraude. De nadruk ligt echter op fraudepreventie. 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

In dit programma wordt met name samengewerkt in de vorm van kennisuitwisseling en op 

procesniveau onderzoeken of harmonisatie mogelijk is. Hierdoor wordt ondersteuning en afname 

van kwetsbaarheid op termijn mogelijk. Ook op beleidsniveau vindt regionaal afstemming plaats. 

Zo kunnen we kennis vergroten, kwaliteit verbeteren en in sommige gevallen kosten verminderen. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 
Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 18 jr 
en ouder 

2018 18,0 40,1 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG03 
Dienstverlening 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 5.399 V -114 N 5.285 V 5.593 V 308 V 

Baten 5.399 V -114 N 5.285 V 5.593 V 308 V 

2A. Uitvoeringskosten -5.006 N 40 V -4.966 N -4.977 N -11 N 

Lasten -5.006 N 40 V -4.966 N -4.977 N -11 N 

Saldo 393 V -74 N 319 V 616 V 297 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Baten 

De hogere baten van € 308.000 worden met name veroorzaakt door hogere opbrengsten 

Rijksuitkering Inkomensdeel en sociale uitkeringen ad € 128.000 (V) en een voordeel op de BBZ 

leningen 78.000 (V), waar ook weer uitkeringen tegenover staan. 

  

Lasten 

In verband met onderbezetting bij het team juristen zijn er juridische kosten rondom de 

omgevingsvergunningen gemaakt die niet begroot waren (€ 22.000 (N)).  
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Programma 4: Ruimte ontwikkeling 

 

Portefeuillehouder: Peter Smit en Dion Dankers 

 

 

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. 

 

 

Ambities voor dit programma 

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

gezondheid bevorderende 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 brengt veel veranderingen met zich mee. Recent heeft de minister 

bekendgemaakt dat de geplande invoeringsdatum van 2019 niet gehaald wordt. De essentie en 

gedachten achter de Omgevingswet zijn al wel helder, daar anticiperen we dan ook op. Naast een 

aantal nieuwe planvormen en instrumenten (omgevingsvisie / plan), zorgt de wet voor 

organisatorische aanpassingen binnen de gemeente. Voor de aanpak en implementatie van de 

Omgevingswet werken we samen met Goirle en Hilvarenbeek. 

 

De verantwoordelijkheid voor het beschermen van het klimaat ligt bij ons allemaal. Als gemeente 

zetten we ons in om deze verantwoordelijkheid meer aandacht te geven. Bij de ambitie van de 

Provincie Noord Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn sluiten wij ons aan. Hiervoor pakken 

we regionaal en lokaal een faciliterende en stimulerende rol.  
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Wij starten met het implementeren van de omgevingswet 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We zijn gestart met het proces, samen met de gemeenten Hilvarenbeek en 

Goirle. Er zijn verschillende werkgroepen geformeerd en er is gestart met 

het uitvoeren van een experiment. Ook is de raadswerkgroep verschillende 

keren bij elkaar gekomen.  

- Het ambitiedocument is nog niet vastgesteld. In 2018 is hier wel mee 

gestart. Er is, onder andere, een procesvoorstel over dit document aan de 

raad voorgelegd en vastgesteld. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Wij stellen waar nodig visies op waarmee we de ruimtelijke kwaliteit van onze 

gemeente behouden en op onderdelen versterken 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De “visie openbare ruimte” stond gepland voor 2018. Deze visie is bedoeld 

om het kwaliteitsniveau van de openruimte inzichtelijk te maken. De visie 

heeft vertraging opgelopen omdat we eerst het traject voor het verbeteren 

van de (civiele) werkprocessen hebben opgepakt. Deze visie vormt een 

verlengstuk van dit traject. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Wij geven impulsen aan duurzaamheid 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We zijn in 2018 gestart met de voorbereiding van de Duurzaamheidsagenda.  

- We hebben in maart 2018 de Regio Deal ‘Hart van Brabant Energieneutraal’ 

gesloten, waarmee de netwerkorganisatie voor de realisatie van de in 2017 

vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES) is vastgelegd. 

- We hebben in 2018 diverse quick wins behaald op het gebied van 

duurzaamheid, waaronder het faciliteren van DEC Oisterwijk bij het opzetten 

van de Postcoderoosregeling (‘zon op andermans dak’) en het vaststellen 

van beleid met betrekking tot de vervanging van de armaturen van de 

lichtmasten in onze gemeente door duurzame, energiezuinige LED-

armaturen. 
- We zijn aangesloten bij lokale- en regionale overleggen op het gebied van 

duurzaamheid. 
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Product: Volkshuisvesting 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We streven naar voldoende (kwantitatief) en kwalitatief goede woningen in onze 

gemeente. We richten ons primair op inwoners met lage inkomens en bijzondere 

doelgroepen. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Er zijn in 2018 75 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Daarmee 

is de doelstelling bereikt van minimaal 70 woningen. Het betreft 15 dure 

grondgebonden koopwoningen (locatie Mozaïk) en 60 middel dure 

huurappartementen op het KVL-terrein. Om de doelstelling in 2019 ook te 

bereiken zijn in 2018 127 woningen in aanbouw genomen. Het betreft 62 

koopwoningen en 65 huurwoningen, waarvan 45 sociale huurwoningen. In 

de raad van 20 december 2018 is het meerjarig woningbouwprogramma 

gepresenteerd waaruit de verwachting spreekt dat ook de komende jaren 

de doelstelling wordt bereikt.  

- We hebben uitvoering gegeven aan de vastgestelde woonvisie. In 2018 is 

het woningbehoefteonderzoek geactualiseerd en is er onderzoek geweest 

naar de gewenste omvang van de sociale huurvoorraad. Er zijn 

voorbereidingen getroffen om te komen tot beleid met betrekking tot 

arbeidsmigranten en onzelfstandige bewoning en is gestart met de 

voorbereiding voor twee stimuleringsregelingen, te weten de 

duurzaamheidslening en de blijverslening.  

- In december is een procesvoorstel in de raad behandeld om te komen tot 

een actiegerichte woonagenda.  

- We hebben uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken 2018 met 

woonstichting Leystromen en de huurdersbelangenvereniging. Met 

betrekking tot de nieuwbouwafspraken zijn de afspraken om moverende 

redenen niet volledig  gerealiseerd. Er zit vertraging in de besluitvorming en 

uitvoering rondom de verbouwing van het kantoor van Leystromen en de 

bouw van 27 sociale huurwoningen op het KVL-terrein. Voor locatie De 

Wingerd is het bestemmingsplan onherroepelijk en voor de Van Bommelhof 

is het contract getekend en ligt het wijzigingsplan ter inzage. 

- Er hebben in 2018 95 mutaties plaatsgevonden in de sociale huursector. 

Afspraak is dat maximaal 15% direct toegewezen wordt. Er is 13% direct 

toegewezen, waaronder 7 woningen voor vergunninghouders (van een 

totaal van 30 vergunninghouders). Daarmee wordt aan de prestatie voldaan 

die is overeengekomen met de corporatie; de gemeente heeft echter niet 

aan haar taakstelling voldaan. Het aantal directe toewijzingen aan overige 

(bijzondere) doelgroepen valt met 4-5% lager uit dan verwacht. Dit heeft te 

maken met de vraag vanuit deze doelgroepen. 

- Een gezamenlijk resultaat dat is bereikt is de realisatie van de logeerwoning 

voor de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

- De prestatieafspraken voor 2019 zijn geactualiseerd en tijdig door het 

college vastgesteld en ondertekend. 

- We hebben ingezet op meer flexibiliteit in het bouwprogramma, zodat we 

komen tot plannen die werkelijk gerealiseerd worden. Dit doen we door 

uitvoering te geven aan het Regionaal woonkader en met de provincie en de 

regio Hart van Brabant nieuwe woningbouwafspraken te maken.  

- Bij nieuwe plannen wordt geadviseerd tegen de achtergrond van het 

woningbehoefteonderzoek en wordt de mate van kansrijkheid beoordeeld. 

In de overeenkomsten wordt ingezet op snelle realisatie van de plannen, 
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teneinde ook flexibel om te kunnen gaan met nieuwe plannen op nieuwe 

locaties.  

- Ter uitvoering van het regionaal Woonkader is in 2018 gesproken over het 

vraagstuk middenhuur, arbeidsmigranten en woonwagenzaken. Bovendien 

is uitvoering gegeven aan het regionaal kwalitatief woningbehoefte-

onderzoek 2018. De regionale afspraken 2019 zijn in december 2018 

bekrachtigd tijdens het RRO. 

 

 

 

Product: Vastgoedbeleid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Met het vastgoedbeleid streven we naar een functionele vastgoedportefeuille 

die past bij onze doelen en onze rol. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben proactief gehandeld rondom een aantal vastgoedvraagstukken 

in 2018, zoals bij de locaties van De Wingerd, De Bienekebolders, De 

Schoolstraat en Bosstraat 1B. Verder is er nauwe betrokkenheid geweest bij 

de voorbereiding op de verbouwing van de bovenverdieping van Tiliander 

en de fusie van de voetbalverenigingen. 

- Onderdeel van het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed is het 

verduurzamen van vastgoed daar waar dat effectief blijkt.  

- In 2018 is gestart met het inrichten van de organisatie. Eind 2018 is een 

nieuwe functie binnen de gemeente geïntroduceerd. De adviseur 

gemeentelijk vastgoed gaat met het vastgoedteam een duidelijke 

rolscheiding  aanbrengen tussen de vastgoedaanbieder en de 

vastgoedvragers. Het vastgoedteam voert de regie over het strategisch, 

tactisch en operationeel gemeentelijk vastgoed.  

- Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Goirle en 

Hilvarenbeek ten aanzien van kennisuitwisseling. Hierbij zijn vooral 

praktische zaken met betrekking tot onderhoud en beheer besproken. 

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

Om aan vergelijkbare lokale vragen  te kunnen voldoen, werken we samen met de gemeenten 

Goirle en Hilvarenbeek. Wij kijken hoe medewerkers elkaar kunnen ondersteunen en hoe we de 

kennis en kwaliteit kunnen vergroten.  

In 2018 is er op het gebied van Duurzaamheid regelmatig contact om kennis te delen en te 

verkennen waar en hoe we kunnen samenwerken. Voor de ontwikkeling van de Omgevingswet 

wordt samengewerkt aan de planvorming. Daarnaast betrekken wij lokale belangenbehartigers 

(bijvoorbeeld DEC-Oisterwijk en het B-team) actief bij onze ontwikkelingen, om onze producten te 

verbeteren. 
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Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

Bij het opstellen van beleid worden belangenorganisaties in Oisterwijk betrokken in de 

voorbereiding. Bij het opstellen van de kadernota Grond zijn diverse stakeholders bijeengekomen 

om input te leveren aan de gemeente. 

 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 
woningen 

2016 7,0 7,2 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG04 Ruimte 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije ruimte   

1A. Baten 2 V - V 2 V 12 V 11 V 

Baten 2 V - V 2 V 12 V 11 V 

2A. Uitvoeringskosten -451 N -757 N -1.207 N -424 N 783 V 

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

Lasten -455 N -757 N -1.212 N -429 N 783 V 

Saldo -454 N -757 N -1.210 N -417 N 794 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Baten 

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

 

Lasten 

De twee grootste voordeelposten in dit programma ontstaan door het niet uitgegeven van de post 

voor sociale huurwoningen van € 500.000 en het bedrag voor impuls leefbaarheid woonomgeving 

van € 231.000. Voor beiden is een overhevelingsverzoek ingediend.  
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Programma 5: Ruimte uitvoering 

 

Portefeuillehouders: Dion Dankers en Peter Smit 

 

 

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. 

 

 

Ambities voor dit programma 

We zorgen voor een veilige, duurzame en prettige leefomgeving. Waarbij inwoners meer 

verantwoordelijkheid wordt geven over hun eigen leefomgeving. We blijven steeds in contact met 

burgers en ontwikkelaars over hoe we samen zorgen voor een kwalitatief goede omgeving. Dit 

doen we door hen te betrekken bij planvorming. 

 

Een veilige en duurzame leefomgeving vraagt de juiste inzet en hierin willen we onze ambities zo 

veel mogelijk waarmaken. Zo stimuleren we het gebruik van fietsen door een hoger 

onderhoudsniveau toe te passen en zorgen we voor laadpalen in de openbare ruimte voor 

elektrische auto’s. We hebben de zorg voor schoon water en een schone bodem opgenomen in het 

VGRP 2015-2019. Bij het afval streven we ernaar dat in het jaar 2021 maximaal 100 kg grof 

huishoudelijk afval per inwoner wordt aangeboden (Kadernota afval 2012-2021) en stimuleren we 

het verder scheiden van afval. Onze bestemmingsplannen zijn actueel. We werken mee aan 

ruimtelijke plannen van derden die passen binnen ons beleid of denken mee in het mogelijk maken 

van plannen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk. 
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Wegen, straten en pleinen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een veilige, schone en duurzame leefomgeving 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Er is op 30 locaties planmatig kwaliteitsonderhoud uitgevoerd, zoals het 

aanbrengen van asfaltdeklagen, slijtlagen en herbestratingen. In overleg 

met bewoners / belanghebbenden zijn in diverse straten op het gebied van 

de inrichting van de straat verbeteringen doorgevoerd. 

- We hebben daarnaast ook veel kleine werkzaamheden aan wegen 

uitgevoerd, zoals asfaltreparaties, opheffen gevaarlijke situaties door 

wortelgroei, etc. 

- Voor 2018 t/m 2020 zijn extra financiële middelen (€ 135.000 per jaar) 

beschikbaar voor verhoging van het gebruikscomfort van voet- en 

fietspaden. In 2018 is dit budget gebruikt voor het opknappen van een groot 

gedeelte van het “rode fietspad” en het samenstellen van een verkennend 

onderzoek naar de ernst en omvang van boomwortelgroei in verhardingen.    

- Het groot onderhoud aan civiele kunstwerken (bruggen) is aanbesteed. 

- Wederom is het aantal vrijwilligers (zap-ers), die meehelpen om het 

zwerfafval op te ruimen, uitgebreid. 

- Sneeuw- en gladheidbestrijdingen en de meldlijn buurtbeheer zijn volgens 

doelstellingen uitgevoerd. 

 

 

 

Product: Openbaar groen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zorgen voor toekomstgerichte en duurzame groenvoorzieningen met een 

hoge biodiversiteit 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben uitvoering gegeven aan de Kadernota Groen en het 

Groenprogramma. Het actieplan bij het Groenprogramma is grotendeels 

uitgevoerd, een aantal projecten loopt door.  

- De nieuwe bomenverordening (Groene kaart) is geïmplementeerd. Hierdoor 

zijn er minder vergunningen verleend. Er zijn wel meer vragen gesteld over 

de nieuwe verordening en de Groene kaart.  

- Het groenonderhoud is door de gemeente, samen met de WSD en andere 

aannemers, uitgevoerd op de vastgestelde beheerniveaus (niveau A voor de 

centrumgebieden, B voor de overige wijken en C voor bedrijventerreinen).  

- Voor de VTA (boominspectie) is een volledige ronde gedaan en in het 

beheersysteem is het hele bomenbestand nagelopen. De droogte en heel 

veel eikenprocessierupsen hebben extra werk opgeleverd.  

- Het bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg is, in overleg met het 

bevrijdingscommittee en het B-team, heringericht evenals de border 

rondom de Schoenmaker in Moergestel. 
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- Langs de Akkerweg, de Moergestelseweg en de Oisterwijksebaan zijn essen 

vervangen door andere bomen en groen. Er is meer diversiteit aangebracht 

door het planten van moseiken, beuken en een haag van veldesdoorn.   

- We participeerden in het onderzoeksproject Groen voor Grijs in de wijk 

Waterhoef, namen  deel aan de projectgroep en waren actief betrokken bij 

de realisatie van de door burgers geïnitieerde groenprojecten. 

- Er is in samenwerking met de bewoners invulling gegeven aan de 

landschappelijke inpassing Molenakkers door middel van grondaankoop.  

- We  betrokken bewoners bij zaken rondom het openbaar groen door 

structureel informatie te geven via de beschikbare mediakanalen. Meldingen 

van kap werden gedaan via de Nieuwsklok, waar relevant door middel van 

een toelichtend artikel. We communiceerden verder onder andere over de 

Japanse Duizendknoop in een artikel en via een factsheet en over de Erven 

Plus regeling.  

- Er zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van landgoed Reuseldal 

waardoor er meer en toegankelijkere natuur voor de inwoners van 

Moergestel komt. Zowel inwoners als omwonenden zijn hierin betrokken.  

- We ondersteunden lokale en regionale initiatieven  

 

 

Product: Openbare verlichting 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zorgen voor een veilige openbare ruimte 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De Raad heeft uit een voorgelegde keuzenotitie een variant gekozen. 

Onderwerpen, zoals “duurzaam energieverbruik” en “veiligheid openbare 

ruimte”, zijn onderdeel van het momenteel op te stellen onderhouds- en 

renovatiebestek. 

 

 

 

Product: Riolering en water 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Bescherming van de volksgezondheid van onze inwoners  

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Het herberekenen van het Basis Riolerings Plan is in voorbereiding.  

- Door het goed beheren en onderhouden van het rioolstelsel wordt het 

stedelijk afvalwater ingezameld en getransporteerd naar de zuivering. De 

hoeveelheid overlast met betrekking tot onvoldoende transport van 

afvalwater / overlopende riolering is in 2018 beperkt gebleven. 

- In het kader van het programma rioolvervanging 2018 is de riolering in de 

Apollolaan en de Berkenlaan in Oisterwijk vervangen. 

- De voorbereidingen van een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

(V-GRP) voor 2019 en verder zijn gestart. 
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Wat wilden 

we 

bereiken? 

Goede afvoer van hemelwater en voldoende water. 

Schoon water en een schone bodem. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De afvoer van hemelwater is goed verlopen in 2018. Overstromingen tijdens 

hevige regenbuien zijn uitgebleven. Ondanks het bufferen en infiltreren van 

hemelwater is er onvoldoende water geweest in de zomer. Dit is veroorzaakt 

door de extreem lange periode van hitte van afgelopen jaar. 

- Bij nieuwe ontwikkelingen zijn voorzieningen getroffen om hemelwater te 

bufferen en te infiltreren. 

- In de Berkenlaan en Apollolaan zijn bij de rioolvervangingen nieuwe 

infiltratievoorzieningen aangelegd. 

- We werkten in 2018 samen binnen de regio’s Hart van Brabant en de Meijerij 

in projecten en klimaat adaptief omgaan met water en dragen hiermee bij 

aan bovenstaande doelstellingen. 

 

 

 

Product: Afvalinzameling 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Maximaal 121 kilogram restafval exclusief grof huishoudelijk afval per inwoner. 

Scheiden van afval stimuleren. 

Huis aan huis inzameling duurzaam laten uitvoeren. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In 2018 hebben we 108 kg restafval exclusief grof huishoudelijk afval per 

inwoner ingezameld.  

- De inzameling van luiers is in 2018 gecontinueerd met het vooruitzicht om 

vanaf 2019 de luiers weer te gaan recyclen bij ARN in Nijmegen. De 

verwerking is binnen het collectief van Hart van Brabant tot stand gekomen. 

- We hebben onderzocht wat de effecten zijn van het verlagen van de 

inzamelfrequentie GFT in de winter en de verhoging van de 

inzamelfrequentie in de zomer. Uit onderzoek blijkt dat de financiële effecten 

voor de aanpassing van de inzamelfrequentie van GFT groot zijn.  

- We hebben onderzocht hoe afvalscheiding bij appartementencomplexen 

gestimuleerd kan worden. Met ingang van december 2018 is het mogelijk 

gemaakt om bij appartementencomplexen GFT te scheiden.  

- In 2018 heeft de Afvalstoffendienst de voertuigen die afval ophalen 

verduurzaamd door ze te laten rijden op CNG (Compressed Natural Gas). 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

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

grondstof” 
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Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In het jaarrapport Afvalinzameling 2017 is onder andere het uitvoeringsplan 

Afval 2015-2017 geëvalueerd. De aanbeveling “analyseren 

tarievenstructuur om te komen tot vervuiler betaald principe” heeft er toe 

geleid dat per 2019 de tarieven voor een restafval lediging met +/- 10% 

verhoogd worden. De uitbreiding van de milieustraat en verbetering van de 

scheidingsmogelijkheden zijn meegenomen in het Raadsvoorstel 

“Uitbreiding milieustraat in 2018 met circa 1.000 m2”. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We streven naar een milieustraat die voldoet aan de wet- en regelgeving en 

waarbij de doorstroming is verbeterd 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In juli 2018 is er een raadsbesluit genomen om de uitbreiding van 1.000 m2 

te gaan realiseren. De voorbereidingen voor de uitbreiding zijn in volle gang. 

 

 

Product: Verkeer en Vervoer 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Stimuleren van fietsen en andere duurzame verkeersvormen 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben het fietspad langs de Heizenschedijk gerealiseerd. 

- De voorbereidingen voor het fietspad aan de Broekzijde zijn gestart.  

- Het fietspad aan de westzijde van de Moergestelseweg is breder gemaakt.  

- In de gemeente zijn het afgelopen jaar 5 laadpalen geplaatst.  

- Het fietspad langs ’t Schop is niet gerealiseerd, omdat dit traject onderdeel 

is van de snelfietsroute naar Tilburg.  

- We hebben voor het  Stationsplein- en straat plannen gemaakt. 

- De verkenning naar de snelfietsroute is afgerond. 
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Wat wilden 

we 

bereiken? 

Verbeterde verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 

Verbeterde parkeersituaties. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De verkeersmaatregelen in de J.Lenartzstraat en in Waterhoef zijn 

voorbereid en met de betrokken bewoners besproken.  

- De realisatie van het kruispunt Blokshekken is doorgeschoven. De reden 

daarvoor is dat de overweg voor fietsers nog niet gebruikt kan worden. Dit 

moet nog door Pro-rail uitgevoerd worden.  

- Gedurende het jaar is de Snelheidsindicator op verschillende locaties in de 

gemeente opgehangen en zijn er in de Tilburgseweg drempels gerealiseerd. 

- Er is een bebordingsplan opgesteld voor het doorvoeren van de brommer op 

de rijbaan. 

- Voor de analyse van de hoofdinfrastructuur is een rapportage opgesteld.  

- De parkeerbewegwijzering centrum is niet gerealiseerd vanwege extra 

tijdsbesteding aan andere zaken zoals overlast trillingen spoor. 

- De parkeerdruk  in woonstraten is verbeterd door invoering van een 

parkeerschijfzone in straten rond het centrum en door realisatie van extra 

parkeerplaatsen in de wijk Pannenschuur.  

- Op ’t Seuverick zijn er extra 10 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

 

 

 

Product: Beheer vastgoed 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Het vastgoed dat in eigendom is bij de gemeente wordt overeenkomstig het 

meerjaren onderhoudsprogramma onderhouden 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Onderhoud in 2018 heeft plaatsgevonden overeenkomstig het meerjaren-

onderhoudsprogramma. 

 

 

Product: bestemmingsplannen en projecten 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een actueel (en digitaal) toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

We werken mee aan plannen die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Voor het grondgebied van de gemeente Oisterwijk is sprake van actuele 

bestemmingsplannen. Enige uitzondering is de locatie van de voormalige 

kartonnagefabriek; voor deze locatie is ontwikkeling in voorbereiding. 

- Het bestemmingsplan Kom Moergestel is in 2018 herzien en vastgesteld. 

- Het bestemmingsplan Den Donk is in 2018 vastgesteld en in werking 

getreden. 

- Het bestemmingsplan voor de locatie Boerenbond is vastgesteld. Er zijn 
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enkele procedures voor landgoedontwikkelingen gestart zoals het Reuseldal 

en de Oisterwijkse Hoeven.  

- We hebben diverse kansrijke initiatieven aan de raad voorgelegd zoals de 

herontwikkelingslocaties De Wingerd, De Leeuwenkuil, Aan het Lind en het 

KVL-terrein. 

- Waar het wettelijk is toegestaan zijn over de bijdrage in de gemaakte kosten 

afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

Binnen de beleidsterreinen van de afdeling Ruimte werken wij waar mogelijk samen of delen we 

kennis met Goirle en Hilvarenbeek, de regio’s de Meierij en Hart van Brabant en Streekhuis 

Kempenland. 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; 

- Aanpak Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen; 

- Natuurnetwerk regio Hart van Brabant; 

- Inpassing verbreding A58. 

In GHO verband zijn diverse overleggen geweest op beheerdersniveau. Om kennis te delen en om 

te bekijken of er gezamenlijk aanbesteed kan worden. Verder wordt er vooral praktische kennis 

gedeeld, bijvoorbeeld over ziektes bij bomen. 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

Op het gebied van groen is de burgerparticipatie in diverse projecten aan de orde geweest. Bij 

bijna alle projecten is het B-team betrokken en/of om advies gevraagd. Voorbeelden van 

burgerparticipatie zijn Groen voor Grijs in de wijk Waterhoef, zoals in de Nicolaas van Eschstraat 

en de voorbereidingen voor het project Burchtweike. En verder nog een aantal andere projecten 

verspreid over Oisterwijk en Moergestel, zoals de tuin achter het gemeentehuis. Verder zijn burgers 

betrokken door middel van het stimuleringskader Groen Blauwe diensten en het project Erven Plus. 

Voor scholieren is bijgedragen aan projecten zoals het beloofde land van IVN en is de boomfeestdag 

georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kerkhovense molen.  

 

Over verkeer hebben er in 2018 verschillende inwonersavonden plaatsgevonden. In Oisterwijk ging 

dat over de herinrichting van de Stationsstraat en Joannes Lenartzstraat. Bij de bewonersavond in 

de Boxtelsebaan en Peperstraat ging het over verkeersmaatregelen. In Moergestel zijn twee 

avonden georganiseerd die betrekking hadden op het verkeersplan voor heel Moergestel. 

 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Fijn huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner 2017 107 174 

Hernieuwbare elektriciteit % 2016 6,2 12,9 
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Gemeente Oisterwijk scoort op het gebied van hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner 

ruim 16% beter dan het gemiddelde gebaseerd op de cijfers van 2017 van de Hart van Brabant 

gemeenten (129). 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG05 Ruimte 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije ruimte   

1A. Baten 16.079 V 824 V 16.903 V 11.563 V -5.339 N 

Baten 16.079 V 824 V 16.903 V 11.563 V -5.339 N 

2A. Uitvoeringskosten -16.966 N -967 N -17.933 N -14.096 N 3.837 V 

2B. Kapitaallasten -862 N 15 V -847 N -2.040 N -1.194 N 

2C. Apparaatskosten - V -32 N -32 N - V 32 V 

Lasten -17.827 N -984 N -18.812 N -16.136 N 2.676 V 

Saldo -1.749 N -160 N -1.909 N -4.572 N -2.663 N 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Baten 

Grondbedrijf. De lagere baten van € 5,3 mln. wordt met name veroorzaakt door een lager bate 

van € 5,2 mln. op de grondexploitaties; hiertegenover staan lagere lasten door de manier waarop 

wij dit administreren. Per saldo zit er in de kolom realisatie voor -/- € 0,8 mln. verlies op de 

grondexploitaties in het staatje hierboven. Begroot was een winst van +€ 0,7 mln. De twee grootste 

posten waardoor dit verschil van -/- € 1,5 mln. (N)  ten opzichte van de begroting ontstaat, zijn 

de vorming van een extra voorziening voor KVL en KVL-studiegebied van -/-€1,1 mln.(N) en het 

doorschuiven van de verkoop van de Merodelaan, omdat hiervoor een bestemmingsplan wijziging 

nodig is. Nog niet gerealiseerde opbrengst van -/-€0,5 mln. (N).  

 

Overige verschillen aan de batenkant zijn de niet begrote subsidies voor verkeersprojecten 

(verbreding fietspad Moergestelseweg en verkeerseducatie op scholen). Voordeel van € 95.000 

(V). Dit heeft ook geleid tot hogere lasten (zie hieronder). En zijn er lagere opbrengsten ad 

€ 192.000 (N) voor kunststof afval als gevolg van minder aangeleverde hoeveelheden en een 

lagere vergoeding. 

 

Lasten 

De lagere lasten op de uitvoeringskosten van € 3,8 mln. (V) worden met name veroorzaakt door 

de lagere lasten op de grondexploitaties van € 3,7 mln. (V). Zie uitleg aan de batenkant. 

Daarnaast zijn er hogere kosten ad € 117.000 (N) voor onderhoud openbaar groen als gevolg van 

vooral incidentele gebeurtenissen, waaronder stormschade, eikenprocessierups, essentaksterfte, 

Japanse Duizendknoop, boominspecties en schade als gevolg van een droge zomer. In de Berap 

was nog vermeld dat een deel van de verwachte kostenoverschrijding mogelijk gecompenseerd 

kon worden, maar dat bleek gaandeweg het jaar geen realistische optie meer.  

Er zijn hogere uitgaven ad € 103.000 (N) voor verkeer en vervoer, met name als gevolg van 

besteding van niet begrote subsidies voor verkeersprojecten voor verbreding fietspad 

Moergestelseweg en verkeerseducatie op scholen. Zie ook de toelichting aan de batenkant.  

Ook zijn er hogere (voorbereidings)kosten voor onderhoud wegen ad € 97.000 (N).  

De uitgaven voor ruimtelijke ordening zijn € 44.000 (V) lager, omdat kosten van inhuur ten laste 

zijn gekomen van de post salarissen in programma 2.  
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Voor de overschotten op de budgetten voor LOG Molenakkers 84.000 (V), reconstructie 

Stationsplein  € 82.000 (V) en reconstructie Joannes Lenartzstraat € 62.000 (V) zijn 

overhevelingsverzoeken opgenomen. 

 

De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de afwaardering van Scheerman Zuid ad 

€ 1.372.728. 
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Programma 6: Samenleving ontwikkeling 

 

Portefeuillehouders: Stefanie Vatta, Dion Dankers en Hans Janssen 

 

 

Omschrijving 

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

economie, participatie, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, het ondersteuningsteam, de 

sociale ondersteuningsstructuur, armoedebestrijding, integratie van vluchtelingen, onderwijs, 

sport en cultuur. Dit krijgt vorm door de transformatie van het sociale domein en het benutten van 

(economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende doelen zijn 

burgerbetrokkenheid en innovatie, gericht op ontkokering en efficiëntie. 

 

 

Ambities voor dit programma 

De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en dat vraagt een andere rol van ons als gemeente. 

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

aan initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers.  

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.  

 

Over de totale breedte van de drie decentralisaties in het sociale domein werken we samen aan de 

maatschappelijke opgaven daar waar regionale samenwerking meerwaarde heeft (‘regionaal 

omdat’). Regionale afspraken worden meegenomen in de nieuwe beleidsvorming. 

 

Wij streven naar eigen kracht en zelf- en samenredzaamheid 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.  
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Met de ontwikkeling en 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. 

 

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’. 
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Armoedebeleid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We geven uitvoering aan de maatregelen zoals genoemd in de Kadernota 

Armoedebeleid om daarmee kwetsbare inwoners te bereiken. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben extra geïnvesteerd in armoedebestrijding onder kinderen:  

 We hebben de start van ‘Petje af Oisterwijk’ (een weekendschool voor 

kinderen die opgroeien in gezinnen onder de minimagrens) met behulp 

van een subsidie mede mogelijk gemaakt;  

 De Stichting Leergeld is opgericht met als doel kinderen uit 

bijstandsgezinnen te laten meedoen in de samenleving;  

 De pilot ‘schulden in beeld’ is opgezet, met (vroeg)signalerende functie 

voor gezinnen met schulden.  

- De aanvraagprocedure voor het declaratiefonds is toegankelijker gemaakt. 

In 2019 worden alternatieve regelingen voor het declaratiefonds 

onderzocht.  

- We verstrekken subsidie aan de voedselbank Tilburg voor 15 Oisterwijkse 

gezinnen.  

 

 

 

Product: Sociale basisvoorzieningenstructuur 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Meer innovatief aanbod en slimme oplossingen en minder vanzelfsprekende 

inzet van duurdere maatwerkvoorzieningen 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben aan verschillende initiatieven, die gericht zijn op het versterken 

van de basisstructuur, een financiële impuls gegeven. Enkele voorbeelden:  

 pilot gericht op ondersteuning bij ervaring met seksueel geweld;  

 zorgoppas voor ouders van hulpbehoevende kinderen;  

 WY-bewegen! Sportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke 

beperking.  

- We hebben het beleidsplan ‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein’ 

uitgevoerd.  

- We hebben meer samenhangende subsidieregelingen opgesteld. Onder 

andere voor MEE, Juvans en Contour de Twern.  

- We hebben ‘linking-pins’ aangesteld voor het bevorderen van de 

samenwerking tussen de basisstructuur en het sociaal team.  

- Via Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oosterwijk (MIGO) 

hebben we verschillende initiatieven van inwoners gefaciliteerd.  

- We hebben volop ingezet op preventie om beroep op zwaardere zorg te 

voorkomen c.q. verminderen:  

 er zijn gedragswetenschappers beschikbaar gesteld voor het sociaal 

team om te consulteren bij complexe problematiek. 

 er is extra expertise georganiseerd bij huisartsen, in de vorm van een 
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praktijkondersteuner jeugd, om onnodig doorverwijzen naar 

specialistische jeugdhulp te voorkomen. 

 het mantelzorgcompliment is lokaal ingebed, waardoor we 

mantelzorgers eerder in beeld hebben. Ook is de dag van de mantelzorg 

op een andere manier opgezet, wat heeft geresulteerd in 75 

mantelzorgers meer dan het jaar ervoor.  

 we hebben vanuit ‘Op weg naar contact’ (een pilot om eenzaamheid 

tegen te gaan) een vervoerswaaier ontwikkeld waar alle vormen van 

openbaar en maatschappelijk vervoer in staan vermeld.  

 we hebben de subsidieafspraken met betrekking tot de activiteiten van 

het jongerenwerk veranderd, zodat ze aansluiten bij de veranderende 

behoeften van jongeren in Oisterwijk.  

- We hebben een koersdocument sociaal domein opgesteld, om te komen tot 

een samenredzaam Oisterwijk in 2030. 

 

 

Product: Toegang en lichte ondersteuning 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Wij willen de ondersteuning dichter bij de burger organiseren en herkenbaarder 

maken. Wij willen sneller en gerichter komen tot een passende oplossing bij 

hulpvragen, integraal en samenhangend zodat de inwoner de benodigde zorg 

krijgt via één plan, één gezin, één regisseur. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Door het aanpassen van de nadere regels jeugd en Wmo, ten aanzien van 

het inzetten van maatwerk via het Persoonlijk Passend Plan (PPP), hebben 

we het mogelijk gemaakt dat de uitvoering snel en flexibel kan inspelen op 

de behoeften van onze inwoners.  

- We hebben een nieuw inrichtingskader voor het sociaal team opgesteld dat 

de basis vormt voor de doorontwikkeling naar één integraal sociaal team.  

- We hebben de inrichting van het sociaal team geëvalueerd.  

- We hebben de acties behorende bij het beleidsplan ‘Samen ontwikkelen in 

het sociaal domein in de gemeente Oisterwijk 2017 – 2018’ uitgevoerd.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zetten in op de ontwikkeling van innovatief aanbod door partners en de 

samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid, zorg en medisch domein 

én zorg en onderwijs. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben de inzet van ‘out of the box’ voorzieningen, het zogeheten 

Persoonlijk Passend Plan (PPP), mogelijk gemaakt door de nadere regels 

jeugd en Wmo hierop aan te passen. 

- Om de domeinen zorg en veiligheid meer te verbinden is er een professional 

met expertise op gebied van complexe casuïstiek aan het sociaal team 

toegevoegd.  

- Bij de huisartsen is de inzet van een gespecialiseerde praktijkondersteuner 

jeugd (POH-JGGZ) gecontinueerd, met als doel zorg en het medisch domein 

meer verbinden. 
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Product: maatwerkvoorzieningen lokaal WMO 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We bieden een passend en dekkend aanbod van maatschappelijke 

ondersteuning en specialistische zorg voor inwoners met een beperking, 

chronische-, psychische- of psychosociale problemen zodat ze zo lang mogelijk 

in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de 

samenleving.  

 

We verminderen regeldruk en streven naar harmonisatie van de inkoop van 

Wmo voor de regio Hart van Brabant. 

 

En we willen voorkomen dat zorggelden bij gecontracteerde of gesubsidieerde 

instellingen niet doelmatig of rechtmatig wordt besteed. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd.  

- We hebben de tarieven uit de raamovereenkomst voor huishoudelijke hulp 

in lijn gebracht met het reële tarief.  

- We hebben een aanbestedingsprocedure voor hulpmiddelen uitgevoerd.  

- We hebben de contracten voor Wmo-begeleiding 2019 in 2018 regionaal 

aanbesteed. De definitieve gunning is in oktober 2018 bekend gemaakt en 

de nieuwe raamovereenkomst gaat per 1 april 2019 in.  

- De raamovereenkomst sociaal domein GHDO eindigt per 31 december 2018. 

We hebben met de aanbieders een overgangsperiode afgesproken tot de 

nieuwe raamovereenkomst, die per 1 april 2019 in werking treedt.  

- We hebben het contractmanagement- en beheer uitgevoerd voor Goirle, 

Hilvarenbeek en Dongen.  

- We hebben samen met Goirle, Hilvarenbeek en Dongen een contract met de 

GGD afgesloten voor het kwalitatieve Wmo-toezicht op calamiteiten en 

geweldsdelicten.  

- We hebben een toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo aangesteld en 

zijn gestart met een visie-ontwikkeltraject op het toezicht op 

rechtmatigheid.  

- De gemeentelijke Wmo en jeugd consulenten, evenals de medewerkers van 

het sociaal team, zijn getraind in het signaleren van fraude en de preventie 

daarvan. 

 

 
Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zetten ‘out of the box’ voorzieningen in wanneer het reguliere 

(maatwerk)aanbod niet voldoende is.  

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Samen met negen gemeenten in de regio Hart van Brabant is een regiovisie 

ontwikkeld op de transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke 

opvang, preventie GGZ en verslavingszorg.  

- We zijn gestart met de pilot “Wijk GGD’er” om het aantal incidenten omtrent 

mensen met verward gedrag terug te dringen. 
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Product: maatwerkvoorzieningen lokaal Participatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Bij inwoners die niet in staat zijn om op eigen kracht te participeren in de 

samenleving zorgen we voor passende ondersteuning (herkenbaar en dicht bij 

de inwoner).  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben ervoor gezorgd dat onze inwoners zo passend mogelijke 

ondersteuning hebben gekregen op weg naar werk. Door intensieve 

bemiddeling zijn 73 werkzoekenden bij Oisterwijkse bedrijven aan het werk 

gegaan. Eind 2018 waren 48 inwoners met ondersteuning aan het werk en 

hadden 3 inwoners een plaats voor beschut werk.  

- We hebben gewerkt aan een sluitend aanbod van scholing tot en met werk 

door contact te hebben met onderwijsinstellingen (speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs) over de mogelijkheden voor werk. En ook door contact te 

leggen met werkgevers over de begeleiding van werkzoekenden en de 

aanvullende inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie en 

jobcoaching.  

- We hebben participatieverklaringstrajecten uitgevoerd zodat alle 

vergunninghouders, die dat vanaf 2016 moesten, hun participatieverklaring 

hebben afgelegd.  

- We hebben met Move2Social inwoners in staat gesteld een sociale 

onderneming op te starten.  

- Via de Bbz hebben we doorstartende ondernemers ondersteund.  

 

 

 

Product: bovenlokale zorg Participatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Bij inwoners die niet in staat zijn om op eigen kracht te participeren in de 

samenleving zorgen we voor passende ondersteuning (herkenbaar en dicht bij 

de inwoner). 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben afspraken gemaakt over een uniforme uitvoering van de 

regionale werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio Midden 

Brabant. Er is een koppeling met het UWV gerealiseerd zodat 

werkzoekenden uit de gemeenten Oisterwijk zichtbaar zijn voor regionale 

werkgevers.  

- Door inzet van het programma ‘jeugdwerkloosheidsvrije zone’ hebben we 

jongeren die voortijdig school dreigden te verlaten, begeleid naar een 

passend vervolgtraject.  

- We zijn gestart met de evaluatie en doorontwikkeling van de 

jeugdwerkloosheidsvrije zone.  

- We werken regionaal samen bij het verbeteren van de inburgering en 

participatie van vergunninghouders. Er is een ESF-subsidie toegekend om 

ervaring op te doen met inburgering en participatie van de 

vergunninghouders.  

- Samen met de WSD voeren we het transitiearrangement uit.  
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Product: maatwerkvoorzieningen lokaal Jeugd 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

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

leefomgeving. Jeugdhulp in de vorm van een PGB is toegankelijk, mits aan de 

voorwaarden wordt voldaan. We zetten ‘out of the box’ voorzieningen in 

wanneer het reguliere (maatwerk)aanbod niet voldoende is.  

 

Bij de mensen met een (maatwerk)voorziening jeugdhulp voeren we 

ervaringsonderzoek uit. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Wanneer nodig hebben we een indicatie voor jeugdhulp afgegeven, zowel 

via zorg in natura als via PGB.  

- We hebben de inzet van ‘out of the box’ voorzieningen, het zogeheten 

Persoonlijk Passend Plan (PPP), mogelijk gemaakt door de nadere regels 

jeugd hierop aan te passen.  

- We hebben het cliëntervaringsonderzoek jeugd uitgevoerd en een 

dialoogsessie georganiseerd met voormalige jeugdcliënten en hun ouders 

over hun ervaringen met de geboden jeugdhulp.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We voorkomen dat zorggelden, zowel zorg in natura als PGB, onrechtmatig en 

niet doelmatig worden besteed. We richten fraudepreventie en handhaving in 

voor de jeugdwet en nemen extra maatregelen om fraude te voorkomen.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Fraudepreventie is mogelijk gemaakt onder meer door het inzetten van een 

toezichthouder bij vermoedens van fraude. Fraudepreventie en 

handhavingsmaatregelen zijn opgenomen in de nieuwe verordening Jeugd 

die in december 2018 is vastgesteld.  

- De gemeentelijke Wmo en jeugd consulenten, evenals de medewerkers van 

het sociaal team, zijn getraind in het signaleren van fraude en de preventie 

daarvan.  

 

 

 

Product: bovenlokale zorg Jeugd 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

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

leefomgeving. Als daarvoor jeugdhulp nodig is, is die toegankelijk, effectief en 

efficiënt georganiseerd.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We zijn gestart met de activiteiten behorende bij het meerjarige regionale 

uitvoeringskader Jeugd.  

- We hebben een aanbestedingsprocedure doorlopen om de jeugdhulp vanaf 

1 januari 2019 resultaatgericht in te kopen.  

- Met behulp van het regionale innovatiefonds zijn diverse pilots gestart of 

gecontinueerd ten behoeve van kwaliteitsverbetering en lagere inzet van 

specialistische jeugdhulp.  
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- We hebben regionaal geïnvesteerd in het op orde krijgen van de basis:  

 het declaratieproces voor aanbieders is verbeterd;  

 er heeft een finale afrekening met aanbieders plaatsgevonden ten 

aanzien van declaraties over eerdere jaren;  

 er zijn verbetermaatregelen opgesteld en uitgevoerd met betrekking tot 

de verwijzingen naar jeugdhulp zowel door het sociaal team als door 

huisartsen.  

 

 

 

Product: Onderwijsbeleid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en toegerust 

worden op actief burgerschap.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Medewerkers in de kinderopvang moeten aantoonbaar beschikken over 

mondelinge taalvaardigheid niveau 3F. Wij hebben middelen beschikbaar 

gesteld voor de certificering daarvan.  

- We hebben middelen beschikbaar gesteld voor ouders, die niet in 

aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag, om van de kinderopvang 

gebruik te maken.  

- Het aantal uur voor- en vroegschoolse opvang voor doelgroep kinderen 

hebben we uitgebreid van 5,5 naar 11 uur per week.  

- In de bestuurlijke overleggen LEA (Lokale Educatieve Agenda) monitoren 

we de gevolgen van het dalend aantal kinderen dat een voorschoolse 

voorziening en basisschool bezoekt en de mogelijke gevolgen daarvan voor 

de huisvesting van het primair onderwijs. De ontwikkelingen rondom het 

integraal kindcentrum in de wijk Pannenschuur hebben daarbij in bijzonder 

onze aandacht.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Wij willen dat de voorzieningen voor huisvesting van het onderwijs op orde zijn 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Het programma ‘Huisvesting voorzieningen onderwijs’ is vastgesteld, waarin 

de vervangende nieuwbouw voor pi-school de Hondsberg is opgenomen.  

- Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervangende 

nieuwbouw van pi-school de Hondsberg.  
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Product: Cultuurbeleid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Actualiseren van het huidige cultuurbeleid als onderdeel van de sociale 

basisstructuur 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De in het ‘Koersdocument sociaal domein’ beschreven bouwstenen zijn ook 

leidend voor het cultuurbeleid.  

- In 2019 wordt een integraal toekomstplan voor de cultuurcentra uitgewerkt.  

 

 

Product: Sportbeleid 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We realiseren een duurzaam en kwalitatief goed voorzieningenniveau op 

sportpark Den Donk.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben een duurzaam ontwerp gemaakt en zijn gestart met de bouw 

van de nieuwe sportaccommodatie (zwembad en sporthal).  

- Er is een herinrichtingsontwerp gemaakt voor de openbare ruimte. Hiermee 

verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit van het sportpark en zorgen we voor 

een groter parkeeraanbod en veilige doorstroming.  

- We hebben ingezet op vitale verenigingen door de fusie van drie 

voetbalverenigingen te faciliteren. De bestaande voetbalvelden op Den Donk 

worden uitgebreid tot zes natuurgrasvelden en twee kunstgrasvelden.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We ontwikkelen een visie op het ‘Staalbergven na 2020’ 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We zijn gestart met de onderzoek- en inventarisatiefase ten behoeve van 

de ontwikkeling van een lange termijnvisie over de huur en exploitatie van 

het Staalbergven na 2020.  
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Product: Toerisme en Recreatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De toeristisch-recreatieve sector in Oisterwijk is vitaal en heeft een aanbod van 

hoge kwaliteit.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben regelmatig contact met alle stakeholders (inclusief horeca). Elk 

kwartaal hebben we bestuurlijk overleg met het toeristisch platform. Daarin 

zijn alle relevante ondernemersverenigingen vertegenwoordigd.  

- We hebben een transformatiemanager aangesteld voor het project vitale en 

toekomstbestendige recreatieparken.  

- We hebben opdracht gegeven aan het Routebureau Brabant om het 

knooppuntennetwerk van fiets- en wandelroutes te verbeteren en te  

vernieuwen.  

- We hebben voorbereidingen getroffen voor nieuw bewegwijzeringsbeleid 

van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit wordt in 2019 verder 

uitgewerkt.  

- We hebben een zichtbare bijdrage geleverd aan regionale leisure projecten, 

bijvoorbeeld door het aanstellen van een projectleider voor het project ‘We 

are food’.  

 

 

 

Product: Promotie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Oisterwijk staat regionaal, provinciaal en landelijk op de kaart als 

vrijetijdsbestemming 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben 14 initiatieven (financieel) ondersteund die bijdragen aan 

bovenlokale promotie van Oisterwijk.  

- We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar citymarketing en het 

ontwerp voor de citymarketingorganisatie vastgesteld.  

- We hebben gezorgd voor meer bekendheid van het citymarketinglogo bij 

ondernemers door hen te wijzen op de website www.parelintgroen.nl  

- We hebben het gebruik van de pay-off ‘Parel in ’t groen’ gestimuleerd door 

hierover voorwaarden op te nemen in de subsidieregeling promotie.  
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Product: Economische zaken 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De gemeente Oisterwijk heeft een duurzaam en aantrekkelijk vestigingsklimaat 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben een uitvoeringsprogramma 2018 – 2019 opgesteld, behorende 

bij de economische visie “Er zit meer in (in) Oisterwijk”, en we werken aan 

het uitvoeren van de strategieën die benoemd staan in de visie.  

- Er is een nieuwe marktverordening vastgesteld die bijdraagt aan 

kwaliteitsbehoud- en verbetering van de weekmarkt in Oisterwijk en 

Moergestel.  

- Er is een accountmanager ondernemers aangesteld die aanspreekpunt is 

voor ondernemers en de verbindende schakel tussen ‘binnen en buiten’. De 

accountmanager ondernemers onderhoudt pro-actief contact met diverse 

ondernemersverenigingen en stimuleert de onderlinge samenwerking 

tussen ondernemers.  

- We zijn gestart met een traject om het Keurmerk Veilig Ondernemen te 

behalen op de bedrijventerreinen Laarakkers en Kerkhoven.  

- We hebben meegedacht met ondernemers over kwaliteitsverbetering en 

duurzame ruimtelijke oplossingen, zoals meervoudig ruimtegebruik.  

- We hebben ondernemers geattendeerd op netwerken als House of Leisure, 

Midpoint Brabant en VisitBrabant.  

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

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, sturing, monitoring, verantwoording en toezichthouder Wmo. 

We zijn in 2018 gestart met een nieuwe aanbesteding Wmo in samenwerking met de regio Hart 

van Brabant. Tevens zijn we gestart met een nieuwe aanbesteding hulpmiddelen Wmo in 

samenwerking met de regio Hart van Brabant.  

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

In 2018 is ingang gezet dat we steeds minder regels gaan stellen en meer verantwoordelijkheid 

en ruimte geven aan initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers. 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. 
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Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Banen aantal per 1.000 
inwoners 15-64jr 

2017 734,2 758,2 

Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 
inwoners 15-64jr 

2017 182,0 139,7 

Functiemenging % 2017 51,0 52,4 

Demografische druk % 2018 81,4 69,6 

Netto arbeidsparticipatie % 2017 68,4 66,7 

Aantal re-

integratievoorzieningen 

aantal per 1.000 

inwoners 15-65jr 

2018 24,3 30,5 

Cliënten met een 
maatwerkvoorziening WMO 

aantal per 1.000 
inwoners 

2018 47 58 

Achterstand onder jeugd: 
kinderen in uitkeringsgezin 

% 2015 2,55 6,58 

Achterstand onder jeugd: 

jeugdwerkloosheid 

% 2015 0,99 1,52 

Jongeren met delict voor 
rechter 

% 2015 1,43 1,45 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 
tot 18 jaar 

2018 7,8 9,2 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% 2018 1,0 1,0 

Jongeren met 
jeugdreclassering 

% 2017 0,3 0,4 

Niet-sporters % 2016 45,2 48,7 

 

Toelichting 

In de gemeente Oisterwijk zijn 151 vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners (15-74 jaar). Dit 

is hoog in vergelijking met het landelijk gemiddeld van 120 vestigingen per 1.000 inwoners. Vooral 

het aantal zzp’ers is hoog in Oisterwijk. Bovendien hebben deze zzp’ers in Oisterwijk een hoger 

inkomen dan landelijk. In gemeente Oisterwijk zijn veel banen in recreatie & toerisme: 60,2 per 

1.000 inwoners in vergelijking met 44,1 landelijk. Verder kent Oisterwijk een lager dan landelijke 

werkloosheid (3,9% in Oisterwijk ten opzichte van 5,0% landelijk). 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG06 Samenleving 
ontwikkeling 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 489 V - V 489 V 390 V -99 N 

Baten 489 V - V 489 V 390 V -99 N 

2A. Uitvoeringskosten -15.971 N -2.794 N -18.765 N -19.491 N -726 N 

2B. Kapitaallasten -15 N - V -15 N -15 N - V 

Lasten -15.986 N -2.794 N -18.780 N -19.505 N -726 N 

Saldo -15.496 N -2.794 N -18.290 N -19.115 N -825 N 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

 

Baten 

De uitkering Centraal Orgaan Asielzoekers verloopt vanaf medio 2018 via het gemeentefonds 

(Programma 2), wat in programma 6 leidt tot mindere baten van € 56.000 (N). De huuropbrengst 

voor het wijkcentrum Pannenschuur is € 47.000 (N) lager in verband met leegstand. 

 

Lasten 

Het onderdeel Jeugd laat een tekort zien van in totaal € 519.000 (N). Hierin zijn ook de definitieve 

afrekeningen voor de jaren 2015 tot en met 2017 opgenomen. 

 

Het onderdeel WMO laat een tekort zien van € 550.000 (N). De grootste verschillen zijn:  

- Er is meer gebruik van regiovervoer. Hogere kosten -/-€ 145.000 (N).  

- Hogere kosten voor zorg in natura -/-€ 492.000 (N) door meer gebruik van deze zorg. 

Daarnaast zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp vanaf 1-4-2018 verhoogd. 

- Voordeel van € 49.100 (V) op de kosten van het persoonsgebonden budget, hier is minder 

gebruik van gemaakt. 

 

De sociale basisvoorziening laat een voordeel zien van € 279.000 (V). Dit komt met name door: 

- lagere uitgaven ad € 60.000 (V) voor de wijk GGD’er (Lichte ondersteuning basisstructuur) 

door een combinatie van een lager uurtarief, een lager aantal uren per week en minder 

gewerkte weken.  

- Minder uitgaven bij opvoeden en opgroeien ad € 78.000 (V) voor het onderdeel incidentele 

activiteitensubsidie gedaan, onder andere voor het onderdeel terugdringen zware jeugdhulp. 

- lagere uitgaven sociale basisstructuur ad € 106.000 (V) door minder verstrekte 

activiteitensubsidies. 
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Programma 7: Samenleving uitvoering 

 

Portefeuillehouders: Stefanie Vatta en Dion Dankers 

 

 

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.  

 

 

Ambities 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. 

 

  

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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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Gezondheidszorg 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Inwoners hebben een leefstijl die gezond is en ziektes voorkomt. Daarom 

bewaken, beschermen en bevorderen we de preventieve gezondheidszorg.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- De werkzaamheden op het terrein van preventieve gezondheidszorg worden 

hoofdzakelijk gedaan door de GGD op basis van een gemeenschappelijke 

regeling (zie ook paragraaf Verbonden partijen). We voeren die regeling uit 

en houden toezicht op de activiteiten die daarin vermeld staan. Doelstelling 

is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.  

- Binnen het reguliere budget is ook ruimte voor innovatieprojecten. We zijn 

in 2018 als lid van de begeleidingscommissie (ambtelijk) betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsscan. Daarnaast hebben we 

bekeken welke acties er uitgevoerd kunnen worden in het kader van de 

Gezonde Wijkaanpak Westend. Deze acties worden door externe partijen 

uitgevoerd.  

- Daarnaast gaan we de komende jaren werken aan de implementatie van de 

Omgevingswet. In deze wet is gezondheid expliciet als doel opgenomen. De 

wijze waarop gezondheid een plek kan krijgen in ons omgevingsbeleid wordt 

de komende jaren verder uitgewerkt.  

- We hebben het lokale accentenprogramma uitgevoerd dat specifiek geldt 

voor de gemeente Oisterwijk. Dit lokale accentenprogramma is gebaseerd 

op de actuele regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019, die eind 2015 

is vastgesteld, en op recente ontwikkelingen en besluiten van het algemeen 

bestuur.  

 

 

Product: Cultuur uitvoering 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Inwoners krijgen de mogelijkheid zich cultureel te ontwikkelen.  

Daarom dragen we bij aan een breed, kwalitatief, vraaggericht en betaalbaar 

aanbod van culturele activiteiten en behoud van ons erfgoed.  

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Cultuurverenigingen en culturele activiteiten hebben we met subsidies 

ondersteund.  

- Het cultuur- en archeologiebeleid alsook het beleid in het kader van de 

erfgoedwet is voortgezet.  

- Als start voor het proces om tot een nieuwe erfgoedvisie te komen, is er een 

bijeenkomst georganiseerd voor alle monumenteigenaren en erfgoed 

gerelateerde instanties. 

- De archeologische waardenkaart is in 2018 geactualiseerd. 

- We hebben de toegankelijkheid van Tiliander verbeterd door het plaatsen 

van een hellingbaan voor mindervalide mensen.  

- We hebben verschillende culturele burgerinitiatieven ondersteund 

(kunstwerk de schoenmaker op het st. Jansplein in Moergestel). 
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Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zetten in op verduurzaming van de 1ste verdieping van Tiliander.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van 

(een deel van) de 1ste verdieping van Tiliander.  

- Er zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van het sociaal team op de 

1ste verdieping.  

 

 

 

Product: Sport uitvoering 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We onderhouden een goede basissportinfrastructuur en dragen de visie 

‘Natuurlijk Gezond’ door inzet van combinatiefunctionarissen verder uit.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- We hebben diverse activiteiten verricht om de visie van Natuurlijk Gezond 

uit te dragen:  

 door de combinatiefunctionarissen is er een kick-off bijeenkomst 

georganiseerd over Natuurlijk Gezond;  

 we hebben Sjors Sportief & Sjors Creatief ingezet waar circa 1.000 

kinderen aan hebben deelgenomen;  

 we hebben sport4kids en de Oisterwijkse sportdag georganiseerd; 

 we hebben een website en facebookpagina gelanceerd over Natuurlijk 

Gezond;  

 we hebben gesprekken gevoerd met diverse netwerkpartners over 

Natuurlijk Gezond.  

- Er is budget beschikbaar gesteld voor toekomstig onderhoud van onze 

buitensportaccommodaties. Met onze partners hebben we gesprekken 

gevoerd over onderhoud en renovaties van de buitensportvelden waar zij op 

sporten. Daarnaast is een eerste stap gezet in het opstellen van een 

meerjaren onderhoudsplanning en meerjaren investeringsplan. Dit wordt in 

2019 verder uitgewerkt.  
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Product: Onderwijs uitvoering 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en toegerust 

worden op actief burgerschap.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Samen met onze partners hebben we de lokaal educatieve agenda 2016 – 

2019 uitgevoerd.  

- We hebben leerlingenvervoer toegekend aan 80 kinderen.  

- We hebben middelen beschikbaar gesteld voor:  

 voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang en onderbouw 

van het basisonderwijs;  

 werkzaamheden behorende bij de brede school coördinatie;  

 onderwijs aan kinderen van het asielzoekerscentrum 

(basisonderwijs Darwin, AZC-school)  

- We hebben toezicht gehouden op:  

 naleving van de leerplicht (zes processenverbaal en 135 

leerplichtzaken);  

 voorzieningen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, 

gastouderbureaus en gastouders (vijf keer gehandhaafd).  

- We hebben het toezicht op gastouders uitgebreid.  

- We hebben het ‘thuiszitterspact’ voor primair en voortgezet onderwijs 

vastgesteld om langdurig schoolverzuim te voorkomen.  

- Met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting OPMAAT 

voeren we gesprekken over het openbaar onderwijs.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen dat voorzieningen voor huisvesting van het onderwijs op orde zijn.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Met de stichting beheer en exploitatie hebben we afspraken gemaakt over 

het onderhoud en de begroting van de brede schoolgebouwen.  

 

 

 

Wat betekende samenwerking voor dit programma in 2018? 

Voor de uitvoering van de navolgende taken wordt samengewerkt met gemeenten in Hart van 

Brabant (in verschillende samenstellingen): leerplicht, voortijdig schoolverlaten, vervoer, 

volwasseneneducatie, passend onderwijs, participatie, jeugd, bibliotheekwerk, sport. 

 

 

Wat betekende burgerparticipatie voor dit programma in 2018? 

Voor de uitvoering van de navolgende taken is er sprake van samenwerking met burgers: inrichten 

en onderhouden van speelvoorzieningen, ouders van kinderen in Hart van Brabant die in 

aanmerking komen voor leerlingenvervoer worden betrokken bij de uitvoering, samenwerking met 

organisaties met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers (bijvoorbeeld sportverenigingen, 

wijkcentra). 
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Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Voortijdige schoolverlaters 
totaal (VO + MBO) 

% 2016 1,4 2,0 

Absoluut verzuim aantal per 1.000 

inwoners 5-18jr 

2017 0,00 1,82 

Relatief verzuim aantal per 1.000 
inwoners 5-18jr 

2017 11,01 26,58 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG07 Samenleving 
uitvoering 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1A. Baten 1.763 V 35 V 1.798 V 1.951 V 153 V 

Baten 1.763 V 35 V 1.798 V 1.951 V 153 V 

2A. Uitvoeringskosten -5.853 N -201 N -6.054 N -5.967 N 87 V 

2B. Kapitaallasten -1.891 N - V -1.891 N -2.089 N -198 N 

Lasten -7.744 N -201 N -7.945 N -8.057 N -111 N 

Saldo -5.982 N -166 N -6.148 N -6.105 N 42 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Baten 

Er is een hogere rijksbijdrage ontvangen van € 24.000 voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE), voor het verhogen van het taalniveau en een toereikend aanbod van kinderopvang. De 

opbrengsten entreegelden Staalbergven zijn € 111.000 (V) hoger; hier staan deels ook hogere 

uitgaven voor personeel tegenover (zie Lasten).  

 

Lasten 

Er zijn lagere uitgaven ad € 76.000 (V) door minder aanvragen voor Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE). Er zijn hogere (merendeels incidentele) uitgaven ad € 42.000 (N) in verband met 

de uitrol van het programma Natuurlijk Gezond. Meer onderhoudskosten en personeelskosten voor 

het Staalbergven ad € 67.000 (N); hier staan echter hogere opbrengsten tegenover (zie Baten). 

In de jaarrekening zijn kosten ad € 35.000 (N) opgenomen voor de voorbereidingskosten van de 

verbouwing van de eerste verdieping Tiliander. De kosten waren niet opgenomen in het 

investeringsbudget. Door een BTW-voordeel zijn de kosten voor Gezondheidszorg (GGD) lager dan 

begroot ad € 32.000 (V). De budgetten voor de (voorbereiding van de) voetbalfusie, renovatie 

sportvelden, Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Sport en actualisatie erfgoedbeleid zijn nog niet 

volledig benut. Hiervoor zijn overhevelingsverzoeken ingediend voor een totaalbedrag van 

€ 87.000 (V). 

 

De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de afwaardering van het schoolgebouw De 

Bienekebolders ad € 203.000.  
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Programma 8: Oisterwijk aan Z 

 

Portefeuillehouder: Dion Dankers 

 

 

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 daartoe 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.  

 

 

Ambities voor dit programma 

We geven uitvoering aan Het Brabants Manifest voor Samenwerking. Dit is de leidraad voor ons 

handelen in relatie tot burgers. In het Manifest staan zes vuistregels voor samenwerking van 

burgers met lokale overheden. Daarnaast investeren we in toerusting van medewerkers onder 

andere door middel van training.   
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Burgerparticipatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De invloed van de samenleving is helder zichtbaar in beleid. Wij zien de 

samenleving als waardevolle bron van kennis en ervaring en zoeken naar 

manieren om deze kennis en ervaring te ontsluiten. 

 

De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie over 

burgerparticipatie vertalen we in 2018 in acties en leggen we voor aan de Raad. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Ook in 2018 hebben we inwoners, ondernemers en belangenbehartigers 

nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van plannen of de verbetering 

van situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn de inloopavonden over 

verkeer in Moergestel, het inloopspreekuur over verkeer en parkeren op 

KVL, het koersdocument Sociaal Domein en de verdere planvorming voor 

bijvoorbeeld de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk en het aangepaste 

Lindeplein. 

- We willen leren van onze aanpak en evalueren daarom onze werkwijze 

regelmatig, zoals bijvoorbeeld met de inwoners van de Beukendreef. 

- We pikken signalen op uit de samenleving, onder meer via (sociale) media. 

We spelen daarop in door aan te sluiten bij wat er leeft bij onze inwoners, 

zoals bij de informatieavonden van ProRail over de trillingen langs het spoor. 

Ook vragen we via onze (sociale) media om input voor ontwikkeling, zoals 

bijvoorbeeld voor het aan te leggen fietspad langs de spoorlijn. 

- De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie zijn onder 

andere vertaald in ambities en acties, die de raad in 2018 in het 

raadsprogramma heeft vastgelegd.  

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We bieden ruimte voor burgerinitiatieven. 

De gemeente kent een burgerpanel. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Inwonersinitiatieven vragen om een andere benadering en een andere 

aanpak van zowel gemeente, inwoners, bedrijven, verenigingen als 

maatschappelijke organisaties. Inwoners verwachten voldoende ruimte en 

vertrouwen van raad, college en de ambtelijke organisatie. Dit vraagt van 

de gemeente om meer ‘los te laten’, ruimte te geven en samen te werken. 

Intern is een traject opgestart voor bewustwording van deze cultuur- en 

gedragsverandering en om daarmee te experimenteren (bestuurlijke 

vernieuwing en implementatie omgevingswet). In het kader van een nieuwe 

koers en bestuurlijke vernieuwing uit het raadsprogramma is een 

voortrekkersgroep vanuit de ambtelijke organisatie, het college en de raad 

aan de slag gegaan onder de werknaam Oisterwijk Bouwt. 

- We bieden de mogelijkheid aan inwoners om initiatieven te starten. Stichting 

Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) ondersteunt 

initiatieven van burgers uit de kernen Heukelom, Moergestel of Oisterwijk. 

In 2018 heeft het MIGO 10 verschillende initiatieven ondersteund (zie ook 

programma 6). 
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- Het burgerpanel wordt steeds vaker ingezet omdat het op een snelle, 

eenvoudige manier betrouwbare informatie ophaalt bij stakeholders. In 

2018 is het burgerpanel 5 keer ingezet: 

 Parkeerbeleid (mei 2018) 

 Strategisch plan Sociaal Domein (mei 2018) 

 Samenvoeging dorp Haaren, draagvlakonderzoek (september 2018) 

 Communicatie en (digitale) dienstverlening gemeente (oktober 2018) 

 Veiligheid en openbare orde (december 2018) 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG08 
Burgerparticipatie 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2A. Uitvoeringskosten -0 N - V -0 N - V 0 V 

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

Saldo -0 N - V -0 N - V 0 V 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

Dit programma heeft geen begroting en financiële 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.  

 

 

Ambities voor dit programma 

De kern van de samenwerkingsopgave voor de komende jaren is dat wij bestaande vormen van 

samenwerking uitbouwen en kansen voor samenwerking genereren en verzilveren. Dit doen wij 

vanuit een bestuurlijk gedragen visie die vertaald is naar een (strategische) uitvoeringsagenda 

voor duurzame samenwerking.  

 

Onze buurgemeente Haaren wordt opgesplitst en Oisterwijk zal de kern Haaren overnemen per 

1 januari 2021. Hiervoor zijn in 2018 de wettelijke en organisatorische (voorbereidende) stappen 

gezet.  
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Wat wilden we bereiken en in hoeverre is dat gerealiseerd? 

 

Product: Samenwerking 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen de samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek, om kwaliteit van 

bestuur en dienstverlening te vergroten, verder ontwikkelen.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In 2018 is een nulmeting uitgevoerd in samenwerking met bureau 

Berenschot om een volgende stap te gaan zetten in deze 

samenwerking(sresultaten).  

- De prioritaire (meerjarige) projecten hebben in 2018 geleid tot:   

 Samenwerking op gebied van aanbesteding en inkoop door 

gezamenlijke capaciteit en beleid. 

 Een besluit om aan te sluiten op hetzelfde IT-platform en de 

voorbereiding hiervoor te starten. 

 Samenwerking in het kader van de Omgevingswet door gezamenlijke 

inspiratie- en kennissessies en projectgroep. 

 Samenwerking met betrekking tot handhaving (buitengebied).  

 Samenwerking in beleidsvoorbereiding rond de participatiewet en 

arbeidsmarktbeleid in het groter geheel van Hart van Brabant. 

 Harmoniseren van financiële administratieve processen door 

gezamenlijke aankoop van een nieuw financieel systeem en het 

gezamenlijk oppakken van de voorbereidingen voor implementatie.  

 Inzetbaarheid van medewerkers over de drie gemeenten door alle 

vacatures van de drie gemeenten eerst en gelijktijdig intern uit te 

zetten.  
 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen de strategische samenwerking binnen de regio Hart van Brabant 

versterken. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Hiervoor hebben we de Strategische Meerjarenagenda 2016 - 2020 verder 

uitgevoerd. 

- We hebben kansen benut voor de gemeente Oisterwijk op de drie thema’s 

van het regionaal programma: Economie, Mens & Samenleving en 

Leefomgeving & Milieu. Binnen het thema Economie is de stichting ‘Midpoint’ 

het  platform voor samenwerking tussen ondernemers, overheid, 

kennisinstellingen en maatschappelijke partners. 

- Belangrijke resultaten in 2018 uit enkele impactvolle (meerjaren) projecten:    

 bestrijding van jeugdwerkloosheid door een gezamenlijk ontwikkelde en 

gedragen aanpak,  

 gezamenlijk opdrachtgeverschap en visie in het Sociaal Domein,  

 aanpakken van ondermijnende criminaliteit onder andere door meer 

controles,  

 regionale woonvisie opgesteld met (voorbereiding voor) regionale 

woonagenda,  

 gebiedsopgave A58-zone wordt integraal opgepakt,  

 regionale energie- en klimaatstrategie opgesteld, 
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 samenwerking gezocht met regio West-Brabant en een landelijke 

subsidie ontvangen voor een regiodeal (‘Makes & Moves’) op gebied van 

innovatieve maakindustrie en logistiek, 

 oprichting Van Gogh Nationaal Park in het kader van een gezond leisure 

klimaat.   
 

De resultaten en financiële weerslag van de diverse samenwerkingsprojecten zijn in de bijpassende 

programma’s verwerkt. 

 

 

Wat heeft het gekost? 
PRG09 Samenwerking Begroting   Begrotings 

wijzigingen 
  Begroting na 

wijziging 
  Realisatie   Vrije 

ruimte 
  

2A. Uitvoeringskosten - V - V - V -2 N -2 N 

Lasten - V - V - V -2 N -2 N 

Saldo - V - V - V -2 N -2 N 

 

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 (niet uitputtend): 

 

Baten 

Op dit programma zijn geen baten begroot en gerealiseerd. 

 

Lasten 

De lasten van dit programma wijken nauwelijks af van de begroting. 
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Paragraaf A: Bedrijfsvoering 

 

Personeelsbeleid 

De gemeente Oisterwijk wil ook in de toekomst een moderne, aantrekkelijke en maatschappelijk 

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

Hilvarenbeek en Goirle, anticipeert op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om een concurrerende 

positie op de arbeidsmarkt te kunnen behouden. In 2018 hebben wij dan ook geïnvesteerd in een 

goede bezetting. Het is een uitdaging om met de krapte in de arbeidsmarkt de juiste mensen te 

kunnen werven, maar ook te kunnen behouden. We investeren in trainees en stagiaires om zo 

nieuwe medewerkers op te leiden voor een carrière bij de gemeente. Daarnaast passen we 

maatwerk toe in het vinden van nieuwe medewerkers door gerichter doelgroepen te benaderen en 

ze te enthousiasmeren voor een functie bij de gemeente Oisterwijk.  

 

We bieden medewerkers doorstroommogelijkheden en trainingen om ze blijvend te ontwikkelen en 

te binden. We werken op gebied van personeel en organisatie steeds nauwer samen met Goirle en 

Hilvarenbeek, waardoor medewerkers zich kunnen verbreden en van elkaar kunnen leren. In 2018 

hebben we een start gemaakt met het nadenken over duurzame inzetbaarheid in GHO-verband 

(Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk) en zijn we bezig om de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk 

te harmoniseren met het oog op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.  

 

In 2018 hebben we meer personeelszaken gedigitaliseerd, waardoor middels een workflow 

urenaanpassing, contractverlengingen etc. geautomatiseerd worden afgehandeld. Verdere 

uitbreiding van de digitalisering van het gezamenlijke personeelsinformatiesysteem is hierbij een 

praktisch hulpmiddel, het werkt efficiënt en vergemakkelijkt de P&O samenwerking voor de GHO 

gemeenten. 

 

Een andere ontwikkeling die op stapel staat is de invoering van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren. Als invoeringsdatum van deze wet wordt uitgegaan van 1 januari 2020. Dit jaar zijn 

de eerste stappen gezet in de voorbereiding. Normalisering van de rechtspositie betekent dat: 

- Het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de arbeidsverhoudingen bij 

overheidswerkgevers; 

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

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

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

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

banen te leiden. Dit betekent onder andere: 

- Scholing op de verschillende aspecten van het private arbeidsrecht; 

- Afspraken en procedures bij het oplossen van geschillen; 

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

 

Planning & control cyclus 

In 2018 hebben we met Goirle en Hilvarenbeek een gezamenlijke aanbesteding gedaan voor een 

nieuw financieel systeem. Hierbij willen we met de drie gemeenten werken met dezelfde ingerichte 

modules, volgens dezelfde processen en met eenzelfde rekeningschema. Dit vanuit de gedachte 

om de kwaliteit te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en kosten te besparen.  

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van het financieel systeem, 

waarbij het doel was om het systeem per 1 januari 2019 te implementeren in Hilvarenbeek en 

Oisterwijk; Goirle zou 1 jaar later aansluiten. Door een tekortkoming van de leverancier is de 



 

    82 

 

  

implementatie van het financieel systeem 1 jaar uitgesteld en zullen de drie gemeenten per 

1 januari 2020 overgaan op het nieuwe financieel systeem. 

 

Samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek is in 2018, na installatie van de nieuwe raad, 

getracht een zo veel mogelijk uniforme programmastructuur op te stellen. Bij de bespreking in de 

werkgroep begroting van de gemeenteraad van Oisterwijk is geconcludeerd dat uniformiteit op de 

programma’s niet haalbaar was. De werkgroep begroting is, in samenwerking met de ambtelijke 

organisatie, tot een nieuwe programmastructuur gekomen die de raad beter in staat stelt te sturen 

op politieke thema’s. Deze nieuwe structuur is in de begroting 2019 verwerkt, waarbij de doelen 

en resultaten zoveel mogelijk smart zijn geformuleerd. 

 

Administratieve organisatie en interne beheersing  

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

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

te staan en gestelde doelen worden behaald.  

 

In 2018 is doorgegaan met de verdere ontwikkeling van de interne beheersing. De verbijzonderde 

interne controle heeft in 2018 stappen in de goede richting gezet door onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden voor een systeemgerichte aanpak met aandacht voor de beheersmaatregelen in de 

diverse processen als uitgangspunt. Hierbij is het uitgangspunt dat het team Kwaliteit niet alleen 

een controlerende rol achteraf invult, maar vooral aan de voorkant en gedurende de uitvoering 

van de diverse processen de betreffende afdelingen adviseert met betrekking tot inrichting en 

implementatie van interne beheersmaatregelen. Dit alles vanuit het principe: beheersing aan de 

voorkant is beter dan controle achteraf. 

 

Verantwoording rechtmatigheid door college  

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

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

accountant afgegeven.  

 

Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de begroting. Het is daarom 

aan het college om hier verantwoording over af te leggen. Een randvoorwaarde is dat de 

verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief moet worden vormgegeven.  

Het vervallen van het oordeel over rechtmatigheid in de controleverklaring van de externe 

accountant zal naar verwachting met ingang van verslagjaar 2021 worden ingevoerd.  

 

Op het moment dat concrete informatie beschikbaar komt wordt gekeken op welke wijze de 

gevolgen van de wetswijziging geïmplementeerd kunnen worden in de planning en control cyclus. 

 

Informatievoorziening 

In 2018 is aan informatiebeleidsplan (vastgesteld in 2017 en gebaseerd op Digitale Agenda 2020) 

verder uitvoering gegeven met als doel om de digitale dienstverlening en de interne bedrijfsvoering 

te verbeteren.  

 

In GHO-verband is een project gestart om gegevensmanagement van de grond te krijgen. Er ligt 

nu een plan waarin beschreven staat hoe we de structuur voor data gedreven werken binnen de 

drie gemeenten inhoud gaan geven. Einddoel is om met deze manier van werken trends te kunnen 

ontdekken op basis waarvan we  beter beleid kunnen maken of betere besluiten kunnen nemen. 
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In GHO-verband is een project I-Visie gestart waarmee we een tweeledig doel willen realiseren: 

we willen tot één informatiebeleidsvisie voor de drie gemeenten komen en één virtueel 

informatiemanagementteam inrichten waardoor we efficiënter kunnen werken. 

 

Informatieveiligheid en Privacy  

In 2013 hebben alle gemeenten zich gecommitteerd aan de Baseline Informatiebeveiliging 

Nederlandse Gemeenten (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 de informatiesystemen 

in Oisterwijk.  

 

Als gemeente is het onze taak om de privacy van onze inwoners te borgen. In 2018 hebben we de 

informatieveiligheid en privacy verder vormgegeven door de inrichting van een GHO-breed virtueel 

team dat zorg draagt voor een permanente borging van privacy en informatieveiligheid in de 

organisatie. Dit team bestaat uit de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die als onafhankelijk 

toezichthouder fungeert op de naleving van de privacywetgeving, twee Privacy Officers (PO) die 

de FG ondersteunen, een Chief Information Security Officer (CISO) die verantwoordelijk is voor de 

informatieveiligheid en een ENSIA-coördinator (meer over ENSIA hieronder). 

 

Met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) leggen gemeenten in één keer 

verantwoording over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. In december 2018 hebben we deze 

onderzoeken uitgevoerd.  

 

In het kader van bewustwording hebben de medewerkers voorlichting gehad over de nieuwe 

privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Hiervoor is zowel 

gebruik gemaakt van workshops (gegeven door de FG en PO) als door het aanbieden van een E-

learning op dit gebied. Beveiligd e-mailen is ingevoerd en er is een register van verwerkingen 

opgesteld. Het maken en beheren van dit register is een nieuwe verplichting die de AVG met zich 

mee heeft gebracht. Er zijn procedures ingericht voor alle (deels nieuwe) rechten die betrokkenen 

hebben onder de AVG. Er is een gemeentelijke verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin 

duidelijke afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens door derde 

partijen. Met alle partijen met wie we als gemeente gegevens delen is inmiddels ook een 

verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

 

Datelekken 

In 2018 zijn er geen datalekken geweest. 
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Paragraaf B: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing  

 

 

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

door de gemeente.  

 

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

getroffen en de (weerstands)capaciteit, die een gemeente heeft om onvoorziene uitgaven, 

voortvloeiende uit de risico’s, op te vangen. Het is de bedoeling dat de gemeente ook aangeeft hoe 

zij denkt deze risico’s te beheersen.  

 

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

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

achtergronden van de risico’s.  

 

 

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s  

In de in december 2018 vastgestelde Kadernota Risicomanagement worden de doelstellingen en 

begrippen betreffende het weerstandsvermogen en de risicobeheersing uiteengezet.  

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

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

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

samenwerking met de Universiteit Twente. 

 

 

Inventarisatie van de risico’s 

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

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

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

in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. 

 

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

uitgevoerd. Om de risico's van de gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de 

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

in maart 2019 is opgesteld voor KVL. Daarnaast is gekeken naar het risico dat de gemeente loopt 

met het geleidelijk loslaten van de norm voor het weerstandsvermogen bij gemeente Haaren.  

 

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

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

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

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

aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 
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Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

1 KVL: risico's zoals vermeld 
in het rapport van Akro 
(maart 2019) 

Diverse 
maatregelen zoals 
vermeld in het 

rapport van Akro 
(maart 2019) 

50% max. € 3.350.000 26,93% 

2 Ondernemers dienen claims 
in bij de gemeente, omdat 
zij schade ondervinden in 
hun bedrijfsvoering als het 

gevolg van het ruimtelijke 
beleid 

Ondersteuning van 
goede juristen.  
We blijven 
voortdurend in 

contact met de 
ondernemer. 

30% max. € 1.250.000 10,18% 

3 De rechter spreekt uit dat 
de gemeente Oisterwijk 
geen aanslagen 

precariobelasting mag 
opleggen aan nutsbedrijven 
voor leidingen etc. 

Ondersteuning van 
goede juristen. 

10% max. € 2.600.000 6,51% 

4 De budgetten op de 
begroting worden 
overschreden (met name bij 

Jeugd en / of WMO) 

We hebben een 
systeem van marap 
en berap, strikte 

budgetbewaking en 
een proactieve rol 
van de financiële 
consulenten. 

50% max. € 500.000 6,00% 

5 Aanbestedingen  50% max. € 500.000 6,03% 

6 Uitgaven sociale uitkeringen 
zonder (voldoende) 
financiële compensatie door 
het rijk 

We proberen zoveel 
mogelijk uitkerings-
gerechtigden te 
begeleiden naar 

werk. 
Bij een over-
schrijding op het 
budget > 5% kan 

er een beroep 
gedaan worden op 

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

50% max. € 300.000 
 

3,81% 

7 De gemeente moet de 
uitvoering bij Jeugd en 

WMO aanpassen als gevolg 
van jurisprudentie 

 20% max. € 500.000 3,21% 

8 Onvoldoende compensatie 
van het rijk in verband met 
het vervallen van de BTW-

vrijstelling voor 
sportaccommodaties 

Tijdig aanvragen 
van de specifieke 
uitkering. 

50% max. € 250.000 3,01% 

9 Ondersteuning door de 
gemeente aan mensen in 

een kwetsbare positie. 

 40% max. € 250.000 2,40% 

10 Fusie voetbalverenigingen: 
Risico voor het niet 
ontvangen van rijkssubsidie 
op de bouwkosten 

 15% max. € 643.000 2,33% 

11 Storingen of problemen 

t.a.v. installaties zwembad 
Staalbergven 

 30% max. € 250.000 2,17% 
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Nr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

12 Bij de sloop van de 

opstallen wordt asbest 
aangetroffen en/of in de 
grond wordt vervuiling 
geconstateerd 

 30% max. € 250.000 2,17% 

13 We voldoen niet aan onze 
taakstelling voor 

huisvesting van 
vergunninghouders 

Problemen kunnen 
tijdelijk opgelost 

worden door 
verevening met 
"overschotten" van 
andere gemeenten 

30% max. € 250.000 1,82% 

14 De bank spreekt de 

gemeente aan op de 
verleende garantie bij 
Tiliander 

De gemeente 

monitort de 
financiën van de 
betrokken partij. 

20% max. € 350.000 1,76% 

15 Zwembad/sporthal d'n Donk: 
De realisatie loopt vertraging 
op waardoor we langer 
gebruik moeten maken van 
zwembad de Leije en daar 
kosten maken om veilig 
gebruik te garanderen. 

 30% max. € 250.000 1,68% 

 

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie blijkt dat het totaalbedrag van alle risico’s € 16.841.000 

bedraagt. Dit bedrag is onderverdeeld in € 11.493.000 voor de genoemde 15 belangrijkste risico’s 

en € 5.348.000 voor de overige kleinere risico’s. 

 

In onderstaande risicokaart zijn alle geïnventariseerde risico’s opgenomen: 

 

Financieel   Bruto 

x > € 500.000 1 2 1   

€ 250.000 < x < € 500.000 4 2 3   

€ 50.000 < x < € 250.000 5 14 5   

€ 5.000 < x < € 50.000 6 1    

x < € 5.000      

Geen financiële gevolgen 2     

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de 

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

risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de 
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continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt 

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

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

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

Benodigde weerstandscapaciteit 

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

toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 16.841.000 ongewenst is. De 

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

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

kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.605.000. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

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

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

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

bedrijfsreserve van het grondbedrijf. 

 

Reserve Stand per 31-12-2018 

Algemene reserve € 7.864.620 

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf 3.623.636  

Totale weerstandscapaciteit € 11.588.256 

 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

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

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

beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande 

figuur weergegeven. 

 
Risico's:  

 
Bedrijfsproces 

Financieel  
Imago / politiek 

Informatie / strategie 
Juridisch / Aansprakelijkheid  

Letsel / Veiligheid 
Materieel 

Milieu 
Personeel / Arbo 

Product 

 Weerstandscapaciteit:  
 

Algemene reserve  
Algemene bedrijfsreserve van het 

grondbedrijf 
 

  
 

 
 

  

 Weerstandvermogen  
 

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

de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio 

weerstandsvermogen: 
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Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 11.588.256 
= 3,21 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€ 3.605.000 

 

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

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

de berekende ratio. 

 

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

 
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A > 2,0 uitstekend 

B 1,4 – 2,0 ruim voldoende 

C 1,0 – 1,4 voldoende 

D 0,8 – 1,0 matig 

E 0,6 – 0,8 onvoldoende  

F < 0,6 ruim onvoldoende 

 
 

Kengetallen 

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

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

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

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

de financiële positie van de gemeente. 

 

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

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

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

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

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

aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft. 

 

De kengetallen die in de begrotingjaarstukken 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. 

http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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2. solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

gebeurt is een beleidskeuze. 

 
    Jaarrekening  Begroting Jaarrekening 
    2017 2018 2018 
1A netto schuldquote 62% 74% 69% 
1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 61% 72% 68% 
2 solvabiliteitsrisico 29% 23% 21% 
3 structurele exploitatieruimte 3,3% 0,1% -2,0% 
4 grondexploitatie 16% 11% 13% 
5 belastingcapaciteit 108% 111% 111% 

 

 

Toelichting op de kengetallen: 

Er wordt geïnvesteerd in onder andere de sportboulervard. Hiervoor worden leningen 

aangetrokken. Dit heeft tot gevolg dat: 

- De netto schuldquote (nr. 1A en 1B) oploopt 

- De solvabiliteit (nr. 2) afneemt, minder eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen. 

Bij de structurele exploitatieruimte (nr. 3) is rekening gehouden dat de uitgaven van de 3D’s 

structureel is. Vandaar een negatief percentage. 

In de paragraaf Lokale heffingen is voor Oisterwijk een staatje opgenomen met de woonlasten 

gesplitst in de heffingen OZB, afval en riool. 

 

Volgens de BBV-voorschriften dienen de kengetallen voor de komende jaren ook in deze 

paragraaf te worden opgenomen. Onderstaande tabel is overgenomen uit de begroting 2019.  
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Uit de begroting 2019         

    2019 2020 2021 2022 

1A netto schuldquote 84% 70% 54% 51% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 82% 69% 53% 49% 

2 solvabiliteitsrisico 22% 24% 35% 41% 

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

4 grondexploitatie 16% 7% 2% 3% 

5 belastingcapaciteit 111% 111% 111% 111% 

 

De netto schuld per inwoner 

De geraamde uitstaande schulden eind 2018 zijn € 61 miljoen. De vorderingen zijn € 23 miljoen 

(inclusief de voorraden en grondbedrijf van € 9 miljoen). Per saldo is dit € 38 miljoen aan schuld. 

De netto schuld per inwoner bedraagt eind 2018 ongeveer € 1.455 (de schuld eind 2018 gedeeld 

door het aantal inwoners van 26.132).  
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Paragraaf C:  Financiering 

 

De rentevisie voor de komende vier jaar 

 

Renterisicobeheer 

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

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

Belangrijke elementen zijn: 

 

Kasgeldlimiet 

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

financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt 

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

 

Rente risiconorm 

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

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

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

weergegeven. 

 

Visie college 

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

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

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

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

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

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

en zo stabiel mogelijk te houden. 

 

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld 

 
  2018   2019 2020 2021 
Renterisico op vaste schuld budget realisatie budget budget budget 
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0   0 0 0 
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0   0 0 0 
  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0   0 0 0 
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 13.800 17.500 5.000 2.000 2.000 
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0 0 
  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 13.800 17.500 5.000 2.000 2.000 
  5. Betaalde aflossingen 13.878 13.879 8.758 7.891 7.891 
  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 13.800 13.879 5.000 2.000 2.000 
  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 13.800 13.879 5.000 2.000 2.000 

      
Renterisiconorm          
  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 43.083 43.083 43.004 27.746 26.354 
  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20% 
10. Renterisiconorm 8.617 8.617 8.601 5.549 5.271 

      
Toets Renterisiconorm          
10. Renterisiconorm 8.617 8.617 8.601 5.549 5.549 
  7. Renterisico op vaste schuld 13.800 13.879 5.000 2.000 2.000 
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) -5.183 -5.262 3.601 3.549 3.549 
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Toelichting 

In 2018 is een fixe-lening (d.w.z. in één keer) afgelost en een nieuwe lening afgesloten, onder 

andere voor de bouw van het zwembad. Vandaar dat in 2018 de norm is overschreden. Dit was 

conform de verwachting die is opgenomen in de begroting 2018. 

 

Berekening Kasgeldlimiet 

 

Omvang begroting per 1 januari 2018   € 66.113.000 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,5% 

Kasgeldlimiet in bedrag    € 5.620.000 

 

      (Bedragen x EUR 1.000) 
  REALISATIE 
  Kwartaal   
  jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec Jaar 
Vlottende schuld           
Opgenomen gelden < 1 jaar 0 4.833 0 3.667 2.125 
Schuld in rekening-courant 1.987 -216 1.206 -463 629 
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 1.987 4.617 1.206 3.204 2.754 
            
Vlottende middelen           
Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 
Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 
Tegoeden in rekening-courant 11 17 49 10 22 
Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 
Totaal vlottende middelen 11 17 49 10 22 
            
Toets kasgeldlimiet           
Totaal netto vlottende schuld 1.976 4.600 1.157 3.194 2.732 
Toegestane kasgeldlimiet 5.620 5.620 5.620 5.620 5.620 
Ruimte (+) / Overschrijding (-) 3.643 1.020 4.463 2.426 2.888 

 

 

Toelichting 

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

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

worden aangegaan. 

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

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

moment is het, gelet op de afkoopsommen van de leningen, nog niet interessant. 

 

Rente toerekening aan investeringen en grondexploitaties 

De rente wordt op basis van een interne rentevoet toegerekend aan de activa en aan de 

grondexploitaties, over de boekwaarde aan het begin van het jaar. In 2018 zijn dit respectievelijk 

1,6% en 1,3%. 

De kostenplaatsen waarop de rentetoerekening geboekt wordt, zijn gekoppeld aan een taakveld. 

 



 

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

 

Len. Oorspronkelijk  Omschrijving Start Jaar Rente Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per Geldlening Geldlening 
Nr.  bedrag     jaar laatste % 01-01-2018 geldleningen     31-12-2018  >1 jaar < 1 jaar 

  geldlening      aflossing                

1050      3.630.241  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 1.016.468   51.261 145.210 871.258 726.048 145.210 

1051      3.000.000  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 450.000   16.889 150.000 300.000 150.000 150.000 

1054      4.000.000  Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 533.333   18.766 266.667 266.667 0 266.667 

1055      3.000.000  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 600.000   18.704 200.000 400.000 200.000 200.000 

1056      4.000.000  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.333.333   58.914 266.667 1.066.667 800.000 266.667 

1059      6.000.000  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 1.200.000   30.837 600.000 600.000 0 600.000 

1061      6.500.000  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 6.500.000   101.212 6.500.000 0 0 0 

1063     25.000.000  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 10.000.000   233.095 2.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 

1064      8.000.000  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 4.000.000   72.508 800.000 3.200.000 2.400.000 800.000 

1065     12.000.000  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 8.000.000   138.542 1.000.000 7.000.000 6.000.000 1.000.000 

1066      7.000.000  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 4.200.000   78.593 700.000 3.500.000 2.800.000 700.000 

1067      7.500.000  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 5.250.000   45.590 750.000 4.500.000 3.750.000 750.000 

1068     8.500.000  Lin. lening BNG (1068) 2018 2033 0,915   8.500.000 35.798   8.500.000 8.500.000 0 

1069     9.000.000  Lin. lening NWB (1068) 2018 2033 0,970   9.000.000 4.544   9.000.000 9.000.000 0 

   Totaal langlopende geldleningen  43.083.134 17.500.000  905.252 13.878.543 46.704.591 39.326.048 7.378.543 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 46.704.591 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar :  € 39.326.048 

- 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.



  



 

 97 

Paragraaf D: Onderhoud kapitaalgoederen  
 

Openbare ruimte 

 

Beleidskaders Kadernota Wegen 2013-2017 

Nota Wegenonderhoud 2018-2022 

 

Het college hanteert de genormeerde beheerkostensystematiek volgens de 

stichting CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 

Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechnieken). 

 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van 

wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, zand- en puinwegen, 

civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen). Daarnaast zijn ramingen 

opgenomen voor de uitvoering van straatreiniging en sneeuw- en 

gladheidbestrijding. 

 

Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Alle wegen voldoen sinds afgelopen jaar aan de basiskwaliteit (dit is een 

landelijke CROW-norm waarmee in grote lijnen “de onderkant van 

verantwoord wegbeheer” wordt verstaan), waardoor het achterstallig 

onderhoud is weggewerkt.  

 

Voor 2018 t/m 2020 is € 135.000 per jaar beschikbaar gesteld voor verhoging 

van het gebruikscomfort van voet- en fietspaden. In 2018 is dit budget 

gebruikt voor het opknappen van een groot gedeelte van het ”rode fietspad” 

en het samenstellen van een verkennend onderzoek naar ernst en omvang 

van boomwortelgroei in verhardingen.    

 

 

 

Riolering 

 

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

 

Voorschriften uit de waterwet ten aanzien van zorgplichten;  

Onderzoek- en beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad 

Riolering van de stichting RIONED. 

 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en 

klein onderhoud. 
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Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

- In 2018 is de rioolvervanging in de Dr. Schräderlaan, Hertog Godfriedlaan, 

Hertog Hendriklaan, Coolhof en Beukendreef uitgevoerd. Met uitzondering 

van het aanbrengen van de groenvoorziening in de Beukendreef zijn deze 

afgerond. Dit betrof het uitvoeringsprogramma rioolvervanging 2017, dat 

in 2017 is voorbereid en aanbesteed.  

- De rioolvervanging 2018, Berkenlaan en Apollolaan, is voorbereid, 

aanbesteed en de uitvoering in de Berkenlaan is gestart. 

- In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor rioolvervanging in de Burg. 

van Beckhovenstraat, Burg. de Keyzerplein en Juliana Bernhardplein.  

- Na inventarisatie van de drukriolering is hierin achterstallig onderhoud 

geconstateerd. Uit een uitgebreid herstelprogramma is geprioriteerd een 

selectie gemaakt. De renovatie van 3 hoofdgemalen is voorbereid en 

aanbesteed. Andere maatregelen zijn opgenomen in een programma van 

eisen voor aanbesteding. 

- Voor monitoring en aansturing van gemalen is in samenwerking met 

Waterschap de Dommel en andere gemeentes een nieuwe hoofdpost 

ontwikkeld en in bedrijf genomen. 

- Voor het onderhoud van hoofdgemalen en voorzieningen is een 

onderhoudscontract afgesloten. 

- Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsprogramma de riolering 

schoongemaakt en onderzocht. Aan de hand van de kwaliteitsrapportages 

worden methodes voor kwaliteitsonderhoud gekozen zoals vervanging of 

relining. 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

In de drukriolering is achterstallig onderhoud geconstateerd. Deze wordt deels 

in 2019 bijgewerkt en in 2020 geheel verholpen.   

 

 

 

Gebouwen 

 

Beleidskaders Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017) 

 

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

een nieuw / aangepast format voor de voortgangsrapportage Rationeel 

Gebouwenbeheer.   

 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de meerjarenbegroting zijn per jaar budgetten opgenomen overeenkomstig 

de kostenramingen, verdeeld in drie categorieën: correctief onderhoud, 

structureel planmatig onderhoud en incidenteel planmatig onderhoud. 

Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

Alle, in de meerjarenbegroting (MJP), geplande onderhoudswerken zijn 

uitgevoerd. 
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Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Alle gebouwen voldoen aan de afgesproken conditieniveaus. 

 

 

Overzicht van de beheerplannen 

 

Onderdeel Jaar Opmerking 

Algemeen   

Visie Inrichting, beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte (wegen, groen, water en 

riolering) 

 Voorbereiding gestart voor de 

overkoepelende visie 2019 – 

2022 

 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen 2013 - 2017 2013 Voorbereiding gestart voor de 

nieuwe nota 2019 - 2022 

Nota Wegenbeheer 2019  

Beleidsplan openbare verlichting 2019 In 2018 variant gekozen;  

vaststelling in 2019 

Bomenverordening  2017  

Nota boomwortelgroei 2019 In 2018 opgesteld;  

vaststelling in 2019 

Groenprogramma strategie 2013 - 2017 2013 
Voorbereidingen gestart voor 

een nieuwe strategie 

Kadernota Groen 2012 - 2021 2012  

Riolering   

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan  

(V-GRP 2015 - 2019) 

2015 Voorbereiding gestart voor de 

nieuw plan 2019 - 2022 

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2017 Wordt jaarlijks bijgesteld 
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Paragraaf E:  Grondbeleid 

 

Doelstelling en kaders 

De 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, afhankelijk van de gewenste 

programmering en de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. 

De kaders zijn vastgelegd in de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 en zijn 

opgenomen in de begroting. De genoemde kadernota blijft geldig totdat de nieuwe kadernota 

grondbeleid door de raad is vastgesteld. Het proces om tot een nieuwe kadernota te komen is in 

gang gezet en wordt in de 2e helft van 2019 verwacht. 

  

Transparant grondbeleid 

De volgende activiteiten zijn in 2018 uitgevoerd: 

- de grondexploitaties zijn geactualiseerd en door de raad vastgesteld bij de vaststelling van de 

begroting 2019 (raad 4 oktober 2018); 

- de ramingen 2018 (en volgende jaren) zijn waar nodig gewijzigd naar aanleiding van de 

geactualiseerde grondexploitaties bij de begroting 2019; 

- de verantwoording over de financiële resultaten 2018 en de voortgang van de grondexploitaties 

is opgesteld en verwerkt in de 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 2019 een voorstel doen om 

de nieuwe  geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en deze ramingen mee te nemen 

in  de op te stellen begroting 2020; 

- er is een actuele risico-inventarisatie KVL opgesteld (maart 2019) en een inschatting gemaakt 

van de risico’s bij de overige exploitaties. Het weerstandsvermogen is afgestemd op de laatst 

bekende gegevens. In deze paragraaf wordt nog nader ingegaan op deze risico’s. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties in 2018 

- Pannenschuur Buiten: 

De projectmatige bouw in Pannenschuur Buiten is afgerond. In 2018 waren nog 5 kavels voor 

zelfbouw in de verkoop. In 2018 hebben wij geen kavels verkocht en geleverd. Echter, er zijn, 

via de makelaar, diverse kandidaten bezig met aankoop van kavels. Eén kavel is inmiddels in 

2019 verkocht en geleverd. Wij kunnen er nu met stelligheid vanuit gaan dat ook de resterende 

4 kavels in 2019 zullen worden verkocht. Wanneer alle kavels (fase 1) zijn verkocht zullen wij 

de overige kavels (fase 2) in de markt zetten. In 2018 zijn wij begonnen met de voorbereiding 

hiervan.  

Op basis van de voorgeschreven berekenmethode kan in 2018 een (tussentijdse) winst worden 

genomen van € 40.000. 

- Bedrijvenpark Laarakkers: 

In 2018 was er nog een kavel te koop van ca. 3.900 m2. In 2018 is overeenstemming bereikt 

met een koper. De kavel kon nog niet in 2018 worden geleverd. De laatste kavel zal daarom 

in 2019 worden geleverd, waarna de exploitatie kan worden afgesloten.  

In 2018 hebben wij op basis van de voorgeschreven berekenmethode een tussentijdse winst 

genomen van bijna € 5.500.  
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- Burg. Canterslaan (voormalige school Mozaïk): 

De bouw van de 15 woningen is gereed en de woningen zijn opgeleverd. Het woonrijp maken 

is ook afgerond.  

In 2018 sluiten wij het project af met een restant winstneming van ruim € 96.000. De totale 

gerealiseerde winst op dit project komt hiermee op bijna € 821.000. 

- de Scheerman (Molenveldje): 

Een deel van het woonrijp maken kan pas worden afgerond in 2019. Daarna kan het project 

worden afgesloten.  

Wel hebben wij in 2018, op basis van de voorgeschreven berekenmethode, een tussentijdse 

winst genomen van ruim € 46.000. 

- Merodelaan: 

Deze locatie kunnen wij, op basis van de gebiedsvisie, ontwikkelen voor het realiseren van één 

ruimte-voor-ruimte woning. Met enige vertraging is de procedure tot herziening van het 

bestemmingsplan in 2018 verder opgepakt. Afhankelijk van de voortgang zullen wij in 2019 de 

verkoopprocedure opstarten.      

- KVL: 

In 2018 zijn er weer vele ontwikkelingen op het KVL terrein geweest. De realisatie van 50  

woningen en 60 appartementen is in volle gang. In 2018 is weer bouwrijpe grond verkocht 

voor de realisatie van 5 vrije sectorkavels (zelfbouw) en voor nog eens 21 woningen aan de 

oostzijde van het plangebied (conform overeenkomst met BPD fase 2 t/m 4). Daarnaast is met 

de woningcorporatie Leystromen een overeenkomst gesloten voor het realiseren van 48 sociale 

huurwoningen op KVL. Een deelproject van 21 woningen zal spoedig worden gerealiseerd. Het 

bestemmingsplan van het tweede deel betreffende 27 woningen (nijverheidsweg West) is door 

de raad niet aangenomen. Onder meer dit gegeven resulteert in een verhoging van het risico 

KVL met € 525.000,- (zie volgende pagina).  

Het laatste cultuurhistorisch gebouw dat nog eigendom was van de Provincie, het zogenoemde 

U-gebouw, is inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar. Het gebouw zal worden gerenoveerd 

en zal diverse functies krijgen.  

De laatste geactualiseerde grondexploitatie resulteert in een (extra) tekort van bijna 

€ 800.000,-. De voorziening is in 2018 met dit bedrag aangevuld ten laste van de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf.  

- Studiegebied (naast KVL): 

De ontwikkelingen binnen het plangebied zijn nu ook in volle gang. Op dit moment wordt de 

Ambachtstraat verlegd. Hierdoor wordt meteen de nieuwe bedrijfskavel gevormd. Deze 

verlegging maakte het noodzakelijk om extra (tijdelijke) investeringen te doen om de 

bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden te blijven waarborgen. 

In de geactualiseerde grondexploitatie zijn deze ontwikkelingen meegenomen. Op basis van de 

meest recente cijfers wordt een extra tekort op de exploitatie voorzien van ca. € 280.000. De 

voorziening is in 2018 met dit bedrag aangevuld ten laste van de algemene bedrijfsreserve 

grondbedrijf. 

- Roozendries: 

De bouw van de woningen is in 2018 afgerond. Ook is in 2018 het gebied woonrijp gemaakt. 

Wij kunnen daarom in 2018 het project afsluiten met een restant winstrealisatie van ruim 

€ 88.000. De totale winstrealisatie op dit project komt daarmee op ca. € 174.000.  
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- Locatie de Leye: 

In 2016 is een projectstart gemaakt door het opstellen van een concept plan van aanpak. In 

2018 zijn wij verder gegaan met de voorbereiding / planvorming van de locatie. Een 

programma van eisen, waaronder een verkoopstrategie, is nagenoeg gereed. Deze zal nog door 

de raad moeten worden vastgesteld. De planning gaat er vanuit dat in 2021/2022 het plan 

grotendeels kan zijn gerealiseerd. 

- Bedrijfsweg (nieuw bedrijventerrein): 

Voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen wordt regionaal overleg gevoerd 

(bijvoorbeeld over de verdeling van het aantal nieuwe hectaren aan gemeenten). Ook de 

Provincie heeft hierin een rol. Op dit moment zijn er op de bestaande bedrijventerreinen geen 

kavels van de gemeente meer beschikbaar.  

In 2018 zijn wij een onderzoek gestart met als doel inzicht te krijgen in de leegstand op 

bestaande bedrijventerreinen, de behoefte vanuit de lokale markt naar uitbreiding- of 

verplaatsingsmogelijkheden, etc. Wij zullen daarbij ook aandacht schenken aan de 

mogelijkheden van invulling/revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen. Afhankelijk 

van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij voorstellen doen. Tot die tijd is er dus geen 

aanbod binnen de gemeente van bedrijfskavels. 

 

 

Financiën 

In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 hebben wij aangegeven 

dat wij voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen ieder jaar een geactualiseerde 

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

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

voor de grondexploitaties. 

- KVL:  

De meest geactualiseerde risicoanalyse KVL is van maart 2019. Op basis van deze nieuwe 

analyse, waarbij rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen (onder meer vanwege 

geen besluitvorming bestemmingsplan Nijverheidsweg West), schatten wij het risico van de 

exploitatie KVL op afgerond € 1,675 mln (was € 1,15 mln). In de algemene reserve grondbedrijf 

is met de toename van deze risico’s rekening gehouden (zie hierna). 

- Overige exploitatie: 

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 in voorgaande jaren een 

voorziening getroffen ten laste van de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. In 2018 is deze 

voorziening (naar aanleiding van de geactualiseerde grondexploitatie) verhoogd met een 

bedrag van ruim € 280.000). 

Vanwege nog aanwezige onzekerheden (Pannenschuur Buiten, Studiegebied) stellen wij voor 

om voor de overige grexen nog een bedrag te reserveren van € 500.000. 

- Scheerman Zuid: 

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. De ontwikkeling van deze locatie is afhankelijk van diverse factoren (afspraken 

Provincie, wel of geen ruimte-voor-ruimte woningen, de verbreding A58, etc.). De BBV 

voorschriften geven aan dat eind 2019 concrete ontwikkelplannen gereed moeten zijn. Als dit 

niet het geval is zal de waardering van de grond moeten worden teruggebracht naar de waarde 

van de huidige bestemming. In een raadsinformatiebrief (college 12 februari 2019) hebben wij 
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aangegeven dat het duidelijk is dat de plannen niet haalbaar zijn voor eind 2019. De 

boekwaarde van deze locatie wordt in deze jaarrekening dan ook afgewaardeerd naar de 

waarde van landbouwgrond. Het nadelige effect hiervan is ca. € 1.373.000. Met dit risico 

hebben wij rekening gehouden in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. Wij stellen voor  

het hiervoor gereserveerde bedrag in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (€ 1,5 mln) via 

de besluitvorming jaarrekening 2018 over te hevelen naar de algemene reserve. Hieruit kan 

de afwaardering worden gefinancierd. Wanneer later deze locatie alsnog wordt ontwikkeld zal 

de afwaardering weer kunnen worden terugverdiend.  

- Methode BBV voor (tussentijdse) winstnemingen bij grondexploitaties 

Sinds vorig jaar zijn de BBV voorschriften voor de wijze van (tussentijdse) winstneming bij de 

grondexploitaties gewijzigd. In het kort moet het percentage gerealiseerde kosten en het 

percentage gerealiseerde opbrengsten worden losgelaten op de totale winstraming van het 

project, de zg. percentage of completion (POC)-methode.  

Het toepassen van deze POC-methode leidde in 2017 bij twee exploitaties (Pannenschuur en 

Laarakkers) tot dusdanige winstnemingen dat wij toen vonden dat hieraan ook weer extra 

risico’s zaten van het niet tijdig of niet geheel kunnen realiseren van deze winsten. Voor deze 

extra risico’s werd een bedrag gereserveerd van € 1,65 mln. In 2018 zijn de ontwikkelingen op 

deze exploitaties van dien aard geweest dat wij nu voorstellen om het gereserveerde bedrag 

vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. 

 

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per 31-12-2018 

 

  

Stand per 31-12-2017 5.436.894 

Overheveling naar algemene reserve  

(cfm. besluit vaststelling jaarrekening 2017) 

-1.136.894 

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL -797.254 

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL Studiegebied -280.363 

Tussentijdse winstneming Pannenschuur Buiten 40.007 

Tussentijdse winstneming Laarakkers 5.459 

Tussentijdse winstneming Molenveldje 46.432 

Winstneming Mozaik 96.294 

Winstneming Rozendries 88.351 

Stand per 31-12-2018 3.498.926 

  

Benodigde reserve per 31-12-2018: 2.175.000 

- KVL 1.675.000 

- overige grexen 500.000 

  

Voorstel: Overheveling naar de algemene reserve  -1.323.926 
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Winstprognose grondbedrijf 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan van de projecten de volgende indicatieve 

prognose worden gemaakt: 

 

Opmerkingen:  

- In bovenstaand overzicht hebben wij naast de geraamde winstnemingen ook de (verwachte) 

verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied) opgenomen. Voor deze projecten zijn 

voorzieningen gevormd en deze worden in de jaarrekening aangevuld tot het voorzienbare 

verlies. 

- Ten opzichte van de laatste verlies- en winstprognose bij de begroting 2019 is de totale 

verwachte winst gedaald met ca. € 1,2 mln. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn: 

 Extra verwacht verlies KVL van bijna € 0,8 mln; 

 Extra verwacht verlies Studiegebied van ca. € 0,28 mln; 

 Lagere winstprognose Pannenschuur Buiten van ca. € 0,22 mln. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door hogere kosten voor het realiseren van de ontsluiting Heukelomseweg 

en de daarmee verband houdende kosten voor verkeersremmende maatregelen.     

 De winstrealisaties 2018/2019 voor de exploitaties Roozendries en Laarakkers vallen 

gunstiger uit dan verwacht (totaal ca. € 80.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winst- en verliesprognose Grondbedrijf bedragen x € 1 mln.

realisatie realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (Jaarrekening 2018) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 na 2022 Totaal

Locatie Scheerman (Molenveldje) 0,22 0,05 0,05 0,32

KVL-terrein -4,23 -0,80 -5,03 

Pannenschuur Buiten 4,73 0,05 1,15 2,43 8,36

Bedrijventerrein Laarakkers 3,48 0,01 0,15 3,64

Locatie Visserslaan (voorm. school de Zwaluw) 1,59 1,59

Locatie Duyvekotstraat (voorm. school Hertog Jan) 0,83 0,83

Locatie Canterslaan (voorm. school Mozaïk) 0,72 0,10 0,82

Locatie Roozendries Moergestel 0,09 0,09 0,17

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 0,49 0,01 0,49

KVL-Studiegebied -1,63 -0,28 -1,91 

Uitbreiding bedrijventerrein Bedrijfsweg 0,13 1,17 1,43 1,62 4,35

Herontwikkeling gebied De Leye 0,71 2,24 2,95

de Wingerd 0,00 0,00 0,00

A. Totaal nieuw inzicht 5,80 -0,79 0,21 1,76 4,32 3,67 1,62 16,58
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Paragraaf F: Verbonden partijen 

 

 

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze 

leveren een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden 

partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. 

Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en 

risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk. 

 

Een partij wordt beschouwd als verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een financieel 

belang heeft in die partij. 

Er wordt een viertal categorieën van verbonden partijen onderscheiden, te weten: 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

2. Vennootschappen 

3. Stichtingen en verenigingen (niet van toepassing in Oisterwijk) 

4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk) 

 

 

1. Gemeenschappelijke regelingen 

 

GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ’s Hertogenbosch 

 

Doelstelling Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. 

 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

- uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente 

verplicht tot het instellen en in stand houden van een gezondheidsdienst;  

- toezichtstaken Wet kinderopvang; 

- bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten. 

 

Wijze van 

samenwerking 

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen aan 

voor de 4-jaarlijkse vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid, waarin 

ook een lokale paragraaf is opgenomen. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten (regio’s Midden-Brabant,  

’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het algemeen bestuur (AB) heeft 

25 leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het dagelijks 

bestuur (DB) heeft 7 leden. De gemeente wordt in het AB vertegenwoordigd 

door een wethouder. 

 

Financieel 

belang 

De inwonersbijdrage 2018 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg 

€ 769.522. Dit staat gelijk aan 2,47% van de totale GGD begroting. 
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Het eigen vermogen van de GGD ultimo 2018 bedraagt € 10.147.000 (eind 

2017 € 10.756.000).  

Het vreemd vermogen van de GGD ultimo 2018 bedraagt € 7.889.000 (eind 

2017 € 8.902.000). 

Het exploitatieresultaat 2018 van de GGD bedraagt € 357.000 positief.  

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Risico’s: niet bekend 

Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake 

infectieziektebestrijding. Afstemmen WMO met werkzaamheden GGD (denk 

aan OGGZ, opvoedondersteuning, speerpunten als overgewicht, depressie, 

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

veiligheidsregio’s. 

 

 

 

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

 

Doelstelling Samenwerking op het gebied van afvalinzameling, sortering en deels 

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

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

waarbij een hoogwaardige dienstverlening tegen een marktconform tarief 

gegarandeerd wordt. 

 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit handhaven waarbij de normen en 

waarden van een overheidsinstantie aangehouden worden zoals bijvoorbeeld 

arbo- en milieueisen. 

 

Wijze van 

samenwerking 

Inzameling van huishoudelijk afval, het laten sorteren van het ingezameld 

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

gesorteerde monostromen kunststof, waarbij naast registreren van de 

inzamelhoeveelheden ook de registratie van de ledigingen en 

containermanagement plaatsvindt. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Volgens een uitvoeringsprotocol worden diensten uitgevoerd en vindt 

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

geen stemrecht. 

 

Financieel 

belang 

Het aandeel Oisterwijk in de begroting 2018 van de Afvalstoffendienst 

bedraagt € 791.510, hetgeen overeenkomt met 2,0%. Oisterwijk betaalt 

maandelijks de werkelijk gemaakte kosten. 

 

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

afvalverwijdering onderdeel is van de gemeente Den Bosch. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

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

kunde, omdat de Afvalstoffendienst ervaring heeft en gekwalificeerde 

medewerkers. 
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Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd te Tilburg 

 

Doelstelling Uitvoering van alle vergunning-, toezicht- en handhavings (VTH)-taken op 

het gebied van milieu, die behoren tot het verplichte basistakenpakket, 

aanpak van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende 

taken) en uitvoering 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; 

- 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 (AB). 

De gemeente wordt in het AB vertegenwoordigd door een wethouder. 

 

Financieel 

belang 

De taken die zijn neergelegd bij de OMWB kunnen worden onderscheiden in 

drie groepen: 1. de verplichte basistaken, 2. de verzoektaken en 3. de 

collectieve taken. Hiervoor was € 423.000 opgenomen in de begroting 2018. 

Dit bedrag was echter niet voldoende om alle noodzakelijke taken uit te 

voeren en een deel van de kosten is betaald uit het (incidentele) budget 

Handhaving buitengebied. 

 

Het eigen vermogen van de OMWB ultimo 2018 bedraagt € 3.568.000 (eind 

2017 € 6.894.000). 

Het vreemd vermogen van de OMWB ultimo 2018 bedraagt € 4.615.000 (eind 

2017 € 5.695.000). 

Het verwachte resultaat 2018 van de OMWB bedraagt € 1.707.000 (op basis 

van concept jaarrekening). 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Er loopt nog één arbitragezaak (‘oude hypotheek’). 
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Veiligheidsregio Midden– en West Brabant, gevestigd te Breda 

 

Doelstelling De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding 

in ons land te verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de 

risico’s van brand, rampen en crisis. 

 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

De deelname is verplicht op basis van bestaande regelingen, zoals de Wet 

Veiligheidsregio’s. 

Wijze van 

samenwerking 

In het programmaplan van de Veiligheidsregio zijn een aantal thema’s 

gedefinieerd. Daaronder behoren het in stand houden van een brandweer, de 

bijbehorende meldkamerfunctie en het organiseren van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

In de Veiligheidsregio nemen 26 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk 

wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere 

gemeenten één stem heeft in het algemeen bestuur. Daarnaast is de 

burgemeester lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille middelen. 

 

Financieel 

belang 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk in 2018 aan de Veiligheidsregio 

bedroeg volgens het kostenverdeelmodel € 1.234.212. 

 

Het eigen vermogen Veiligheidsregio ultimo 2018 bedraagt € 18.581.884 

(ultimo 2017 € 23.716.576).  

Het vreemd vermogen Veiligheidsregio ultimo 2018 bedraagt € 25.948.842 

(ultimo 2017 € 29.804.713). 

De Veiligheidsregio verwacht over 2018 een positief resultaat van  

€ 1.724.361. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Risico’s: ongewenste budgetoverschrijdingen. Het eventuele aandeel van 

Oisterwijk hierin is echter dermate klein dat dit specifieke risico voor onze 

gemeente te verwaarlozen is. Daarnaast is er, gezien het huidige financiële 

beleid en het structureel kunnen verwerken van de taakstellende 

bezuinigingen, geen reden om deze risico’s als onaanvaardbaar te 

beschouwen.  
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Sociale werkvoorziening WSD, gevestigd te Boxtel 

 

Doelstelling De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De 

Dommel maakt volwaardige participatie mogelijk. 

 

Wijze van 

samenwerking 

De gemeenschappelijke regeling levert in opdracht van de gemeente 

Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn 

bepaald in een contractspecificatie. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit het algemeen 

bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit leden die door 

de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter 

inbegrepen, worden benoemd. Er zijn 10 deelnemende gemeenten met elk 1 

stemrecht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB.  

De gemeente wordt in elk gremium vertegenwoordigd door een wethouder. 

 

Financieel 

belang 

De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2018 voor Oisterwijk 

bedraagt € 21.950.  

 

Het totale bedrijfsresultaat in 2017 van de WSD, inclusief Blizo, was € 1.836 

positief.  

 

Het maximale weerstandsvermogen is voor 2017 vastgesteld op € 17,4 mln. 

De minimale positie van de bedrijfsrisico’s is in 2017 bepaald op € 10,6 mln.  

 

De omzet aan dienstverlening op basis van het transitiearrangement was in 

2017 in totaal € 3.652.893 en is voor 2018 bepaald op € 3.360.182. 

 

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. Het aantal Wsw medewerkers bij 

WSD neemt vanaf 1 januari 2015 door natuurlijke uitstroom af (circa 5% van 

het huidig personeelsbestand). 

De financiering van de Wsw loopt vanaf 1 januari 2015 over in de 

Participatiewet (integratiefonds) en is dus geen apart budget meer. 

 

De huidige Gemeenschappelijke regeling is opgericht om de Wet Sociale 

Werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. Eind 2016 

is de rapportage over de bepaling van de koers WSD opgeleverd. Op basis 

van 5 prototypes doen gemeenten in 2017 tot en met 2019 ervaring op over 

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

eind 2019 voorzien. 
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Hart van Brabant, waaronder Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg 

 

Doelstelling Een netwerksamenwerking om vanuit het publieke domein de ontwikkeling 

van de regio –uitgaande van het beginsel van lokale autonomie– te faciliteren 

en stimuleren. Maatschappelijke uitdagingen op gebied van Mens & 

Samenleving, Economie en Leefomgeving & Milieu worden gezamenlijk 

aangepakt. 

 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Schaalgrootte is nodig op verschillende gemeentegrens overstijgende 

thema’s om toekomstgericht te zijn. Grote maatschappelijke opgaven zoals 

in het Sociaal Domein kunnen alleen opgepakt worden in samenwerking. 

Midpoint staat voor met name de economische ontwikkeling in de regio. 

 

Wijze van 

samenwerking 

Een gezamenlijk opgestelde Strategische Meerjaren Agenda is uitgangspunt 

voor diverse projecten. Hierop sturen portefeuillehouders (bestuurders uit 

deelnemende gemeenten) werkgroepen aan. Gezamenlijk overleg vindt 

plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4x per jaar plaatsvindt. Op deze dag 

is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle gemeenten in Midden-Brabant 

aanwezig. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Aantal deelnemende gemeenten is 9. Elke gemeente heeft 1 stem. Alle 

burgemeesters vormen het algemeen bestuur. Er is een dagelijks bestuur met 

vertegenwoordiging uit enkele gemeenten. 

 

Financieel 

belang 

Het aandeel 2018 van gemeente Oisterwijk bedroeg € 78.280 voor Hart van 

Brabant en € 78.280 voor Midpoint Brabant. 

De voorlopige bijdrage van gemeente Oisterwijk aan de Jeugdhulp bedraagt 

€ 3.860.795. 

 

Het eigen vermogen Hart van Brabant begin en ultimo 2017 bedroeg resp. 

€ 0,9 mln en -/- € 4,2 mln (inclusief nog te bestemmen resultaat van het 

boekjaar). 

Het vreemd vermogen Hart van Brabant ultimo 2017 bedroeg € 33,5 mln 

(ultimo 2016 € 31,6 mln). 

Het exploitatieresultaat 2017 bedroeg -/- € 4,2 mln. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Het jaar 2018 was het derde uitvoeringsjaar van de Strategische Meerjaren 

Agenda. 
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2. Vennootschappen 

 

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG), gevestigd te ‘s-Gravenhage 

 

Doelstelling Voor de gemeente Oisterwijk vormt het aandeelhouderschap van de BNG een 

duurzame belegging. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van 

kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap. 

Financieel 

belang 

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

 

Het Eigen vermogen bedraagt: 

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

 

Het Vreemd vermogen bedraagt: 

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

 

De Nettowinst na belastingen 2017 bedroeg € 393 mln. 

 

 

 

Brabant Water NV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch 

 

Doelstelling Doelstelling is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere 

watervoorziening voor iedereen binnen het werkgebied van Brabant Water. 

 

Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht bij de 

aandeelhoudersvergaderingen. 

Financieel 

belang 

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde. 

Het financiële risico is daarmee nihil. 

 

Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2017 € 578 mln en per 31-12-2017 € 609 mln. 

 

Het Vreemd vermogen bedraagt: 

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

 

De Nettowinst na belastingen 2017 bedroeg € 31 mln. 
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Paragraaf G:  Lokale heffingen 

 

We gaan in deze paragraaf in op de ontwikkeling van de bestaande lokale algemene belastingen 

en heffingen.  

 

Inleiding 

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden. 

De algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent dat de 

opbrengsten niet gelabeld zijn, maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen 

worden ingezet. De raad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. 

De gemeente heeft de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen (OZB), 

forensenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, precariobelasting op kabels en leidingen, 

reclamebelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting. 

 

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke 

taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voor bestemmingsbelastingen geldt 

dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die de gemeente voor de betreffende taak 

of voorziening maakt.  

De gemeente heeft de volgende bestemmingsbelastingen: rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

 

Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De belangrijkste 

retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst, 

zoals het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij bestemmingsbelastingen 

mogen retributies niet meer dan kostendekkend zijn. 

De gemeente heeft de volgende retributies: marktgelden en leges. 

 

 

Beleid ten aanzien van lokale heffingen 

 

Maatschap-

pelijk effect 

Indicator Meetbaar doel Realisatie 2018 

Aanvaardbare 

belastingdruk 

in de gemeente 

Oisterwijk 

Belastingdruk is 

in verhouding 

tot voorafgaand 

jaar 

De lastendruk in 

Oisterwijk op het 

huidige niveau te 

behouden dan wel 

de verhogingen tot 

een minimum te 

beperken. 

- De OZB is in 2018 trendmatig 

verhoogd met de inflatiecorrectie 

van 1,4%  

- De tarieven Afvalstoffenheffing en 

Rioolheffing zijn 100% 

kostendekkend berekend.  

- De toeristen- en forensenbelasting 

zijn niet verhoogd. 

- Precariobelasting, marktgelden, 

reclamebelasting en 

hondenbelasting zijn verhoogd 

met de inflatiecorrectie van 1,4%.  

- Leges zijn verhoogd tot een hoger 

kostendekkingspercentage. 
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Overzicht gerealiseerde opbrengsten versus geraamde opbrengsten 2018 

 

Belastingen en leges Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Verschil 

Onroerendezaakbelastingen € 5.883.568 € 5.845.665 -€ 37.903 

Afvalstoffenheffing € 1.975.000 € 1.991.576 € 16.576  

Rioolheffing € 2.511.563 € 2.446.060 -€ 65.503 

Leges (zie specificatie) € 1.321.447 € 1.329.815 € 8.368 

Parkeerbelasting € 976.000 € 905.280 -€ 70.720 

Toeristen- en Forensenbelasting € 689.212 € 626.698 -€ 62.514 

Precariobelasting € 1.379.774 € 1.640.827 € 261.053 

Reclamebelasting € 76.658 € 90.689 € 14.031 

Hondenbelasting € 125.979 € 126.241 € 262 

Marktgelden € 25.674 € 20.106 -€ 5.568 

Totaal € 14.964.877 € 15.022.958  € 58.081  

 

 

Specificatie legesopbrengsten Begroting 

2018 

Realisatie 

2018 

Verschil 

Omgevingsvergunning € 739.026 € 716.469 -€ 22.558 

Milieu & bodem € 1.653 € 2.004 € 351 

Basisregistratie personen € 20.798 € 16.548 -€ 4.250 

Burgelijke stand € 5.999 € 5.345 -€ 654 

Reisdocumenten € 307.739 € 303.782 -€ 3.957 

Rijbewijzen € 127.655 € 145.943 € 18.288 

Naturalisatie naamswijziging € 12.882 € 13.602 € 720 

Verklaring gedrag € 14.845 € 9.428 -€ 5.417 

Huwelijken € 52.176 € 53.923 € 1.747 

Bijzondere wetten € 13.808 € 13.914 € 106 

Reprocentrum € 5.388 € 936 -€ 4.452 

Archivering € 1.307 € 0 -€ 1.307 

Parkeerontheffingen € 0 € 2.939 € 2.939 

Gehandicaptenparkeerkaart € 6.098 € 5.230 -€ 868 

Leges rioolaansluiting 2.558 3.539 981  

Kwaliteitsonderhoud wegen € 7.142 € 24.902 € 17.760 

Ruimtelijke ordening € 0 € 9.159 € 9.159 

Kinderopvang € 2.376 € 2.154 -€ 222 

Totaal € 1.321.447 € 1.329.815 € 8.368 
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Toelichting op de grotere verschillen: 

- Onroerende zaakbelastingen  

Als gevolg van twee bezwaarprocedures van twee grotere objecten is deze lager dan begroot. 

- Rioolheffing:  

De heffing is overgegaan naar de organisatie die ook de OZB oplegt. Hierbij is de grondslag 

van heffing licht verandert waardoor de totale heffing minder is dan begroot 

- Parkeerbelasting 

Deze is lager dan begroot door invoering van de blauwe zone. Daardoor kunnen bezoekers 

gemakkelijker gratis dicht bij het centrum parkeren. Ook is een parkeerterrein bij het station 

parkeerbelastingvrij gemaakt. Daarnaast is bel parkeren ingevoerd waardoor per minuut 

betaald wordt. 

- Toeristen- en Forensenbelasting 

Het aantal overnachtingen loopt iets terug door o.a. de ontmanteling van de Reebok. De 

opbrengst is hoger dan in 2017, door een hogere forensenbelasting. 

- Precariobelasting 

Er is een hogere aanslag precariobelasting kabels en leidingen opgelegd door een toename van 

het aantal meters ten opzichte van 2017. 

 

 

Mate van kostendekkendheid 

 

Soort belasting Lasten Baten % kosten-

dekkendheid 

Afvalstoffen (incl. de opbrengsten 

uit papier, glas en kunststof) 
2.789.910 2.504.572 90% 

Riool 2.446.060 2.446.060 100% 

 

Toelichting kostendekkenheid afvalstoffen:  

Bij de kostendekkendheid van afval dienen ook de kosten en opbrengsten voor papier, glas en 

kunststof te worden meengenomen. De kostendekkendheid van 90% ontstaat door een lagere 

opbrengsten ad € 193.000 (N) voor kunststof afval als gevolg van minder aangeleverde 

hoeveelheden en lagere vergoeding. 

 

 

Ontwikkeling van de totale belastingdruk 

In deze paragraaf vergelijken we de totale gemeentelijke lasten 2018 voor een gemiddeld gezin 

ten opzichte van die van 2017. Dit doen we voor zowel een eigenaar als een huurder van een 

woning. 

 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

De OZB heffen we over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Het gaat om twee 

belastingen, namelijk een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Het gebruikersdeel van 

de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen. 

Huurders van een woning betalen dus geen OZB. 
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De gemiddelde woz-waarde van woningen is € 315.000 en de gemiddelde woz-waarde voor niet-

woningen wordt geschat op € 400.000. 

 

Onroerendezaakbelastingen Tarieven 2018 Tarieven 2017 

Eigenaren woningen 0,1190% 0,1208% 

Eigenaren niet-woningen 0,1725% 0,1684% 

Gebruikers niet-woningen 0,1498% 0,1470% 

 

 

Rioolheffing 

In 2017 is naast de gebruikersheffing een rioolheffing voor eigenaren ingevoerd. Ook eigenaren 

van panden, die geen gebruikers zijn, betalen rioolheffing. Door het invoeren van de rioolheffing 

voor eigenaren is de gebruikersheffing in 2017 naar beneden bijgesteld.  

 

Als uitgangspunt is aangenomen dat een eenpersoonshuishouden minder dan 130 m3 water 

verbruikt op jaarbasis (eerste staffel van de rioolheffing voor gebruikers) en dat een 

meerpersoonshuishouden in de tweede staffel van de rioolheffing is geplaatst. 

 

De rioolheffing kent voor agrarische percelen een speciale regeling. Al het water dat naar de 

agrarische percelen wordt toegevoerd wordt namelijk niet volledig geloosd op de gemeentelijke 

riolering. De agrarische percelen worden na een verzoek in de derde staffel van de rioolheffing 

voor gebruikers geplaatst. Deze staffelcode is van toepassing bij een waterverbruik tussen 251 m3 

en 500 m3 per jaar. 

 

Rioolheffing voor eigenaren Tarieven 2018 Tarieven 2017 

Woningen € 101,40 € 100,00 

niet-woningen € 172,40 € 170,00 

Garageboxen € 50,70 € 50,00 

 

Rioolheffing voor gebruikers Tarieven 2018 Tarieven 2017 

tot en met 130 m3 € 30,12 € 29,70 

van 131 m3 tot en met 250 m3 € 131,76 € 130,00 

van 251 m3 tot en met 500 m3 € 314,28 € 310,00 

 

 

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. 
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Afvalstoffenheffing Tarieven 2018 Tarieven 2017 

vast bedrag per jaar € 103,20 € 102,00 

lediging 240 liter Restafval € 9,60 € 9,45 

lediging 140 liter Restafval € 5,25 € 5,20 

 

 

Vergelijking totale gemeentelijke belastingen 

 

Woningen 

      

Eenpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Eigenaar             

woning 2017 € 300.000 € 362,40 € 129,70 € 143,60 € 635,70 

woning 2018 € 315.000 € 374,85 € 131,52 € 145,20 € 651,57 

       

       
Eenpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Huurder             

woning 2017 € 300.000 € 0,00 € 29,70 € 143,60 € 173,30 

woning 2018 € 315.000 € 0,00 € 30,12 € 145,20 € 175,32 

       

       
Meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Eigenaar             

woning 2017 € 300.000 € 362,40 € 230,00 € 177,60 € 770,00 

woning 2018 € 315.000 € 374,85 € 233,16 € 180,00 € 788,01 

       

       
meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Huurder             

woning 2017 € 300.000 € 0,00 € 129,70 € 177,60 € 307,30 

woning 2018 € 315.000 € 0,00 € 131,52 € 180,00 € 311,52 

       
 

Niet - woningen 

 

Bedrijfsobject   OZB Riool Afval Totaal 

Eigenaar             

niet-woning 2017 € 400.000 € 673,60 € 170,00 € 0,00 € 843,60 

niet-woning 2018 € 400.000 € 690,00 € 172,40 € 0,00 € 862,40 

 

       

Bedrijfsobject   OZB Riool Afval Totaal 

Gebruiker           

niet-woning 2017 € 400.000 € 588,00 € 29,70 € 0,00 € 617,70 

niet-woning 2018 € 400.000 € 599,20 € 30,12 € 0,00 € 629,32 
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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: 

 

 2018 2017 

Gehele kwijtschelding 225   225  

Gedeeltelijke kwijtschelding 5    0     

Afgewezen 65  60 

Aantal beschikkingen 295 285 

 

Deze zijn als volgt afgehandeld: 

 

 2018 2017 

Automatische kwijtschelding 114 149   

Verkorte opgave -    - 

Individuele afhandeling 181 136 

Totaal 295 285 

 

 

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:  

 

 2017 2018 

Afvalstoffenheffing € 37.330 € 23.939 

Rioolheffing € 14.531 € 13.918 

Hondenbelasting € 1.546 € 1.895 

Totaal € 53.407 € 39.752 

 

De kwijtschelding afvalstoffenheffing is incidenteel lager, doordat de ledigingen van de containers 

2018 pas in rekening worden gebracht in 2019: het ‘meeliften’ met de nota van Brabant Water is 

gestopt per 01 januari 2018. 

 

De gemeente Oisterwijk voert de kwijtschelding uit voor de drie gemeenten Oisterwijk, 

Hilvarenbeek en Goirle.  
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Paragraaf H:  Subsidies 

 

Overzicht subsidieverlening 2018 

 

Subsidieregeling Subsidiesoort Realisatie 2018 

Opvoeden en opgroeien Activiteiten € 214.353 

 Leden € 0 

Inwoners doen mee Activiteiten € 167.882 

Sociale basisstructuur Activiteiten € 723.371 

Lichte ondersteuning Activiteiten € 1.042.207 

Leefbaarheid Activiteiten € 9.400 

Lokale media Activiteiten € 15.775 

Bibliotheek Activiteiten € 585.334 

Cultuurcentra Activiteiten € 929.573 

Cultuureducatie Activiteiten € 31.327 

Cultuurproducties Activiteiten € 24.950 

Volkscultuur en cultureel erfgoed Activiteiten € 12.750 

Creativiteitsonderwijs Activiteiten € 16.749 

Cultuurdeelname Leden € 57.974 

 Huisvesting € 16.214 

Sportdeelname Activiteiten € 998 

 Leden € 47.288 

 Huisvesting € 121.536 

Onderwijsstimulering Activiteiten € 452.930 

Promotie Activiteiten € 63.377 

Armoedebeleid Activiteiten € 21.348 

Totaal  € 4.555.338 
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Overzicht van lopende subsidieaanvragen 

 

Onderwerp Instantie Bedrag Status 

Spoorwegovergang 
Blokshekken 

Rijk: Landelijk Verbeter-
programma Overwegen (LVO).  

€ 457.500  
 

aanvraag ingediend nog 
geen uitsluitsel over wel 
of niet toekennen subsidie 
 

Fietspad Broekzijde, 
Moergestel 

provincie Noord-Brabant € 548.448,- 
 

beschikking ontvangen 
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JAARREKENING  
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BALANS EN TOELICHTING 
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BALANS  Debet  

 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

   

VASTE ACTIVA   

   

Materiële vaste activa 54.170.461 51.856.362 

- Investeringen met een economisch nut 45.176.719 44.831.118 

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van 
de kosten een heffing kan worden geheven 

7.237.271 6.263.410 

- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 1.756.472 761.834 

   

Financiële vaste activa 835.440 1.069.113 

- Kapitaalverstrekking aan:   

- Deelnemingen 24.158 24.158 

- Leningen aan:   

- Overige verbonden partijen 574.594 705.112 

- Overige langlopende leningen 236.688 339.843 

   

TOTAAL VASTE ACTIVA 55.005.902 52.925.475 

   

VLOTTENDE ACTIVA   

   

Voorraden 8.795.692 9.678.487 

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.405.692 9.678.487 

- Gereed product en handelsgoederen 390.000 0 

   

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 10.591.976 7.775.575 

- Vorderingen op openbare lichamen 4.821.945 3.473.857 

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 909.101 761.499 

- Overige vorderingen 4.860.930 3.540.219 

   

Liquide middelen 2.486.259 3.092.983 

- Banksaldi 2.485.649 3.092.532 

- Kassaldi 610 451 

   

Overlopende activa 1.637.920 1.002.676 

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

0 76.320 

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

1.637.920 926.356 

   

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 23.511.846 21.549.721 

   

TOTAAL ACTIVA 78.517.748 74.475.196 

 

De verliescompensatie voor de Vpb voor het jaar 2018 van € 329.059 (vordering op de belastingdienst) 

is conform de voorschriften van de BBV buiten de balans gehouden. 
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BALANS Credit 

 

PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

   

VASTE PASSIVA   

   

Eigen vermogen 16.718.726 21.285.908 

- Algemene reserve 11.463.546 15.495.844 

- Bestemmingsreserves 6.717.760 2.500.000 

- Gerealiseerd resultaat -1.462.580 3.290.064 

   

Voorzieningen 2.660.703 2.603.327 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.620.677 2.553.137 

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden 

40.026 50.190 

   

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar 
of langer 

46.704.592 43.083.135 

- Onderhandse leningen van:   

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 46.704.592 43.083.135 

   

TOTAAL VASTE PASSIVA 66.084.021 66.972.370 

   

VLOTTENDE PASSIVA   

   
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 
één jaar 

4.107.705 741.893 

- Overige kasgeldleningen  0 

- Banksaldi 50 54 

- Overige schulden 4.107.655 741.840 

   

Overlopende passiva 8.326.022 6.760.933 

- 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 

8.184.525 6.013.074 

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

35.949 381.600 

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen 

105.548 366.259 

   

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 12.433.727 7.502.826 

   

TOTAAL PASSIVA 78.517.748 74.475.196 

 

Garantie- en borgstellingen per 31-12-2018 

 Naam Hoofdsom x  € 1.000 Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 %  borgstelling  

Tiliander € 1.295 € 381 € 46 100% 

WSW € 53.208 € 43.891 € 46.067 50% 

Totaal € 54.503 € 44.272 € 46.113 
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Toelichting op de balans  

 

Waarderingsgrondslagen 

Op de jaarrekening, de balans en de toelichting zijn de bepalingen zoals opgenomen in het 

"Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) van toepassing. 

Vanaf 2017 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid, vastgesteld door de raad op 16 

februari 2017. 

 

Immateriële vaste activa 

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd, tenzij dit uitdrukkelijk in het 

voorstel wordt aangegeven. 

 

Materiële vaste activa 

- Investeringen vanaf € 25.000 worden geactiveerd.  

- De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs.  

 

Financiële vaste activa 

- Kosten van (dis)agio en afsluiten geldleningen worden niet geactiveerd. 

- Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzame lagere 

marktwaarde. 

 

In onderstaande overzicht uit de “Nota waardering en afschrijving 2017” wordt aangegeven 

wanneer en wat wordt geactiveerd en afgeschreven.  

 

 Activeren Waarderen 

Immateriële 

activa 

Activering kosten van onderzoek en 

ontwikkeling slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan 

Historische kostprijs 

Vaste activa 

met economisch 

nut 

Alle investeringen > € 25.000 

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 > € 25.000 

activeren 

Historische kostprijs + redelijk 

deel indirecte kosten en rente. 

Bijdragen van derden mogen 

geminderd worden; 

aanwending van reserves niet. 

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 de 

marktwaarde deelnemingen 

lager is dan de marktprijs, dan 

afwaarderen. 
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De hoofdlijnen van het huidige afschrijvingsbeleid zijn: 

- Afschrijven dient onafhankelijk van het resultaat plaats te vinden.  

- Bij de te activeren investeringen wordt niet gewerkt op basis van de componentenmethode, 

er wordt gewerkt met één afschrijvingspercentage. 

- In beginsel wordt lineair afgeschreven. Wanneer er reden is te kiezen voor de annuïtaire 

afschrijvingsmethode dan dient dit in het raadsvoorstel te worden gemotiveerd. 

- Investeringen in riolen en in de brede scholen worden annuïtair afgeschreven. 

- Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het 

investeringskrediet. 

- De afschrijvingstermijn voor kosten van onderzoek en ontwikkeling is maximaal 5 jaar. 

 

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 
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Afschrijvingstermijn Jaren 

  

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 

 

Grondexploitatie 

- Rente toegerekend aan de grondexploitatie is onderdeel van de waardering. 

 

Vorderingen en overige activa 

- De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

- De overige activa zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Reserves en voorzieningen 

- Reserves en voorzieningen 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 kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader 

uiteengezet. 

 

Schulden en overige passiva 

- De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

- De overige passiva zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

Grondslagen voor de bepaling van het rekeningsaldo 

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. 

 

De rentelasten worden middels een voorgecalculeerde renteomslag ten laste van de exploitatie 

gebracht. Als omslagpercentage is aangehouden 1,6%.  

De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1 januari. 

Toevoeging van rente aan reserves en voorzieningen heeft niet plaatsgevonden. 
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Baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar wordt gesteld. 

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige 

uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat de jaarrekening de algemene uitkering wordt 

opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is 

opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; 

daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeven van 

gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 
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VASTE ACTIVA 

 
Materiële vaste activa  

Boekwaarde  
01-01-2018 

Inves-
tering  

Desin-
vestering 

Afschrij-
ving  

Duurzame 
waarde-
vermin-
dering 

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Investeringen met een 
economisch nut 

  44.831.119 4.203.792 514.439 1.768.339 1.575.414 0 45.176.719 

Investeringen met een 
economisch nut, waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven 

6.263.411 1.784.824 692.762 118.201 0 0 7.237.272 

Investeringen in de openbare 
ruimte met maatschappelijk 
nut 

          761.832 1.264.019 0 51 0 269.331 1.756.470 

Materiële vaste activa     51.856.362 7.252.636 1.207.201 1.886.591 1.575.414 269.331 54.170.461 

 

 

Investeringen met een economisch nut  
Boekwaarde  
01-01-2018 

Inves-
tering  

Desin-
vestering 

Afschrij-
ving  

Duurzame 
waarde-
vermin-
dering  

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Gronden en terreinen 4.968.811 489.699 0 12.342 1.372.728 0 4.073.440 

Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsgebouwen 35.766.523 3.576.928 514.439 1.239.844 202.686 0 37.386.483 

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 

139.757 0 0 36.408 0 0 103.348 

Vervoermiddelen 321.679 32.604 0 79.737 0 0 274.545 

Machines, apparaten en 
installaties 

1.617.974 102.966 0 154.070 0 0 1.566.870 

Overige materiële vaste activa 2.016.376 1.595 0 245.937 0 0 1.772.033 

Investeringen met economisch 
nut 

44.831.119 4.203.792 514.439 1.768.339 1.575.414 0 45.176.719 

 

Investeringen 

Gronden en terreinen € 489.699: 

 € 489.699 Erfpacht grond locatie KVL (Leystromen) 

 

Bedrijfsgebouwen € 3.576.928: 

 € 3.244.552 Sportaccommodatie den Donk  

 € 200.000 Vervanging nieuwbouw schoolgebouw PI de Hondsberg (2018) 

 € 124.213 Aanpassing toegang Tiliander 2e gedeelte (2017) 

 € 8.163 Verbouwing Tiliander 1e gedeelte (2017) 

 

Vervoermiddelen € 32.604: 

 € 32.604 Vervanging houtversnipperaar 
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Machines, apparaten en installaties € 102.966: 

 € 102.966 Camerasysteem Oisterwijk (Lindepark) 

 

Overige materiële vaste activa € 1.595: 

 € 1.595 Herinrichting milieustraat (2018) 

 

Desinvestering 

Bedrijfsgebouwen € 514.439: 

 € 124.439 De Wingerd. Deze is opgenomen bij de bouwgronden in exploitatie. 

 € 390.000 Bienekebolders. Deze is opgenomen bij de grond- en hulpstoffen. 

 

Duurzame waardevermindering 

Gronden en terreinen € 1.372.728: 

€ 1.372.728 Afwaardering Scheerman Zuid. Dit betreft de afwaardering naar huidige 

economische waarde. 

 

Bedrijfsgebouwen € 202.686: 

€ 202.686 Afwaardering Bienekebolders. Dit betreft de afwaardering naar huidige 

economische waarde. 

 

 

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven  
Boekwaarde  
01-01-2018 

Inves-
tering  

Desin-
vestering 

Afschrij-
ving  

Extra  
afschrij-

ving  

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 

6.263.411 1.784.824 692.762 118.201 0 0 7.237.272 

Investeringen met economisch 
nut, waarvoor een heffing kan 
worden geheven 

6.263.410 1.784.824 692.762 118.201 0 0 7.237.272 

 

Investeringen 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 1.784.824 betreffen investeringen in de volgende 

rioleringswerken: 

Rioleringssysteem Moergestel € 118.464 Hertog Hendriklaan € 190.315 

Burg. Suyslaan € 11.567 Coolhof MG € 195.618 

Dr. Bolsiuslaan € 6.100 Beukendreef € 358.387 

Dr. Desainlaan                                           €  561 Apollolaan € 62.389 

Kerkstraat                                          € 25.847 Berkenlaan € 298.250 

Dr. Schräderlaan € 344.150 Burg. van Beckhovenstraat € 2.671 

Hertog Godfriedlaan € 109.403 Baggeren Klompven € 32.910 

 Baggeren Eikenven € 28.192 

 

Bijdrage derden riolering 

De dotatie in de voorziening riool is in 2018 € 692.762. 
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Investeringen met een maatschappelijk nut  
Boekwaarde  
01-01-2018 

Inves-
tering  

Desin-
vestering 

Afschrij-
ving  

Extra  
afschrij-

ving  

Bijdrage 
derden 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 

761.832 1.264.019 0 51 0 269.331 1.756.470 

Investeringen met een 
maatschappelijk nut 

761.832 1.264.019 0 51 0 269.331 1.756.470 

  

Investeringen 

Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken € 1.264.019: 

Aanleg sportboulevard Den Donk € 60.843  Fietspad Haghorst deel 2  € 43.343 

Fietspad Haghorst deel 1 € 637.039 Aanpassing spoorwegovergang Blokshekken € 522.794 

 

Bijdrage derden 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 269.331: 

€ 269.331 Fietspad Haghorst deel 1 

 

Financiële vaste activa  
Boekwaarde  
01-01-2018 

Investering  Aflossing Bijdrage 
derden 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Kapitaalverstrekking aan:      

- Deelnemingen 24.158 0 0 0 24.158 

Leningen aan:      

- Overige verbonden partijen 705.112 0 0 130.518 574.594 

Overige langlopende leningen 339.843 0 103.155 0 236.688 

Financiële vaste activa 1.069.113 0 103.155 130.518 835.440 

 

Aflossing 

Overige langlopende leningen € 103.155: 

€ 103.155 Dit betreft de aflossing op de uitstaande BNG-lening waarin de uitkoopopbrengst 

van de voormalige HNG is ondergebracht. 

 
Bijdrage derden 

Overige verbonden partijen € 130.518: 

€ 130.518 Betreft de aflossing in 2018 van de stichting Stimuleringsfonds.  

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden 

 

Grond- en hulpstoffen  
31-12-2018 31-12-2017 

Bienekebolders 390.000 0 

Grond- en hulpstoffen 390.000 0 
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Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE)  
Boekwaarde  
01-01-2018 

Uitgaven Inkomsten Winst (+) / 
Verlies (-) 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Onderhanden werk projecten  
grondexploitatie 

15.545.667 3.536.516 4.008.237 276.543 15.350.488 

Voorziening grondbedrijf - 5.867.180 0 1.077.617  -6.944.797 

Onderhanden werk 9.678.487 3.536.516 5.085.854 276.543 8.405.691 

 

Uitgaven  

De uitgaven zijn investeringen voor bouwgronden in exploitatie (BIE), waaronder KVL-terrein, KVL 

Studiegebied, Pannenschuur en de Wingerd. 

 

Inkomsten 

Dit betreft de verkoopopbrengsten van de voor bouwgronden in exploitatie (BIE), met name het 

KVL-terrein. 

 

Winst (+) of verlies (-) 

In totaal is in 2018 € 276.543 (tussentijdse) winstneming verantwoord: 

Pannenschuur Buiten  40.007 

Laarakkers  5.459 

Molenveldje  46.432 

Mozaik  96.294 

Rozendries  88.351 

 

Algemene voorziening grondbedrijf  

Deze voorziening ad € 6,9 mln. bestaat uit: 

- de voorziening KVL-terrein van € 5,0 mln.  

- de voorziening Studiegebied KVL van € 1,9 mln.  

Het betreft de verliesvoorziening die nodig is om de verwachte verliezen bij afsluiting van de 

grondexploitaties op te kunnen vangen. 

 

Doorkijk grondexploitaties 2018 – 2024 

  Verwacht Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming Raming 

Totaal Totaal t/m 2018 
2019 
e.v. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Boekwaarde 1-1       8.405  5.048  1.684  156  209  105  

Rente 4.916  4.601  315  182  95  31  2  3  1  

Investeringen 64.850  55.476  9.374  3.435  2.456  2.584  804  96    

Opbrengsten -86.334  -56.668  -29.667  -7.182  -7.679  -8.462  -4.419  -1.818  -106  

Winstneming 16.568  4.996  11.572  208  1.763  4.318  3.666  1.616    

Boekwaarde 31-
12   8.405  -8.406  5.048  1.684  156  209  105    

 

Overige informatie grondexploitaties 

De prognose van het eindresultaat is gebaseerd op de nominale waarde. 

Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames: 

- de gehanteerde rente is 1,3 %, behoudens de projectfinanciering bij KVL (2,5%) 
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- de fasering 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 in verband met prijsontwikkelingen. 

 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Vorderingen op openbare lichamen  
31-12-2018 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 560.837 

Belastingen BTW en BTW-Compensatiefonds 4.261.108 

Vorderingen op openbare lichamen 4.821.945 

 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 

Deze post bestaat uit vorderingen op gemeentelijke instellingen, ministerie van Financiën en de 

Provincie Noord Brabant.  

 

Belastingen BTW-Compensatiefonds 

Dit is de jaarafrekening van de verrekenbare BTW. Eén keer per jaar, aan het eind van het jaar, 

mag deze worden verrekend met het rijk (€ 3.901.701). 

 

Belastingen BTW 

Dit is de verrekenbare BTW, die aan het begin van het jaar verrekend wordt met de 

belastingdienst (€ 359.407). 

 

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen   
31-12-2018 

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen 909.101 

 

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen 

Dit betreft een vordering op de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit betreft geld dat 

de stichting nog in ‘kas’ heeft om te gebruiken voor startersleningen. 

 

Overige vorderingen   
31-12-2018 

Debiteuren sociale zaken 560.272 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 498.809 

Debiteuren overig 4.593.006 

Voorziening dubieuze debiteuren -791.157 

Vorderingen op openbare lichamen 4.860.930 
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Debiteuren sociale zaken 

Dit zijn de openstaande vorderingen op het ‘sociale’ vlak (o.a. uitkeringen en BBZ leningen). 

 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 

Deze post bestaat uit 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, precariobelasting en een deel van de toeristenbelasting. 

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

De voorziening 'Debiteuren sociale zaken’' bedraagt ultimo 2018 € 298.481. De reden voor de 

stijging van de voorziening met € 47.000 is onder andere een verstrekte bedrijfskredietlening. 

De voorziening 'Debiteuren overig' neemt per saldo toe met € 34.131 en komt uit op € 492.676 

ultimo 2018. 

 

 

Liquide middelen 

 31-12-2018 

Kassaldi 610 

Banksaldi 2.485.649 

Liquide middelen 2.486.259 

 

Schatkistbankieren – Wet Hof 

In verband met schatbankieren dienen de gemiddelde banksaldi per kwartaal te worden vermeld 

in de jaarrekening. De gemiddelde banksaldi in 2018 zijn: 

 

x € 1.000 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk 
aangehouden middelen 

-1.976 -4.600 -1.157 -3.194 

Ruimte onder het drempelbedrag 2.472 5.096 1.653 3.690 

Overschrijding van het drempelbedrag - - - - 

 

De vrijstelling is 0,75% van € 66.113.000 (begrotingstotaal) = € 496.000 

 

Overlopende activa 

 

Van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 

  1-1-2018 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2018 

Subsidie Project Verkeer M-F-007-17    76.320                -76.320  0 

Nog te ontvangen voorschotbedragen 76.320    -76.320  0 
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Overige nog te ontvangen bedragen 

  31-12-2018 

Afvalstoffenheffing 2018 660.283 

Min. SZW afrekening BBZ 2018 58.345 

Afwikkeling Vennootschapsbelasting 2016 – 2018 521.820 

Eigen bijdrage WMO 2018 40.917 

Overig 11.290 

Overige nog te ontvangen bedragen 1.292.655 

 
  

 Vooruitbetaalde bedragen  
 31-12-2018 

Fietsregeling 180 

Vooruitbetaalde bedragen overige  345.084 

Vooruitbetaalde bedragen 345.264 

  
Totaal overlopende activa 1.637.920 

 
 

 

VASTE PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

 

 Boekwaarde  
01-01-2018 

Resultaat 
bestemming 

vorig jaar 

Toevoeging Onttrekking Onttrekking 
ter dekking 
afschrijving 

Boekwaarde  
31-12-2018 

Algemene reserve       

Algemene reserve 10.058.949 2.755.046 1.136.894 5.986.270 0 7.964.620 

Algemene bedrijfsreserve 
grondbedrijf 

5.436.895 0 276.543 2.214.511 0 3.498.926 

Bestemmingreserves       

Reserve overheveling 0 535.018 0 535.018 0 0 

Reserve investeringen met 
maatschappelijk nut 

2.500.000 0 3.862.760 0 0 6.362.760 

Reserve spaarverlof 0 0 355.000 0 0 355.000 

Eigen vermogen    17.995.844 3.290.064 5.631.197 8.735.799 0 18.181.306 

 

 

Algemene reserve 

De reserve vormt een algemene buffer en is onderdeel van het weerstandsvermogen.  

De mutaties bestaan uit: 
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Resultaatbestemming vorig jaar:  Bedrag € 

- Toevoeging resultaat 2017 Raadsbesluit 18/22 3.290.064 

- Overhevelingsverzoeken 2017 Raadsbesluit 18/22 - 535.018 

Toevoegingen:   

- Van reserve grondbedrijf Raadsbesluit 18/22 1.136.894 

Onttrekkingen:   

- Bestemmingsreserve spaarverlof Raadsbesluit 18/22 - 355.000 

- Reserve investeringen maatschappelijk nut Begroting 2018 blz. 82 - 3.862.760 

- Duurzaam veilig recreëren PPN 2015 Begroting 2018 blz. 117 - 70.000 

- Handhaving buitengebied PPN 2015 Begroting 2018 blz. 117 - 150.000 

- Impuls leefbaarheid woonomgeving PPN 2016 Begroting 2018 blz. 117 - 300.000 

- Budget betaalbare huurwoningen PPN 2017 Begroting 2018 blz. 82 - 500.000 

- Kwaliteitsimpuls verkeer & vervoer PPN 2018 Begroting 2018 blz. 117  - 310.000 

- ICT platform GHO  Raadsbesluit 18/22 - 303.510 

- Kwaliteitsimpuls wegen  Raadsbesluit 22/02/18 - 135.000 

 

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf 

Deze reserve is gerelateerd aan het Grondbedrijf en is onderdeel van het weerstandsvermogen. 

De mutaties bestaan uit: 

 

Toevoegingen:  Bedrag € 

- Stortingen / winstnemingen 2018  276.543 

Onttrekkingen:   

- Algemene reserve Raadsbesluit 18/22 - 1.136.894 

- Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL  -797.254 

- Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening Studiegebied  -280.363 

 

Reserve overheveling 

In de jaarrekening 2017 zijn verschillende overhevelingsverzoeken opgenomen. Dit zijn 

verzoeken waarbij incidentele budgetten uit 2017 zijn overgeheveld naar 2018, omdat alle 

werkzaamheden nog niet in 2017 waren uitgevoerd. 

 

Reserve voor kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut 

Deze reserve is in 2017 gevormd om de kapitaallasten van investeringen in maatschappelijk nut 

te dekken. De raad heeft besloten om de kapitaalslasten (rente- en afschrijvingskosten) van een 

aantal investeringen ten laste te laten komen van deze reserve. De investeringen die hieronder 

vallen zijn onder andere de aanleg sportboulevard, de spoorwegovergang Blokshekken en het 

fietspad Haghorst. 

 

 



 

 140 

De mutaties bestaan uit: 

Toevoegingen:  Bedrag € 

Conform begroting 2018 Primaire begroting 2018 3.862.760 

Onttrekkingen:   

In 2018 zijn er geen onttrekkingen geweest   

 

Reserve spaarverlof 

Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2017 is een bestemmingsreserve Spaarverlof 

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

vrijgevallen in de jaarrekening 2017. Het betreft een bestemmingsreserve voor medewerkers die 

eerder met pensioen gaan door hun verlofdagen op te nemen. Jaarlijks wordt bij het opstellen 

van de jaarrekening bepaald wat de vrijval van de reserve wordt en in hoeverre de reserve 

aangevuld moet worden tot het gewenste niveau. 

 

Voorzieningen 

 

 Boekwaarde  
01-01-2018 

Toevoeging Onttrekking Vrijval Boekwaarde  
31-12-2018 

Voorzieningen voor verplicht-
ingen, verliezen en risico’s 

     

- Voorziening zwembad De Leije 146.710 0 0 146.710 0 

- Voorziening pensioenen 
voormalige wethouders (APPA) 

2.406.427 177.142 122.891 0 2.460.677 

- Voorziening afval Attero 0 160.000 0 0 160.000 

Van derden verkregen middelen 
die specifiek besteed moeten 
worden 

     

- Voorziening beheerplan riolering 0 692.762 692.762 0 0 

- Voorziening subsidie 
Stimuleringsregeling goedkope 
koopwoningen provincie 

50.190 0 0 
 

10.165 
 

40.025 

Voorzieningen 2.603.327 1.029.904 815.653 156.875 2.660.703 

 

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 2018 is de voorziening volledig vrijgevallen. 

 

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA) 

De voorziening is ondergebracht bij twee pensioenverzekeraars, RAET en PROambt. Voor de oud 

wethouders, die een uitkering ontvangen uit de Appa voorziening, worden elk jaar nieuwe 

berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt.  

In 2018 is voor een bedrag van € 122.891 aangewend voor uitkeringen en een bedrag van  

€ 177.142 toegevoegd op basis van de nieuwe berekeningen. 
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Voorziening afval Attero 

Deze voorziening is in 2018 gevormd in verband met een aansprakelijkheidsstelling van Attero 

voor het feit dat er, volgens contract, in de jaren 2015 – 2017 te weinig afval is aangeleverd. Ten 

gevolge hiervan wordt een voorziening gevormd van € 160.000. In 2019 wordt de uitspraak van 

de arbitragezaak bij het NIA verwacht.  

 

Voorziening beheerplan riolering 

Deze voorziening staat in directe relatie met het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). De voorziening 

is bestemd voor de vervanging van de riolering. Het betreft dus een vervangingsvoorziening en 

geen onderhoudsvoorziening. In het GRP staat vermeld wat de toekomstige investeringsbehoefte 

is voor vervanging en aanleg van de riolering in samenhang met de ontwikkeling van de 

boekwaarden van de materiële vaste activa en de voorziening. Voor de langere termijn is de 

voorziening noodzakelijk voor het opvangen van fluctuaties in investeringsbehoeften. In de 

berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing wordt hiermee rekening gehouden. 

Jaarlijks wordt het rioolrecht vastgesteld op basis van de verordening. 

Conform de notitie riolering van de commissie BBV van november 2014 is de voorziening 

aangewend ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van vervangingsinvesteringen. 

De toevoeging in 2018 aan deze voorziening is € 692.762. De toevoeging aan de voorzieining wordt 

gebruikt om de boekwaarden van de investeringen in riolering te verlagen.  

 

Voorziening subsidie Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie 

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 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. Indien de middelen niet worden 

ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden, dan is er sprake van onrechtmatig gebruik van deze 

gelden (waaruit een terugbetalingsverplichting volgt). 

In 2018 is voor een bedrag van € 10.165 ingezet ten laste van deze voorziening.  

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Onderhandse leningen 

 31-12-2018 

Binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

46.704.591 

Onderhandse leningen 46.704.591 

 

De totale rentelasten in 2018 van alle leningen bedraagt € 905.252. 

Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf C Financiering. 
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VLOTTENDE PASSIVA 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Overige kortlopende schulden 

 31-12-2018 

Crediteuren 4.107.655 

Overige kortlopende schulden 4.107.655 

 

Het crediteurensaldo bestaat voornamelijk uit facturen die ontvangen zijn voor het einde van het 

jaar. Er lopen diverse grote projecten, zoals de bouw van zwembad en sporthal Den Donk, groot 

asfaltonderhoud, afvalinzameling en rioolvervanging. 

 

Overlopende passiva 

 

Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen 

 

 31-12-2018 

Betalingen onderweg met betrekking tot crediteuren 769.495 

Te betalen rente langlopende geldleningen 284.735 

Afdracht loonheffing en premies 826.688 

Declaratie WMO ZIN  120.175 

Bijdrage jeugdzorg –HvB 2018 3.288.130 

Afwikkeling Jeugdzorg – HvB 2017 1.965.129 

Declaratie PGB WMO en jeugd –SVB 55.948 

Huishoudelijke hulp – diverse aanbieders 47.032 

Vervoerskosten – gemeente Tilburg 140.000 

Inzameling afvalstoffen - afvalstoffendienst 110.012 

Loonkostensubsidie 24.002 

Projectkosten begeleiding-gemeente Tilburg 22.970 

Milieuwerkzaamheden – OMWB 39.038 

Restitutie OZB – diversen 28.111 

Te betalen uitkeringen sociale zaken 450.035 

Overig 13.025 

Overige kortlopende schulden 8.184.525 

 

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2019. 
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De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren, in de loop 

van 2019 worden verwerkt.  

 

 

Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

  1-1-2018 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2018 

Subsidie Project Verkeer M-F-007-17 381.600   -345.651  35.949 

Totaal 381.600 0  -345.651  35.949 

 

 

Overige vooruit ontvangen bedragen 

 31-12-2018 

Vooruit ontvangen huursommen en bijdragen 97.898 

Overig 7.650 

Overige vooruit ontvangen bedragen 105.548 

 

De transitoria worden begin 2019 verwerkt. 

 

 

Totaal overlopende passiva   8.326.022 
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Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen  

 

Lopende claims ultimo 2018 

Er zijn zes lopende claims ultimo 2018. De uitkomst hiervan is bij het samenstellen van deze 

jaarrekening niet in te schatten.  

 

Garantie- en borgstellingen ultimo 2018 

 Naam Hoofdsom  
x  € 1.000 

Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 %  borgstelling  

Tiliander € 1.295 € 381 € 46 100% 

WSW € 53.208 € 43.891 € 46.067 50% 

Totaal € 54.503 € 44.272 € 46.113 
 

 

Tiliander 

De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander heeft aangegaan 

voor een bedrag van € 381.000. De verstrekte borgstellingen van € 31.000 zijn uit 2006 en 2007 

en een garantstelling van € 350.000 is uit 2018. 

 

WSW 

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 eind 2018 voor € 44 miljoen garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting 

Leystromen. De verstrekte garantiestellingen bestaan sinds de oprichting van de WSW. 

 

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 de 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 Equalit (ondersteuning op het gebied van automatisering) 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 vijf jaar, met als einddatum 1 mei 2020. 

 

Langlopende vorderingen 

Met Centric is afgesproken dat zij ons voor de periode 2017-2021 een korting geven van € 36.000 

per jaar. 
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

2018 – Gemeente Oisterwijk  

 

De WNT is van toepassing op de Gemeente Oisterwijk. Het voor Gemeente Oisterwijk toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum). 

 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  

bedragen x € 1 AAM Depmann 
AJFN Robijns-van de 

Wiel 

Functiegegevens gemeentesecretaris griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - /31/12 01/01/ -31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 1,0 

Dienstbetrekking?  ja ja 

    

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 106.480 64.953 

Beloningen betaalbaar op termijn                          17.766                           9.907  

Subtotaal                        124.246                         74.860  

      

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 189.000 189.000 

      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 
bedragen 

                               -                                    -    

      

Totaal bezoldiging                       124.246                         74.860  

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

      

Gegevens 2017     

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1   

Dienstbetrekking? ja   

      

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 109.252,00   

Beloningen betaalbaar op termijn                     16.490,00    

Subtotaal 125.742,00                               -    

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum  181.000,00   

      

Totaal bezoldiging 2017                  125.742,00                               -    

 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die 

op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of 

de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Overzicht van baten en lasten  

 

 

  Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie 

  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -708.399 - -708.399 -733.399 - -733.399 -766.920 95.115 -671.806 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -18.475.452 42.338.256 23.862.804 -18.752.903 43.978.256 25.225.353 -18.726.083 44.426.799 25.700.716 

PRG03 Dienstverlening -5.006.429 5.399.480 393.050 -4.966.429 5.285.480 319.050 -4.977.104 5.593.044 615.940 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -455.232 1.653 -453.579 -1.212.142 1.653 -1.210.489 -429.072 12.169 -416.903 

PRG05 Ruimte uitvoering -17.827.454 16.078.520 -1.748.934 -18.811.830 16.902.708 -1.909.122 -16.135.813 11.563.420 -4.572.393 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -15.985.786 489.481 -15.496.305 -18.779.824 489.481 -18.290.343 -19.505.361 390.301 -19.115.060 

PRG07 Samenleving uitvoering -7.744.401 1.762.832 -5.981.569 -7.945.342 1.797.832 -6.147.510 -8.056.593 1.951.150 -6.105.443 

PRG08 Burgerparticipatie -0 - -0 -0 - -0 - - - 

PRG09 Samenwerking - - - - - - -2.233 - -2.233 

Saldo van baten en lasten -66.203.153 66.070.221 -132.932 -71.201.869 68.455.409 -2.746.460 -68.599.179 64.031.997 -4.567.182 

          
6980200 Mut.reserves progr.2 -3.862.760 4.082.760 220.000 -4.217.760 4.502.701 284.941 -4.217.760 4.502.701 284.941 

6980400 Mut.reserves progr. 4 - 300.000 300.000 - 1.086.910 1.086.910 - 1.086.910 1.086.910 

6980500 Mut.reserves progr. 5 - 366.889 366.889 - 654.115 654.115 - 597.226 597.226 

6980582 Mut.reserves progr. 5 (Grondbedrijf) -740.550 - -740.550 -2.233.011 1.136.894 -1.096.117 -1.413.437 2.214.511 801.074 

6980700 Mut.reserves progr. 7 - - - - 30.941 30.941 - 30.941 30.941 

6980900 Mut.reserves progr. 9 - - - - 303.510 303.510 - 303.510 303.510 

Stortingen en onttrekkingen reserves -4.603.310 4.749.649 146.339 -6.450.771 7.715.071 1.264.300 -5.631.197 8.735.799 3.104.602 

          
Resultaat -70.806.463 70.819.870 13.407 -77.652.640 76.170.480 -1.482.160 -74.230.376 72.767.796 -1.462.580 



Baten en lasten 2018 per programma 

 

   Realisatie 

x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

PRG01 Gemeenteraad en griffie 95 -767 -672 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 44.427 -18.726 25.701 

PRG03 Dienstverlening 5.593 -4.977 616 

PRG04 Ruimte ontwikkeling 12 -429 -417 

PRG05 Ruimte uitvoering 11.563 -16.136 -4.572 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 390 -19.505 -19.115 

PRG07 Samenleving uitvoering 1.951 -8.057 -6.105 

PRG08 Burgerparticipatie - - - 

PRG09 Samenwerking - -2 -2 

Saldo van baten en lasten 64.032 -68.599 -4.567 

    

Mutaties programma 2 4.503 -4.218 285 

Mutaties programma 4 1.087 - 1.087 

Mutaties programma 5 597 - 597 

Mutaties programma 5 (Grondbedrijf) 2.215 -1.413 801 

Mutaties programma 7 31 - 31 

Mutaties programma 9 304 - 304 

Stortingen en onttrekkingen reserves 8.736 -5.631 3.105 

    

Resultaat (- is tekort) 72.768 -74.230 -1.463 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 

 

x € 1.000  Begroting  Realisatie  Afwijking  

Resultaat 1.482 N -1.463 N 20 V 

Overhevelingsverzoeken 2018 -  -1.431 N -1.431 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 1.482 N -2.894 N -1.411 N 

 

Toelichting op het overzicht van baten en lasten  

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 belangrijkste verschillen. 

Voor een specificatie van de mutaties in de reserves per programma wordt verwezen naar het 

Hoofdstuk Stortingen en onttrekkingen aan de reserves. 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 

   Realisatie 

x € 1.000 Baten Lasten Saldo 

Belastingen 9.235 -373 8.862 

Gemeentefonds 34.100 - 34.100 

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 43.336 -373 42.963 

 

In de meicirculaire 2019 wordt nog een nadelig accres verwacht over het boekjaar 2018. Deze is, 

conform de uitgangspunten van de BBV, niet verwerkt in de jaarrekening 2018. 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2018 

 

 
Realisatie 

Post onvoorzien (conform begroting 2018) 129.540 

Berap 2018: vrijval budget (RB 18/65 d.d. 4-10-18) -65.000 

Bijdrage aan 3FM Serious Request -666 

Totaal 63.874 

 

 

Overhead  

 

Voor het bedrag op de post Overhead wordt verwezen naar het overzicht taakvelden (zie bijlage 

bij deze jaarrekening), taakveld 0.4. 

 

 

Vennootschapsbelasting  

 

 
Begroting Realisatie 

Vennootschapsbelasting 2016 en 2017 0 0 

Vennootschapsbelasting 2018 0 0 

Totaal 0 0 

 

Over de jaren 2016, 2017 en 2018 is geen Vpb verschuldigd.  

  



 

151 

 

Incidentele baten en lasten 

Hieronder 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 hier niet vermeld. Vandaar dat 

bijvoorbeeld voordelen of nadelen op de jeugdzorg, de WMO, het grondbedrijf en het 

gemeentefonds hier niet zijn opgenomen. 

 
 

 

    

 bedragen * € 1.000      
Begroting 

2018 
Realisatie 

2018   
     

 
 

Saldo baten en lasten  -2.746 -4.567  
 

 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  1.264 3.105   

 
Begrotingssaldo na bestemming  -1.482 -1.463   

 
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)  -120 173   

 
Structureel begrotingssaldo  -1.602 -1.289   

 

 

Progr x € 1.000  Begroting Realisatie Toelichting 

 Incidentele baten    

2 Berap: voordelig resultaat Veiligheidsregio 2017 130 132 wijziging eigendomsverhouding 

2 Nagekomen winstuitkering Intergas 151 152 eenmalige uitkering 

3 Fluctuatie in leges reisdocumenten 207 203 vanaf 2019 verlengde geldigheidsduur 

5 Inkomsten sponsoring rotondes 21 21 tijdelijk contract met sponsor 

5 Opbrengstverkoop gronden 101 136 wijziging eigendomsverhouding 

7 
Berap: vrijval voorziening voormalig personeel De 
Leije 

147 147 vrijval voorziening is eenmalig voordeel 

 Totaal incidentele baten (-/-) 757 791  

     

2 Bate - onttrekking aan de reserve 285 285 onttrekking is een eenmalige bate 

4 Bate - onttrekking aan de reserve 1.087 1.087 onttrekking is een eenmalige bate 

5 Bate - onttrekking aan de reserve 597 597 onttrekking is een eenmalige bate 

7 Bate - onttrekking aan de reserve 31 31 onttrekking is een eenmalige bate 

9 Bate - onttrekking aan de reserve 304 304 onttrekking is een eenmalige bate 

 Totaal onttrekking reserves (-/-) 2.304 2.304  

     

 Incidentele lasten    

1 Berap: nieuwe raad 25 26 incidentele kosten i.v.m. verkiezingsjaar 

2 Werkloosheidsuitkeringen voormalige wethouders 88 119 tijdelijke kosten 

2 Project Duurzaam veilig recreëren 25 20 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

2 
Impuls handhaving buitengebied (incl aanvullende 
opdrachten Omgevingsdienst) 

150 118 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2018) 

2 Overhevelingsverzoek JR 2016: E-depot 25 25 eenmalige kosten 

2 Onvoorziene uitgaven 63 0 budget voor onvoorziene kosten 

3 Fluctuatie in afdracht leges reisdocumenten 102 103 vanaf 2019 verlengde geldigheidsduur 

4 
Stimulering sociale woningen (RB 18/04 d.d. 22-02-
2019) 

500 0 eenmalig budget  
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Progr x € 1.000  Begroting Realisatie Toelichting 

4 Invoering omgevingswet 26 23 tijdelijk aanvullend budget 

4 
Impuls leefbaarheid woonomgeving (inclusief 
overhevelingsverzoek JR 2017) 

526 295 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2018) 

4 
Overhevelingsverzoek JR 2017: Visie openbare 
ruimte 

25 0 eenmalig budget 

5 
Hoger onderhoudsniveau wegen en groen (RB 
18/07 d.d. 22-02-2018) 

135 221 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

5 Overhevelingsverzoek JR 2017: LOG Molenakkers 87 3 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

5 Berap: Ontwikkelingen in vastgoedobjecten 100 77 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

5 
Overhevelingsverzoek JR 2017: uitvoeringskosten 
riool- en afvalstoffenheffing 

34 34 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

5 Kwaliteitsimpuls verkeer en vervoer 310 173 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

5 Afwaardering Scheerman Zuid 0 1.372 eenmalige kosten 

5 Afval voorziening claim Attero 0 160 eenmalige kosten 

5 
Overhevelingsverzoek JR 2017: Oisterwijk 
Onderneemt: citymarketing 

31 0 eenmalige kosten 

6 
Voorbereidingskosten nieuwe sportaccommodatie 
Den Donk 

90 109 eenmalig budget 

6 Impuls startende ondernemers 100 35 tijdelijke beleidsimpuls (t/m 2020) 

7 Renovatie vijver De Lind 35 45 eenmalige kosten 

7 
Overhevelingsverzoek JR 2017: Verbouwing 
Tiliander dans- en muziekonderwijs 

17 5 eenmalig budget 

7 
Voorbereidingskosten verbouwing eerste 
verdieping Tiliander 

0 35 eenmalige kosten, niet in investeringsbudget 

7 
Overhevelingsverzoek JR 2017: Kunstwerk 
spoortunnel 

13 5 eenmalig budget 

7 Opstellen erfgoedbeleid 25 6 eenmalig budget 

7 Frictiekosten fusie voetbalverenigingen 25 0 eenmalige kosten 

7 
Berap: opstellen meerjaren onderhoudsplan 
buitensport 

15 0 eenmalig budget 

7 
Berap: voorbereiding renovatie sportvelden Roef 
en Taxandria 

25 8 eenmalig budget 

7 Berap: vervanging verwarmingsketel Tiliander 40 44 eenmalige kosten 

7 Afwaardering Bienekebolders 0 203 eenmalige kosten 

9 
ICT-platform samenwerking GHO (RB 18/22 d.d. 
28-06-2018) 

304 4 eenmalig budget 

 Totaal incidentele lasten (+) 2.941 3.268  
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Stortingen en onttrekkingen aan de reserves 

 

Geboekte mutaties in de reserves - al besloten     

 

* € 1.000 -/- = storting in reserve 

 

+/+ = onttrekking uit reserve 

 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

       

In primaire begroting 2018 opgenomen blz. 82 toevoeging 

bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen 

maatschappelijk nut uit algemene reserve -3.863 -3.863                -    

Raadsbesluit 18/22 instellen nieuwe bestemmingsreserve 

spaarverlof uit algemene reserve -355 -355                -    

In primaire begroting opgenomen storting in 

bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen 

maatschappelijk nut         3.863   3.863                -    

Raadsbesluit 18/22 nieuwe bestemmingsreserve spaarverlof 355  355                -    

In primaire begroting 2018 opgenomen blz. 88 vrijval voor 

duurzaam veilig recreëren              70  70                -    

In primaire begroting 2018 opgenomen blz.88 vrijval voor 

handhaving buitengebied 150 150               -    

Raadsbesluit 18/22 overhevelingsbudget duurzaam veilig 

recreëren               40  40                -    

Raadsbesluit 18/22 overheveling E-depot archivering               25  25                -    

    

    

Programma 4       

       

In primaire begroting 2017 opgenomen blz. 88 impuls 

leefbaarheid woonomgeving              300  

             

300                -    

Raadsbesluit 18/22 Stimulering sociale huurwoningen 500 500               - 

Raadsbesluit 18/22 overheveling impuls leefbaarheid 

woonomgeving               262  

              

262                -    

Raadsbesluit 18/22 overheveling visie openbare ruimte 25 25               - 

       

Programma 5       

       

PPN2017 kwaliteitsimpuls verkeer en vervoer 

              310  310                             -    

Vrijval bestemmingsreserve voor kapitaallasten fietspad 

Haghorst en spoorwegovergang Blokshekken 57 0             57                

  

Raadsbesluit 18/07 verhoging kwaliteitsniveau wegen 135 135                - 

Raadsbesluit 18/22 overheveling infrastructuur LOG 

Molenakkers 87 87                - 
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Raadsbesluit 18/22 overheveling uitvoeringskosten TOG 34 34               -    

Raadsbesluit 18/22 overheveling citymarketing Oisterwijk 31 31               - 

Raadsbesluit 18/22 bestemmingsreserve grondbedrijf 1.137 1.137               - 

Raadsbesluit 18/22 bestemmingsreserve grondbedrijf naar 

algemene reserve -1.137 -1.137                -    

Programma 7       

       

Raadsbesluit 18/22 overheveling verbouwing danslokaal 

Tiliander 17 17               -    

Raadsbesluit 18/22 overheveling kunstwerk tunnel station 14 14               -    

       

Programma 9       

Raadsbesluit 18/22 ICT platform samenwerking GHO 304 304               -    

       

Totaal (per saldo onttrekking) 2.360  

           

2.304  

                  

56   

 

 

 

 

Totaal mutaties reserves 1.264 3.105 1.841 

 

 

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.  

-1.096 

 

801 1.897             
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Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant 

 

 

 

  

 begrotingsjaar na 
wijziging 

Realisatie Afwijking 

PRG01 Gemeenteraad en griffie -733.399 -766.920 -33.521 

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën -18.752.903 -18.726.083 26.820 

PRG03 Dienstverlening -4.966.429 -4.977.104 -10.675 

PRG04 Ruimte ontwikkeling -1.212.142 -429.072 783.070 

PRG05 Ruimte uitvoering -18.811.830 -16.135.813 2.676.018 

PRG06 Samenleving ontwikkeling -18.779.824 -19.505.361 -725.537 

PRG07 Samenleving uitvoering -7.945.342 -8.056.593 -111.251 

PRG08 Burgerparticipatie -0 0 0 

PRG09 Samenwerking 0 -2.233 -2.233 

Totaal lasten -71.201.869 -68.599.179 2.602.691 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma's. 

 

 

 

 



Sisa Verantwoording  

OCW D9 Onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018 (OAB)
                                                                           
                                    
Besluit specifieke 
uitkeringen 
gemeentelijke 
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018
                                  
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 250.000 € 56.000 € 33.400 € 0 
Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten)  uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

1
SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 3.402.332 € 72.905 € 361.625 € 2.591 € 31.225 € 0 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 30.831 € 11.470 € 0 € 130.345 € 23.144 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 95.493 € 55.000 € 40.425 € 17.546 € 1.151 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed 
aan een Openbaar 
lichaam opgericht op 
grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018

Besluit 
bijstandverlening 
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Taakvelden overzicht 

 

            BUDGET TOTAAL         GEBOEKT 

  Lasten Baten Totaal Lasten Baten Totaal 

0.1 Bestuur 1.562.363 -857 1.561.506 1.786.461 -95.115 1.691.347 

0.10 Mutaties reserves 6.450.771 -7.715.071 -1.264.300 5.631.197 -8.735.799 -3.104.602 

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken 935.085 -542.092 392.992 802.398 -548.570 253.828 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 334.361 -234.144 100.217 1.642.735 -264.835 1.377.900 

0.4 Overhead 9.027.489 -236.596 8.790.893 9.241.288 -672.981 8.568.306 

0.5 Treasury 12.687 -164.219 -151.532 11.462 -196.645 -185.183 

0.61 OZB woningen 223.936 -5.117.621 -4.893.685 267.910 -5.188.976 -4.921.067 

0.62 OZB niet-woningen 0 -765.947 -765.947 0 -656.689 -656.689 

0.63 Parkeerbelasting 0 -976.000 -976.000 0 -905.280 -905.280 

0.64 Belastingen overig 208.566 -1.582.411 -1.373.845 234.953 -1.857.808 -1.622.855 

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -34.187.921 -34.187.921 0 -34.100.402 -34.100.402 

0.8 Overige baten en lasten 97.075 -184.847 -87.772 132.970 -167.221 -34.252 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.284.770 0 1.284.770 1.202.593 -3.866 1.198.727 

1.2 Openbare orde en veiligheid 572.071 -13.808 558.263 380.404 -29.164 351.240 

2.1 Verkeer en vervoer 3.863.302 -26.791 3.836.511 3.654.928 -155.305 3.499.623 

2.2 Parkeren 310.561 0 310.561 294.988 -7.115 287.873 

3.1 Economische ontwikkeling 121.828 0 121.828 112.966 0 112.966 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19.178 -25.674 -6.496 15.074 -20.106 -5.032 

3.4 Economische promotie 371.402 -697.909 -326.507 340.413 -634.698 -294.285 

4.1 Openbaar basisonderwijs 173.680 -3.699 169.981 134.829 0 134.829 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.805.040 -261.065 1.543.974 1.981.349 -277.417 1.703.932 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.033.313 -197.835 835.478 957.660 -229.787 727.873 

5.1 Sportbeleid en activering 487.473 0 487.473 547.531 -14.400 533.131 

5.2 Sportaccommodaties 2.040.301 -827.097 1.213.204 2.136.083 -912.855 1.223.229 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.760.937 -500.353 1.260.585 1.750.392 -508.617 1.241.774 

5.5 Cultureel erfgoed 214.076 -116.824 97.252 189.562 -104.668 84.894 
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5.6 Media 601.734 0 601.734 601.109 0 601.109 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.608.980 -21.486 1.587.494 1.615.052 -21.000 1.594.052 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.680.298 -132.684 1.547.614 1.502.050 -28.611 1.473.440 

6.2 Wijkteams 126.180 -702 125.477 111.849 0 111.849 

6.3 Inkomensregelingen 5.488.427 -3.990.552 1.497.875 5.437.098 -4.333.158 1.103.940 

6.4 Begeleide participatie 3.376.242 0 3.376.242 3.657.430 -1.480 3.655.950 

6.5 Arbeidsparticipatie 623.945 0 623.945 396.175 -2.014 394.160 

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 471.255 -6.098 465.158 439.134 -5.230 433.904 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.232.860 0 5.232.860 5.643.815 -381 5.643.434 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.388.847 0 7.388.847 7.819.211 0 7.819.211 

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 25.485 -200.000 -174.515 28.587 -208.589 -180.002 

7.1 Volksgezondheid 769.854 0 769.854 737.464 0 737.464 

7.2 Riolering 1.939.877 -2.539.699 -599.822 1.614.100 -2.491.329 -877.229 

7.3 Afval 2.294.846 -2.698.134 -403.289 2.415.639 -2.505.488 -89.849 

7.4 Milieubeheer 29.506 -1.653 27.853 22.239 -2.004 20.235 

8.1 Ruimtelijke ordening 569.399 -144.959 424.440 467.305 -149.410 317.895 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.594.898 -11.244.082 -649.184 6.859.896 -5.968.852 891.044 

8.3 Wonen en bouwen 1.919.745 -811.651 1.108.094 1.412.079 -761.932 650.148 

Totaal  77.652.641 -76.170.480 1.482.160 74.230.376 -72.767.796 1.462.580 

 

Toelichting verdeling over de taakvelden 

Art. 10 van de financiële verordening bepaalt dat er een stelsel van kostentoerekening moet zijn voor rechten en heffingen waarbij naast de directe 

kosten ook de overheadkosten doorberekend worden voor bepaalde diensten.  

De medewerkers zijn in de salarisadministratie gekoppeld aan de taakvelden, waar de uren / kosten thuishoren. De salarissen zijn daarmee, via een 

kostenplaats, ook aan het betreffende taakveld gekoppeld. 

Alle kostenplaatsen zijn gekoppeld aan de taakvelden conform het “IV-3 voorschrift gemeenten” van het ministerie van BZK. 
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Uitputtingsoverzicht van investeringsbudgetten 
Krediet Einddatum 

krediet 
Afsluiten 

ja/nee 
Nieuwe 

einddatum 
Budget Realisatie 

totaal 
 Vrije 

ruimte 
  Opmerking 

7960042 Verv.tel.centrale + mob.toestellen 2018 31-12-2018 nee 31-12-2019 30.000 -  30.000   2019 

7960044 Verv.meubilair vergaderkamers GK 2016 31-12-2016 nee 31-12-2019 30.000 -  30.000   2019 

7960046 Verv. mobiele telefoons 2017 31-12-2018 nee 31-12-2019 30.000 -  30.000   2019 

7960048 vervanging meubilair gemeentekantoor 31-12-2018 nee 31-12-2019 190.000 -  190.000   2019 

7140010 Camerasysteem Oisterwijk + Lindepark 31-12-2018 ja   - 102.966  -102.966   afzonderlijk raadsvoorstel 6-6-19 

7433004 Verv.nieuwb.school PI de Hondsberg(2018) 31-12-2019 nee   4.010.063 200.000  3.810.063   in uitvoering 

7540014 Verbouwing Tiliander 1e gedeelte(2017) 31-12-2018 ja   447.300 445.434  1.866   2018 

7540015 Aanpassing toegang Tiliander 2e ged('17) 31-12-2018 ja   134.230 133.917  313   2018 

7962048 Vervanging houtversnipperaar en kar 31-12-2018 ja   32.000 32.604  -604   2018 

7210608 Fietspad Haghorst (deel1) 31-12-2018 ja   318.400 502.968  -184.568 
  

Raadsinformatiebrief 18-12-18 en 
afzonderlijk raadsvoorstel 6-6-19 

7210610 Fietspad Haghorst deel2(broekz.-vinkenb) 31-12-2019 nee 31-12-2019 1.125.000 43.343  1.081.657   in uitvoering 

7210612 Fietspad Noordzijde spoor 31-12-2018 nee 31-12-2020 395.000 -  395.000   2019 

7211143 Verv. VRI Moerg.weg + Pannenschuurlaan 31-12-2017 nee 31-12-2019 100.000 -  100.000   2019 

7211144 Aanp.spoorwegovergang Blokshekken 31-12-2019 nee 31-12-2019 1.970.287 1.149.564  820.723   in uitvoering 

7722101 Vervanging drukriolering(2018) 31-12-2018 nee 31-12-2019 100.800 1.394  99.406   in uitvoering 

7721003 Herinrichting Milieustraat (2018) 31-12-2018 nee 31-12-2019 145.000 1.595  143.405   in uitvoering 

7722037 aanp. rioleringssysteem Moergestel 31-12-2018 ja   200.000 203.099  -3.099   Zie opmerking *1) 

7722040 uitv.meetprogr. Overst. & gem. 31-12-2018 ja   200.000 95.122  104.878   Zie opmerking *1) 

7722078 Dr.Schaepmanplein (verv.2015) 31-12-2018 ja   123.564 64.077  59.487   Zie opmerking *1) 

7722079 Valkenierslaan(verv.2015) 31-12-2018 ja   140.000 106.249  33.751   Zie opmerking *1) 

7722080 Huysackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2018 ja   141.991 112.168  29.823   Zie opmerking *1) 

7722081 Kerkackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2018 ja   87.795 51.695  36.100   Zie opmerking *1) 

7722082 Kruysackerplein MG(verv.2015) 31-12-2018 ja   96.517 92.565  3.952   Zie opmerking *1) 

7722083 Kruysackerstraat MG(verv.2015) 31-12-2018 ja   89.922 85.303  4.619   Zie opmerking *1) 

7722084 Dr.Schaepmanplein (klim.adapt.2015) 31-12-2019 ja   40.000 13.779  26.221   Zie opmerking *1) 

7722085 Valkenierslaan (klim.adapt.2015) 31-12-2018 ja   49.000 22.894  26.106   Zie opmerking *1) 

7722086 Huysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2018 ja   50.000 39.989  10.011   Zie opmerking *1) 

7722087 Kerkackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2018 ja   30.000 21.015  8.985   Zie opmerking *1) 
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7722088 Kruysackerplein MG(klim.adapt.2015) 31-12-2018 ja   30.000 9.215  20.785   Zie opmerking *1) 

7722089 Kruysackerstraat MG(klim.adapt.2015) 31-12-2018 ja   30.000 28.453  1.547   Zie opmerking *1) 

7722090 Burg.Suyslaan(vervanging riol..2016) 31-12-2018 ja   324.600 230.785  93.815   Zie opmerking *1) 

7722091 Dr.Bolsiuslaan(vervanging riol.2016) 31-12-2018 ja   123.640 120.768  2.872   Zie opmerking *1) 

7722092 Dr.Desainlaan(vervanging riol.2016) 31-12-2018 ja   95.950 73.764  22.186   Zie opmerking *1) 

7722093 Kerkstraat MG(vervanging riol.2016) 31-12-2018 ja   149.530 122.101  27.429   Zie opmerking *1) 

7722094 Dr.Schräderlaan(verv.2017) 31-12-2018 ja   190.570 220.349  -29.779   Zie opmerking *1) 

7722095 Hertog Godfriedlaan(verv.2017) 31-12-2018 ja   91.640 91.508  132   Zie opmerking *1) 

7722096 Hertog Hendriklaan(verv.2017) 31-12-2018 ja   241.430 144.851  96.579   Zie opmerking *1) 

7722097 Coolhof MG(verv.2017) 31-12-2018 ja   77.330 156.090  -78.760   Zie opmerking *1) 

7722098 Beukendreef(verv.2017) 31-12-2018 ja   320.910 358.880  -37.970   Zie opmerking *1) 

7722099 Apollolaan(verv.2018) 31-12-2018 nee 31-12-219 369.940 61.789  308.151   in uitvoering 

7722100 Berkenlaan(verv.2018) 31-12-2018 nee 31-12-2019 436.450 291.650  144.800   in uitvoering 

7722103 Burg.v.Beckhovenstr.(verv.2019) 31-12-2019 nee 31-12-2019 199.970 2.672  197.299   in uitvoering 

7722125 Burg.Suyslaan(klim.adapt.2016) 31-12-2018 ja   105.840 49.694  56.146   Zie opmerking *1) 

7722126 Dr.Bolsiuslaan(klim.adapt.2016) 31-12-2018 ja   50.400 43.610  6.790   Zie opmerking *1) 

7722127 Dr.Desainlaan(klim.adapt.2016) 31-12-2018 ja   30.240 24.785  5.455   Zie opmerking *1) 

7722128 Kerkstraat MG(klim.adapt.2016) 31-12-2018 ja   50.400 2.539  47.861   Zie opmerking *1) 

7722129 Baggeren Klompven(Milieumaatreg.) 31-12-2018 ja   252.000 200.331  51.669   Zie opmerking *1) 

7722130 Beukendreef(klim.adapt.2017) 31-12-2018 ja   110.880 67.830  43.050   Zie opmerking *1) 

7722131 Dr.Schräderlaan(klim.adapt.2017) 31-12-2018 ja   60.480 137.922  -77.442   Zie opmerking *1) 

7722132 Hertog Godfriedlaan(klim.adapt.2017) 31-12-2018 ja   30.240 22.300  7.940   Zie opmerking *1) 

7722133 Hertog Hendriklaan(klim.adapt.2017) 31-12-2018 ja   80.640 59.100  21.540   Zie opmerking *1) 

7722134 Baggeren Eikenven(Milieumaatreg.) 31-12-2018 ja   151.200 101.651  49.549   Zie opmerking *1) 

7722135 Coolhof MG(klim.adapt.2017) 31-12-2018 ja   25.200 46.699  -21.499   Zie opmerking *1) 

7722136 Berkenlaan(klim.adapt.2018) 31-12-2018 nee 31-12-2019 141.120 6.600  134.520   in uitvoering 

7722137 Apollolaan(klim.adapt.2018) 31-12-2018 nee 31-12-2019 126.000 600  125.400   in uitvoering 

7530320 Sportaccommodatie Den Donk OIW 31-12-2019 nee   9.715.280 3.244.552  6.470.728   in uitvoering 

7210500 Aanleg sportboulevard Den Donk(2018) 31-12-2019 nee   2.450.000 60.843  2.389.157   in uitvoering 

Totaal rapport     26.368.749 9.503.671  16.865.078   
 

Opmerking *1) investeringsbudgetten riool. Deze zijn begin 2019 allemaal doorgelopen en opgeschoond. Vandaar dat op enkele budgetten te korten ontstaan en op 

andere overschotten. Per saldo is er ruim zijn er voldoende budgetten. Investeringsbudgetten tot en met 2017 worden eind 2018 zoveel mogelijk afgesloten.  



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN  
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EMU saldo  

 

  2018 2018 
  Begroting Realisatie 

Omschrijving   x €1000,- x €1000,- 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 

   
+            -133     -4.029   

   
Mutatie (im)materiële vaste activa -           5.419       2.314   

   
Mutatie voorzieningen +               -             57   

   
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)    

-               -          -758  
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 
verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste 
activa 

   

-               -             -    

      

Berekend EMU-saldo           -5.552     -5.528  

 

 

Het EMU saldo is negatief (er wordt meer geld uitgegeven dan er wordt ontvangen) door o.a. 

investeringen in de sportboulevard. 
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Overhevelingsverzoeken - nog te besluiten  

Hieronder zijn de verzoeken om budget uit het begrotingsjaar 2018 over te boeken naar het 

begrotingsjaar 2019 opgenomen. De gehanteerde criteria hierbij zijn als volgt:  

- Het gaat om een incidenteel budget uit 2018 én 

- Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000 én 

- De incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2019 uitgevoerd. 

 

Progr. Omschrijving Voorstel  
Bedrag 

4 Onderwerp: Stimuleren sociale huurwoningen 

 

Toelichting  

De raad heeft op 22 februari 2018 besloten om een bedrag van €500.000 uit 

de algemene reserve te activeren. Met dit geld kunnen maatregelen 

genomen worden om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen 

beschikbaar komen. De te nemen maatregelen worden nu vormgegeven. 

Maar uitvoering van de regeling zal pas in 2019 starten. Zoals in het 

raadsvoorstel al stond aangegeven, wordt daarom nu een 

overhevelingsverzoek gedaan voor dit budget. 

 

Raadsbesluit?  

Ja, 22 februari 2018. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kunnen er geen maatregelen genomen worden om de beschikbaarheid 

van sociale huurwoningen te stimuleren. Dan zullen de wachttijden voor met 

name eengezinswoningen in dit prijssegment verder oplopen. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

€500.000  

2 Onderwerp: Gezamenlijk ICT platform GHO 

 

Toelichting: Bij het raadsbesluit over de jaarrekening 2017 is ingestemd 

om € 303.510 van het resultaat 2017 af te zonderen voor de realisatie van 

één gezamenlijk ICT platform voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en dit 

als budget op te nemen in de begroting 2018. Van dit budget is in 2018 nog 

maar € 3.667 uitgegeven voor de eerste termijn van een gezamenlijke I-

visie van de 3 gemeenten. De daadwerkelijke kosten zullen in 2019 pas 

gemaakt gaan worden. 

 

Raadsbesluit?  

Ja, raad van 28-6-2018 (zie ook raadsinformatiebrief 1-2-2018) 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Tekort van bijna € 300.000 in de begroting 2019 

 

Opdracht al verstrekt? Ja, proces loopt. 

 

€   299.843 
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4 Onderwerp: Impuls leefbaarheid woonomgeving 

 

Toelichting 

De rioolvervangingswerkzaamheden voor 2018 zijn nog niet volledig 

uitgevoerd en in het verlengde daarvan ook niet alle werkzaamheden die uit 

het budget Impuls leefbaarheid woonomgeving bekostigd worden (bijv. 

Berkenlaan). Met het overhevelingsverzoek kunnen we het budget in de pas 

laten lopen met de planning. 

 

Raadsbesluit?  

Nee. Collegebesluit 20-2-2018 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan ontbreken de middelen om het werk volledig uit te voeren zoals met de 

bewoners is afgesproken.  

 

Opdracht al verstrekt? 

Deels zijn opdrachten verstrekt, deels zijn toezeggingen gedaan (bijv. voor 

de J. Lenartzstraat) 

€ 231.886 

5 Onderwerp: Landschappelijke inpassing (LOG) Molenakkers 

 

Toelichting 

Er is in 2014 een convenant gesloten tussen bewoners en bedrijven om de 

leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Fase 1 is met name gericht 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. Fase 2 – de landschappelijke inpassing -  is in 

2017 samen met de bewoners opgepakt. Belangrijk onderdeel van de 

inrichting is een grondaankoop, welke recentelijk op 14 januari 2019 tot 

stand is gekomen. Een klein deel van het budget is hieraan besteed. Er kan 

nu een definitief ontwerp komen voor de landschappelijke inpassing en dan 

kan deze worden uitgevoerd.  

 

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 en 2018 zijn deelopdrachten verstrekt. De opdracht uit 2017 is 

nog niet volledig uitgevoerd (en dus ook niet volledig gefactureerd) 

 

€ 83.608 
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5 Onderwerp: Reconstructie Stationsplein en -straat 

 

Toelichting:  

In 2018 is er inspraak geweest van bewoners, projectvoorbereiding loopt 

door in eerste helft 2019. Realisatie gepland in tweede helft 2019. 

 

Raadsbesluit?  

In de begroting 2019 is er extra budget vrijgemaakt voor dit project. Samen 

met het over te hevelen budget uit 2018 is het totaal budget naar 

verwachting voldoende. 

 

Consequenties indien geen overheveling? Geen voldoende budget voor 

uitvoering plannen. Inspraakvond krijgt dan geen vervolg naar de 

uitvoering. 

 

Opdracht al verstrekt? nee 

 

€ 82.121 

5 Onderwerp: Reconstructie Joannes Lenartzstraat 

 

Toelichting 

Dit project is onder andere bedoeld als compensatie voor het linksafverbod 

bij de overweg en ter verbetering voor de positie van de fietsers. Er zijn 

twee informatieavonden geweest over de reconstructie. Afgezien van enkele 

voorbereidingskosten, wordt het grootste deel van het budget pas in 2019 

aangesproken bij de daadwerkelijke uitvoering. 

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing. 

 

Consequenties indien geen overheveling? Geen budget voor uitvoering. 

 

Opdracht al verstrekt? Ja 

 

 € 62.587  

10 Onderwerp: Oisterwijk Onderneemt: Citymarketing 

 

Toelichting 

4 december 2018 heeft het college besloten per 1 april 2019 te stoppen met 

de VVV en verder te gaan met een citymarketingorganisatie. De 

citymarketingorganisatie heeft als doel 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. 

De kosten om tot dit besluit te komen zijn tot nu toe  betaald uit het 

reguliere structurele promotiebudget. De overgang van VVV naar een 

citymarketingorganisatie per 1 april 2019 brengt onvermijdelijk frictiekosten 

en opstartkosten met zich mee. Daarvoor willen we in 2019 dit incidentele 

budget inzetten. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

€ 31.038 
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Zonder dekking kan de gewenste citymarketingorganisatie niet optimaal 

vanaf 1 april opgericht worden.  

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, deels. 

 

2 Onderwerp: Onderhoud gemeentekantoor 

 

Toelichting 

De volgende werkzaamheden aan het gemeentekantoor stonden gepland én 

gebudgetteerd voor 2018, maar zijn uitgesteld tot 2019: 

- plaatsen camerasysteem € 10.000  
- vervanging vloerbedekking € 18.000. 

 

Raadsbesluit?  

Niet van toepassing. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kan er geen camerasysteem t.b.v. beveiliging aangebracht worden en 

kunnen we de kantine / overige ruimtes niet voorzien van nieuwe 

vloerbekleding. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

€ 28.000  

7 Onderwerp: Fusie voetbalverenigingen 

 

Toelichting 

Er zijn nog diverse zaken die moeten worden uitgezocht betreffende de 

naderende fusie van de voetbalverenigingen. Dit zijn voorbereidingskosten 

die niet ten laste gebracht kunnen worden van het investeringsbudget dat 

de raad beschikbaar heeft gesteld. De werkzaamheden die het betreft 

konden nog niet in 2018 worden uitgevoerd. 

 

Raadsbesluit 

4 oktober 2018 

 

Consequenties indien geen overheveling? 

Indien er geen budget is kunnen diverse zaken niet verder worden 

uitgezocht / kan er geen advies worden ingewonnen over diverse zaken. 

 

Opdracht al verstrekt?  

Deels 

€ 25.000 

4 Onderwerp: Visie openbare ruimte 

 

Toelichting 

In de begroting 2018 was een bedrag van € 25.000,- beschikbaar om een 

visie op te stellen voor de openbare ruimte. De visie is bedoeld om het 

kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de werkprocessen hier omheen 

inzichtelijk te maken en te verbeteren. Voor het verbeteren van de (civiele) 

werkprocessen loopt een traject binnen de afdeling ruimte. De visie vormt 

een verlengstuk hiervan en is in dat kader vertraagd. Met dit 

€ 25.000 
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overhevelingsverzoek willen we bereiken dat we in 2019 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. 

5 Onderwerp: Actualisatie erfgoedbeleid  

 

Toelichting 

Bij collegebesluit van 12-09-2017 is besloten te starten met het opstellen en 

de implementatie van nieuw erfgoedbeleid en de actualisatie van 

het  archeologiebeleid en hiervoor eenmalig een bedrag van € 25.000 in de 

begroting op te nemen. De start voor een visie op erfgoed is wat later in het 

jaar gemaakt. De verdere afwikkeling gaat daarom over de jaarwisseling 

heen en krijgt zijn vervolg in 2019. De startnotitie (fase 1) verwachten we in 

januari 2019.   

 

Raadsbesluit? N.v.t. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

We zijn gestart met deze actualisatie, deze kan niet afgerond worden als het 

budget niet beschikbaar is. 

 

Opdracht al verstrekt?  

Ja. Opdracht is 16 oktober 2018 verstrekt voor de startnotitie. 

Vervolgopdracht (Fase 2) is nog niet verstrekt. 

 

€ 18.241 

7 Onderwerp: Voorbereiding renovatie sportvelden 

 

Toelichting 

Voor renovatiewerkzaamheden aan sportvelden worden in het eerste half 

jaar 2019 bestekken geschreven. Vanwege capaciteitsgebrek is dit niet in 

2018 opgestart. 

 

Raadsbesluit?  

Zie Berap 2018 programma 7 

 

Consequenties indien geen overheveling? 

Indien het budget niet beschikbaar is kunnen de plannen niet worden 

opgesteld. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Nee 

€ 17.000 
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7 Onderwerp: Meerjaren Onderhoudsplan buitensport 

 

Toelichting 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en het Meerjaren Investeringsplan 

(MIP) voor de buitensportaccommodaties wordt in het eerste half jaar van 

2019 opgesteld. Er wordt eerst een 0-meting uitgevoerd op de 

buitensportaccommodaties en op basis daarvan worden de plannen 

opgesteld. De reden van uitstel is capaciteitsgebrek.  

 

Raadsbesluit?  

Zie Berap 2018 programma 7 

 

Consequenties indien geen overheveling? 

Indien het budget niet beschikbaar is kunnen de plannen niet worden 

opgesteld. 

 

Opdracht al verstrekt?  

Nee 

€ 15.000 

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 laatste noodzakelijke werkzaamheden zijn nog niet 

allemaal in 2018 uitgerond, dat gebeurt in 2019. 

 

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. Het is noodzakelijk dat de dans- en 

muzieklokalen verder worden gerenoveerd vanwege de toename aan 

leerlingen aan dans- en muziekonderwijs en de voorbereidingen op de 

invulling van de eerste verdieping. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja 

€ 11.945 

 Totaal € 1.431.269 
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