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Aanleiding
Bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota is een motie aangenomen gericht op 
informatievoorziening richting de raad. Doel is de raad richting de begroting beter in staat te stellen de 
financiële situatie te beoordelen en de nodige beleidskeuzes op een meer verantwoorde wijze te 
maken. Bijgaand ontvangt u deze informatie die voor de raadsvergadering van 22 september 
geagendeerd wordt. Tijdens deze vergadering is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en input 
geven voor de vaststelling van de begroting in de collegevergadering van 29 september. 
In de begroting stelt het college voor hoe invulling gegeven wordt aan de ambities en eventuele 
wijzigingen in het bestaand beleid. Deze keuzes maken vervolgens onderdeel uit van de 
begrotingsbehandeling op 12 november. Met deze bijlagen beschikt u over de benodigde informatie. 

Informatie
Huidige stand van zaken begroting
Allereerst de voorlopige saldi voor de begroting 2021-2024. We zijn nog bezig met de afronding en het 
opstellen van de verschillende onderdelen van de begroting; deze cijfers kunnen dus nog wijzigen.

2021 2022 2023 2024
(Voorlopig) Saldo conceptbegroting 2021 - 136 - 155 - 7 315

Een toelichting tussen de saldi gepresenteerd in de voorjaarsnota 2020 (inclusief de uitkomsten van 
de meicirculaire gemeentefonds) en de nog definitief door het college vast te stellen begroting op 29 
september, nemen we zoals gebruikelijk op in de inleiding van de begroting. 

Nog openstaande ambities
Naast de ambities waren er in de voorjaarsnota twee voorstellen wel als bestedingsvoorstel 
opgenomen echter zonder daaraan middelen te koppelen op dat moment. In onderstaande tabel zijn 
deze ambities nog eens opgenomen:

Ambities uit voorjaarsnota: 2021 2022 2023 2024
1. Onderhoud openbare ruimte door areaal-uitbreidingen 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Brandweerkazerne Drunen pm pm pm
3. OMWB VTH taken niet-basis (bedrijven) 50.000 50.000 50.000 50.000
4. (Sportpark) De Schroef pm pm
5. Digitalisering omgevingsvergunningen streekarchief 84.000
6. Lokale publieke media-instelling (HTR) 25.000 25.000 25.000 25.000
7. Arbeidsmigrantenbeleid (fte + programmabudget) pm pm pm pm
8. Bijdrage Taskforce (RIEC) 22.000 22.000 22.000 22.000



9. Plan tegen eenzaamheid (O3) 21.000 21.000 21.000 21.000
10. Jeugdprofessional (O3) 73.000 73.000 73.000 73.000
11. Extra inzet buurtbemiddeling (O3) 10.000 10.000 10.000 10.000
12. Procesbegeleider/aanjager zorg en veiligheid  (0,78 fte) 64.000 64.000 64.000 64.000
13 Cultuur op koers (vervolg) 25.000
14. Onderhoud openbare ruimte (onderhoud 

wegen/kunstwerken, afvalbakken, duikers en 
beschoeiingen, verstevigen bermen)

280.000 280.000 280.000 280.000

15. Sportzaal de Grassen (i.p.v. gymzaal) pm pm
16. Nieuwe wet Inburgering (0,3 fte + programmageld)

Nb. Via het gemeentefonds komen gelden beschikbaar 
(148k str); kan daarmee vervallen?

pm pm pm Pm

17. Buurt bestuurt (0,67 fte + budget) 90.000 90.000 90.000 90.000
18. Integrale veiligheid beleidsmedewerker (0,6 fte) 64.000 44.000 44.000 44.000
19. Netwerk systeembeheerder (1fte) 75.000 75.000 75.000 75.000
20. Herinrichting raadzaal

Nb. Deels bestaande budgetten/kredieten beschikbaar.
pm pm Pm

Keuzepalet bestaand beleid
Afgelopen maanden heeft ambtelijk een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijkheden tot 
keuzes in het bestaand beleid. Een toelichting op het doorlopen proces is opgenomen als inleiding 
van het document. Het keuzepalet bevat nadrukkelijk geen advies van de ambtelijke organisatie, het 
betreft informatie die gebruikt kan worden bij het maken van keuzes – ook in relatie tot de ambities - 
bij de begroting.  

Onderzoek Sturing sociaal domein
Het onderzoek is nog niet afgerond. De afgelopen periode heeft iedere werkgroep zijn speelveld in 
beeld gebracht en gekeken naar mogelijkheden om de sturing te verbeteren en/of kosten te verlagen. 
Daarnaast zijn ontwikkelingen bij andere gemeenten onderzocht om te zien waar mogelijkheden 
liggen die een positieve bijdrage aan het sociaal domein in onze gemeente kunnen leveren. Dit heeft 
geresulteerd in een groslijst van mogelijkheden die verder uitgewerkt gaat worden. Maar ook de 
belangrijke constatering dat met (kleine) aanpassingen op onderdelen we het verschil niet gaan 
maken. Er zijn meer structurele veranderingen nodig. Daar gaan we de komende weken aan verder 
werken. We nemen u graag mee tijdens een ‘goed gesprek’ dat in oktober gepland zal worden. In 
bijgevoegde presentatie is een korte update opgenomen waarin tevens een eerste richting geduid 
wordt waar de focus in eerste instantie ligt.

Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek zijn we voornemens de volgende concrete stappen 
te nemen:

• We passen de werkwijze aan voor de toegang naar de huidige situatie. Concreet betekent dit 
dat we sneller beschikkingen gaan verstrekken. Het beschikkingsvrij werken waarbij tijdens 
het keukentafelgesprek samen met de inwoner een persoonlijk plan wordt opgesteld was een 
middel om de brede situatie van de inwoner / het gezin in beeld te brengen. Voornamelijk door 
het resultaatgericht indiceren wat nu plaatsvindt kan dit ook goed en snel(ler) bereikt worden 
met een beschikking. Met dit besluit zal nog steeds het brede gesprek gevoerd worden. De 
verwachting is dat het proces hierdoor efficiënter ingericht kan worden wat een positief effect 
heeft op de wachttijden en daarnaast worden zorgaanbieders beter in positie gebracht om de 
juiste zorg te kunnen verlenen.

• We nemen in veel (regionale) projecten deel, niet in alle gevallen is het resultaat of de 
efficiency duidelijk. Daarnaast is er voor sommige doelstellingen al aanbod waardoor het geen 
aanvulling is op het bestaande aanbod maar een verdubbeling. Deze maand worden de 
betreffende projecten opnieuw doorgenomen om te bespreken met welke projecten we 
kunnen stoppen. 



Impactanalyse Corona
Vanwege de snelheid van ontwikkelingen hebben we de impactanalyse Corona als aanvulling op de 
bestaande P&C documenten. Hiermee houden we een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen en 
kunnen we de landelijke berichtgeving met bedragen in totaal voor alle gemeenten duiden voor 
Heusden. Deze tweede editie is financieel gericht waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
gerealiseerde effecten en risico’s waar we nog mogelijk te maken krijgen met extra kosten of de 
omvang onbekend is. Voor zover het gaat om een gerealiseerd effect, en niet verwerkt in de eerste 
bestuursrapportage, zal dit afhankelijk van de omvang in de tweede bestuursrapportage of 
jaarrekening verwerkt worden. Het risico wordt meegenomen in de totale risico inventarisatie bij de 
begroting en uiteindelijk financieel verwerkt in de jaarrekening. 

Bijlage(n):
 Keuzepalet bestaand beleid 
 Presentatie Sturing sociaal domein 
 Impactanalyse Corona 2e editie



Keuzepalets

Bestaand beleid,

Overhead en

Algemene Dekkingsmiddelen

Ambtelijke handreiking voor het inzichtelijk maken van het bestaande beleid en het maken van 
keuzes. Beïnvloedbare beleidsonderdelen die kunnen resulteren in een (substantiële)
besparing nader uitgewerkt in verschillende ambitieniveaus. 

8 september 2020
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Inleiding

In de voorjaarsnota 2020, die op 1 juli jl. in uw raad is behandeld, hebben wij aangegeven dat we gelet op de financiële positie keuzepalets voor het bestaand beleid zouden 
opstellen vóór de begrotingsbehandeling. De reden hiervoor is dat onze exploitatiesaldi voor 2021 en de meerjarenraming in de min kwamen mede veroorzaakt door de hard 
stijgende kosten in het sociaal domein (ook hiervoor hebben we aangekondigd met een apart palet in beeld te brengen hoe we de sturing zowel inhoudelijk als financieel 
kunnen beïnvloeden). Daarnaast speelt de herverdeling van de Algemene uitkering gemeentefonds, die voor ons vanaf 2022 naar alle waarschijnlijkheid gaat resulteren in 
een korting. 

De afgelopen weken is door de organisatie invulling gegeven aan de opstelling van de palets bestaand beleid. Gelet op de beperkte tijd en de zomervakantie is ervoor 
gekozen niet alle beleidsonderdelen uit te werken, maar alleen de beïnvloedbare beleidsonderdelen uit te werken die kunnen resulteren in een substantiële besparing 
(> € 20.000).

Het resultaat dat nu voorligt, is opgesteld vanuit de volgende uitgangspunten:

 Het is een ambtelijke handreiking zonder oordeelsvorming.

 Het doel is geweest: allereerst het inzichtelijk maken van wat we nú doen (feitelijke beschrijving van de huidige situatie). En vervolgens de vraag te stellen: wat is het 
minimumniveau en, indien van toepassing, is er een tussenniveau mogelijk tussen het huidige en het minimumniveau. In sommige gevallen is het huidige niveau 
beoordeeld als minimum; in dat geval ontbreken vanzelfsprekend de alternatieve keuzes. 

 Voor al het eigen beleid (beleid zonder een wettelijke grondslag) is per definitie het minimumniveau: stoppen. Uiteraard zal na politieke oordeelsvorming voor veel van 
die onderwerpen de conclusie zijn dat helemaal niks doen onwenselijk is. 

 De invulling van de alternatieve niveaus (de beschrijvingen naast het huidige niveau) is zonder ‘last of ruggespraak’ en zonder rekening te houden met recent of 
eerder genomen besluiten tot stand gekomen. Er is eerst gekeken wat doen we nu (de huidige feitelijke situatie), daarna is met een blanco bril beschreven wat het 
(theoretisch) minimumniveau is en welke tussenvarianten (theoretisch) mogelijk zijn.

 De formatiecomponent van een eventuele aanpassing van het huidige niveau, is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Daar waar mogelijk wordt er wel (indicatief) 
in de toelichting op in gegaan, maar bij veel onderwerpen bleek het te complex om op dit moment een aanpassing één op één concreet te vertalen in formatieve 
omvang. Dit kan verder in beeld worden gebracht indien u besluit tot bepaalde keuzes in de verdere uitwerking daarvan. 

 Op een aantal beleidsonderdelen ligt op dit moment een grote druk als gevolg van Corona. In de uitwerking zijn we uitgegaan van een ‘normale’ situatie zonder 
rekening te houden met Corona-effecten. 
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 Bij de uitgewerkte onderdelen in de palets is financieel een onderscheid aangegeven tussen: 
- uitgaven derden
- kapitaallasten
- dotaties reserves/voorzieningen. 

Vervolgens zijn de ‘uitgaven derden’ nader onderverdeeld er vanuit gaande dat daarin keuzes te maken zijn. De kapitaallasten worden in principe buiten beschouwing 
gelaten omdat deze veelal voortvloeien uit het in het verleden genomen investeringsbesluiten en dus in het algemeen niet meer te beïnvloeden zijn. Dit is niet altijd 
zo; er zijn bijv. kapitaallasten geraamd voor investeringen die nog plaats moeten vinden en waarvoor nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen (bijv. 
mitigerende maatregelen GOL, investeringen verduurzaming gemeentelijke gebouwen) en er zijn ook kapitaallasten van reeds gedane investeringen die wel 
beïnvloedbaar zijn en in de toekomstige exploitatie zouden kunnen vervallen (bijv. door het afstoten van activa). Daar waar dit zo, is dit alsnog in de financiële 
uitwerking aangegeven. 
Voor de dotaties aan res/voorz is de veronderstelling dat hiervoor een beheersnoodzaak is en daarom ook niet beïnvloedbaar zijn (bijv. voor het onderhoud van 
gebouwen).
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Samenvatting
Hieronder is een beknopte samenvatting opgenomen van de (theoretisch) mogelijke maximale besparingen op basis van de ingevulde palets (de groen gearceerde 
onderdelen) in de hierna volgende hoofdstukken. In die verdere uitwerking zijn de mogelijke beleidskeuzes beschreven en is aangegeven wat de consequenties zijn. 
Hieronder is alleen de maximale financiële impact weergegeven.

Programma Bestuur en beheer:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

1.8 Schaalverdieping/Buurt Bestuurt € 205.000 € 30.000 € 172.000
1.9 Wijkatlas/klanttevredenheidsonderzoek € 25.000 € 15.000 € 25.000
1.10 Regionale samenwerking € 370.000 pm pm
1.11 Burgerzaken:
        Openingstijden verminderen
        Digitale dienstverlening stimuleren
        Openingstijden telefonie/receptie beperken
        Leges producten burgerzaken op wettelijk maximum stellen

40 uur + 6 avond uren
uren
uren

€ 25.000
1.12 Verhogen pachtopbrengsten 
        Erfpachtcanons
        Huuropbrengsten groenstrookjes
        Huuropbrengsten terrassen
        Beheer Steenenburg
        Belastingen/energie gemeentelijke geb.

€ 500.000
€ 200.000

€ 42.000
€ 27.000

€ 195.000
€ 150.000

€ 0- € 20.000
-
-
-
-
-

Minder dan € 20.000
Niet substantieel
Niet substantieel

Beperkt
€ 25.000 - € 50.000

€ 37.500
1.13 Grafrechten € 150.000 - Niet substantieel

Programma Openbare orde en veiligheid:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

2.1 Bijdrage veiligheidsregio € 2.479.984 - € 12.500
2.3 Haltproject
      Bijdrage Veiligheidshuis
      Cameratoezicht ANPR
      Programma ondermijning
      Diverse uitvoeringskosten

€ 25.000
 € 60.000
€ 25.000
€ 37.500
€ 21.000

€ 0 - € 25.000
-
-
-

€ 0 - € 7.500

€ 25.000
€ 30.000
€ 25.000

€ 37.500 (t/m 2023)
€ 7.500
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Programma Verkeer en vervoer:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

3.1 Onderhoud wegen
      Onderhoud kunstwerken
      Onderhoud bermen

€ 1.425.000
€ 45.000

€ 115.000

-
-
-

-
-
-

3.2 Straatverlichting € 191.000 - € 10.000
3.3 Reiniging verhardingen € 411.000 - -
3.5 Betaald parkeren Vesting € 56.000 Tarief beperkt verhogen Tarief verhogen

Programma Economie en recreatie:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

4.1 Economische Agenda Heusden € 75.000 € 10.000 - € 20.000 € 75.000
4.3 Subsidie RBT De Langstraat
      Raambudget toerisme
      Huisvestingskosten bezoekerscentrum 
      Huuropbrengst bezoekerscentrum
      Toeristenbelasting

€ 168.000
€ 35.000
€ 70.000

€ 212.000
€ 91.000

€ 134.000
-
-
-

Tarief beperkt verhogen

€ 168.000
€ 35.000

-
Niet substantieel
Tarief verhogen

4.5 Onderhoud groen buitendienst/inhuur WML incl.
      materieel
      Onderhoud perken
      Groenonderhoud bedrijventerreinen
      Speeltoestellen
      Vesting Heusden
      Huuropbrengst Jachthaven

€ 762.000

€ 255.000
€ 91.000
€ 95.000

€ 238.000
€ 35.000

-

€ 0 - € 100.000
-
-
-
-

-

€ 100.000
-
-

€ 20.000
Niet substantieel

4.6 Huuropbrengst standplaatsvergunningen
      Huuropbrengst kermissen 

€ 21.000
€ 26.000

-
-

Niet substantieel
Niet substantieel

4.7 Gebiedscontract Stika
      Werkbudget Loonse en Drunense Duinen / Van Gogh NP

€ 25.000
€ 20.000

-
-

€ 25.000
€ 20.000

Programma Onderwijs
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

5.3 Leerlingenvervoer € 527.000 - Niet substantieel
5.4 Subsidiëring peuteropvang
      Verhogen bereik peuters voorschoolse voorzieningen

€ 189.000
€ 64.000

€ 0 - € 189.000
€ 0 - € 40.000 

€ 189.000
€ 40.000

5.5 Bestrijding onderwijsachterstanden € 85.000 € 37.000 € 75.000
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Programma Sport en cultuur
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

6.1 Combinatiefunctionarissen
      (Restant) Sportinvesteringsagenda
      Subsidie jeugdleden

€ 330.000
€ 35.000
€ 51.000

€ 60.000
€ 23.500

€ 0 - € 51.000

€ 120.000
€ 35.000
€ 51.000

6.2 Zwembad Het Run
      Opbrengsten zwembad Die Heygrave

€ 87.000
€ 533.000

-
Nog te onderzoeken

€ 87.000 (+ onderhoudskosten)
Nog te onderzoeken

6.3 Exploitatiekosten sportzalen
      Opbrengsten sporthallen/sportzalen

€ 170.000
€ 623.000

-
Nog te onderzoeken

€ 55.000 (+ onderhoudskosten)
Nog te onderzoeken

6.4 Recreatiepark De Schroef
      Onderhoudskosten sportparken
      Huuropbrengsten sportparken

€ 65.000
€ 148.000
€ 232.000

-
-
-

Niet substantieel
Niet substantieel
Niet substantieel

6.5 Subsidies muziekkorpsen
      Projectsubsidies

€ 46.000
€ 11.000

€ 0 - € 46.000
€ 0 - € 11.000

€ 46.000
€ 11.000

6.6 Het Pieck
      Norm- en waarderingssubsidies
      Huuropbrengst Voorste Venne/Stuurhuis

€ 588.000
€ 371.000
€ 122.000

€ 0 - € 588.000
€ 0 - € 70.000

-

€ 588.000
€ 70.000

-
6.9 Bibliotheek
      Huuropbrengst bibliotheek

€ 934.000
€ 209.000

€ 0 - € 725.000 € 725.000

Programma Sociaal domein
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

7.5 Heusdenpas
      Bijzondere bijstand
      Kwijtscheldingen

€ 279.000
€ 550.000
€ 125.000

€ 100.000
€ 0 - € 200.000
€ 0 - € 125.000

€ 279.000
€ 200.000
€ 125.000

De overige onderdelen van het programma Sociaal domein 
zijn onderdeel van het separate onderzoek ‘Sturing Sociaal 
domein’ en de mogelijke herziening van de verdeelsleutel 
GR Baanbrekers.

Programma Duurzaamheid, milieu en afval
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

8.3 Bijdrage GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant € 390.000 - -
8.4 Voorzieningen honden openbare ruimte
      Ongediertebestrijding

€ 73.000
€ 40.000

€ 36.000
-

€ 73.000
€ 40.000

8.5 Duurzaamheid div kosten
      Jaarlijks investeringsvolume gem gebouwen (500 K)

€ 226.500
€ 38.000 (p.j/ cumulatief oplopend)

€ 55.000
-

€ 226.500
€ 38.000
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Programma Bouwen en wonen
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

9.1 Bestemmingsplannen actualisatie
      Kosten kadaster en geo-informatie

€ 315.000
€ 96.000

-
-

-
-

9.3 Wonen; subsidies en bijdragen € 18.000 - € 18.000

Overhead:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

10.1 Kosten contracten ICT/licenties
        Aanschaf ICT middelen
        Externe advieskosten

€ 755.000
€ 140.000

€ 80.000

pm
-
-

pm
-
-

10.2 Algemeen personeelsbudget
        Werkgeverskosten
        Secundaire arbeidsvoorwaarden
        Salarisadministratie

€ 417.000
€ 379.000
€ 437.000

€ 57.000

-
€ 0 - € 50.000

€ 0 - € 187.000
-

€ 0
€ 50.000

€ 187.000
€ 0

10.3 Exploitatiekosten gemeentelijk huisvesting € 498.000 € 0 - € 300.000 € 300.000 (indicatief)
10.4 Interne dienstverlening/facilitair € 571.000 € 57.000 (10%) € 114.000 (20%)
10.5 Representatie college € 84.000 € 0 - € 84.000 € 84.000

Algemene dekkingsmiddelen:
Onderwerp Huidige inzet / opbrengst 

(begroting 2020)
Besparing / extra opbrengst 
bij keuze voor tussenvariant

Besparing / extra opbrengst 
voor minimumniveau

11.2 OZB € 8.737.000 € 217.500 (2,5%) € 435.000 (5%)
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1. Bestuur en beheer

Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
1.1 Vergoedingen Raad(commissies) € 509.720 Nee Ja
1.2 Notuleren vergaderingen € 29.500 Nee Nee
1.3 Rekenkamer / Accountant € 107.200 Nee Ja
1.4 Div kosten raad € 14.250 Ja Nee
1.5 B&W Salarissen (incl. voormalig wethouders) € 727.000 Nee Ja
1.6 B&W representatie/opleiding € 25.375 Ja Nee
1.7 Contributie VNG en Arbeidsmarkt & 
      Opleidingsfonds 

€ 137.000 Nee  Ja

1.8 Schaalverdieping/burgerparticipatie € 205.000 Ja Ja
1.9 Wijkatlas/klanttevredenheidsonderzoek € 25.600 Ja Ja
1.10 Intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking € 599.440 Ja Ja
1.11 Burgerzaken € 334.200 Nee Ja
1.12 Beheer gemeentelijke eigendommen € 962.296 Ja Ja
1.13 Begraafplaatsen € 98.060 Ja Nee
Directe apparaatskosten € 1.952.587
Totaal lasten begroting 2020 primair € 5.727.228

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
1.11 Burgerzaken € 512.500 Nee Ja
1.12 Beheer gemeentelijke eigendommen € 1.512.250 Ja Ja
1.13 Begraafplaatsen  € 150.000 Ja Ja
Totaal baten begroting 2020 primair € 2.174.750

Met de groen gearceerde blokken in dit document  worden de beïnvloedbare begrotingsonderdelen aangeduid waarbij keuzes te maken zijn in ambitieniveau (huidig, 
minimaal en eventueel een tussenniveau) én waarbij een substantiële besparing te realiseren valt (minimaal € 10.000).   
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KEUZEPALET (beïnvloedbare onderdelen van substantiële omvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

1.8 SCHAALVERDIEPING/BURGERPARTICIPATIE:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven 
Taakveld 001

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 205.000 € - € - € - € 205.000 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Buurt bestuurt € 160.000 De jaarlijkse bijdrage aan de diverse wijk Buurt Bestuurt groepen. Op basis van het coalitieprogramma is dit budget verhoogd. 

Op basis van het huidige aantal buurt bestuurten is dit budget niet toereikend. 
b. Schaalverdieping € 25.000 Inwonerspanel en Instareporters. Overige schaalverdiepingstrajecten worden vanuit de beleidsmatige programma's bekostigd. (€ 

13.000 als quick win opgenomen in voorjaarsnota 2020)
c. Burgerbegroting 
Hedikhuizen

€ 20.000 N.a.v. het pilotproject schaalverdieping Burgerbegroting Hedikhuizen en hun plan de campagne en de raadsbehandeling hiervan is 
besloten een bedrag van € 20.000 p/j op te nemen voor de afgebakende periode t/m 2021.

Totaal € 205.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Wij ondersteunen de realisatie van de dromen van onze inwoners zo 
optimaal als mogelijk. Dit doen we op een dusdanige wijze dat het 
initiatief, eigenaarschap en de verantwoordelijkheid bij de inwoner zelf 
blijft. 

Dit bereiken we door het:

- beantwoorden van initiatieven van inwoners / Buurt Bestuurt met maatwerk;
- vertalen naar concrete acties / plannen en gecoördineerde inzet van andere clusters en 

maatschappelijke partners;
- stimuleren van inwoners zich te organiseren, bevorderen van participatie en onderlinge 

samenwerking;
- signaleren van mogelijkheden en komen met een plan van aanpak
- sparringpartner zowel binnen-als buiten de organisatie te zijn
- Verhoging van de participatie en sociale samenhang 

BIJVOORBEELD: Buurt Bestuurt comités geven zelf invulling aan activiteiten en projecten in 
hun wijk zoals: rondbrengen van maaltijden en bloemen tijdens Corona, realisatie 
speelvoorzieningen, organiseren en faciliteren van buurtontbijten voor nieuwe bewoners, 
Halloween, Sinterklaas- en Kerstbijeenkomsten, organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten 
voor jongeren over drugs en alcohol, het opknappen van buitenmeubilair, ondersteuning en het 
stimuleren van het schoon- en veilig houden van de wijk. 

- Functie van linking-pin tussen ons en de buurt op het gebieden van verkeer (GVVP), afval, 
energie, natuur/biodiversiteit etc.

- Signaleringsfunctie 
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b. Het uitvoeren van onderzoeken d.m.v. het Inwonerspanel. Het inzetten 
van instareporters.

Inwonerspanel: inzicht in de mening van inwoners
Instareporters: interesse van en door de jeugd voor onderwerpen die in de gemeente spelen.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen met Buurt Bestuurt Door helemaal te stoppen met de jaarlijkse vastgestelde 
bijdrage per wijk aan Buurt Bestuurt verliezen we de 
structurele en actieve relatie met de comités. 
Tevens missen we, in de veranderende rolverdeling tussen 
inwoners, overheid en maatschappelijke partners, hierdoor 
een stuk bevordering van onderlinge participatie en 
samenwerking. De zeggenschap van inwoners over hun 
eigen leefomgeving wordt dan tenietgedaan. Gezien in het 
coalitie akkoord benoemd is Buurt Bestuurt in alle wijken aan 
te moedigen zou het kunnen leiden tot onvrede bij de 
vrijwilligers die de Buurt Bestuurt-comités hebben opgericht 
en daardoor in de wijken.

€ 160.000.

b. Geen wettelijke taak die drukt op dit budget. Door te stoppen met inwonerspanel kan langs deze weg 
geen actueel beeld in de samenleving gepeild worden over 
diverse onderwerpen. Gemis bij de beleidsvoorbereiding. De  
Instareporters zijn al zo goed als gestopt. 

€ 12.000.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Het halveren van het wijkbudget per Buurt Bestuurt. Een aantal Buurt Bestuurt comités kan hierdoor reeds 
gemaakte meer-jaren plannen niet meer verwezenlijken. 
Voor nieuwe Buurt Bestuurt comités is geen financiële ruimte 
meer.

€ 30.000.

b. Enkel inwonerspanel behouden. Gering. Ons eigen risico is dat we zelf steeds nieuwe dingen 
verzinnen zonder er direct budget aan te hangen.

Uitgaande van de reeds ingebrachte 
quick win levert dit ca. € 2.000 op. 
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RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
Inwonerspanel; gemiddelde worden nu ca 4 onderzoeken per jaar gedaan. Het aantal kan natuurlijk worden gereduceerd. Vraag is dan wel of er voldoende ‘binding’ met dit instrument 
blijft bestaan.

Het huidige budget van € 160.000 is nu gebaseerd op 10 BB’s (waarvan 2 grote wijken en 10 kleine wijken). De raad is in 2019 akkoord gegaan met de verdubbeling van de budgetten. 
In het coalitieprogramma is opgenomen jaarlijks het aantal met twee Buurt Bestuurt comités uit te bereiden.
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1.9 WIJKATLAS/KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 001

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 25.600 € - € - € - € 25.600

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Wijkatlas en 
klanttevredenheidsonderzoek

€ 25.600 Frequentie om de twee jaar resp. om de vier jaar; budget is een jaarlijks gemiddelde. 

Totaal € 25.600

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het uitvoeren van de driejaarlijkse wijkatlas onder inwoners en een 
vierjarig klanttevredenheidsonderzoek.

Voor de wijkatlas gaat het e.e.a. wijzigen door digitale ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied 
van datagedreven werken. Eind van dit jaar/begin volgend jaar hebben we daar meer zicht op en 
kunnen we daar ook een financiële uitspraak over doen.

Eens per 3 jaar wordt een bewonersenquête gehouden. Op basis van de uitkomsten van deze enquête 
wordt de wijkatlas vervaardigd.
Inhoud van de wijkatlas:

 Statistische informatie
 Mening, beleving van burgers
 Voorzieningenkaart.

De resultaten worden digitaal gepresenteerd en in boekvorm.

Heusden heeft in 2005 en 2012 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het idee was dat dit eens 
in de 5 jaar wordt uitgevoerd. Na 2012 heeft nog op enkele onderdelen onderzoek plaatsgevonden 
(Dienstverlening aan de balie en tevredenheid over de Wmo).

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Geen wijkatlas en geen klanttevredenheidsonderzoek meer uit (laten) 
voeren.
Gegevens deels putten uit andere (reeds bestaande) onderzoeken en 
beschikbare cijfers zoals:

Geen klanttevredenheidsonderzoek meer uitvoeren doet 
geen recht aan de kernwaarde: de ‘Klant centraal’. Hierdoor 
missen we o.a. de kans om onze dienstverlening blijvend te 
laten aansluiten op de wensen van de klant.

€ 25.000. Geen besparing in capaciteit 
omdat uren naar verwachting nodig zijn 
voor opbouwen van andere 
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 Veiligheidsmonitor
 Woonwensenonderzoek
 Tevredenheid zwemles
 Klanttevredenheid WMO
 Gezondheidsonderzoeken GGD
 Monitor Jeugdhulp
 Wijkfoto positieve gezondheid
 Gemeente in cijfers
 Jaarverslagen klachten en bezwaarschriften
 Inwonerspanel op diverse onderwerpen

In de afgelopen jaren is gebouwd aan cijfers om trends te 
kunnen ontdekken. Dit verdwijnt als er geen 
bewonersenquête wordt uitgevoerd. Overigens worden deze 
cijfertrends intern nog niet optimaal gebruikt voor maken en 
bijstellen beleid of het doen van interventies.
Geen bewonersenquête voor de wijkatlas meer uitvoeren 
kan deels worden opgevangen door gemeente in cijfers en 
het benutten van het inwonerspanel.

databestanden en uitvoeren 
inwonerspanel.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. De wijkatlas kan ook in ‘uitgeklede vorm’ worden uitgevoerd.
De frequentie kan worden teruggebracht naar bijvoorbeeld eens per 4 
jaar.
De wijkatlas in boekvorm presenteren is niet noodzakelijk omdat 
resultaten ook digitaal te raadplegen zijn. Er kan een alternatief voor 
de voorzieningenkaart in de wijkatlas worden gezocht. Hiervoor is de 
doorontwikkeling van het beschikbaar stellen van kaartmateriaal en 
het actueel houden hiervan noodzakelijk. Technisch zijn we hiertoe al 
in staat.
Het klanttevredenheidsonderzoek zou je op kleinere onderdelen 
specifiek kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld enkel onderzoek naar de 
tevredenheid van de digitale dienstverlening of geboden service op de 
milieustraat).

Geringe trendbreuk in de wijkatlas.
Vraagt om digitale vaardigheid van degenen die de 
resultaten willen raadplegen.
Geen totaalbeeld over klanttevredenheid.

Besparing tussen € 10.000 en € 15.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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1.10 INTERGEMEENTELIJKE BESTUURLIJKE SAMENWERKING:
Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 001

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 599.440 € - € - € - € 599.440

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Regionale samenwerking € 370.440 Regio NO-Brabant/Agrifood Capital (€ 3 per inw (€1,56 NOB en €1,44 AFC) =€ 131k), Hart van Brabant (106k) en Midpoint (106k) 

(beide GR). Programma manager soc domein (6 k 2021, daarna 0) en instandhouding leerwerktraject (22k)
b. Bestuurlijke 
samenwerking algemeen

€ 10.000 € 7.000 opgenomen in quick wins vjn 2020. Restant is voor toezegging bijdrage Groenewoud (€1.000). Verder hebben 
burgemeesters in HvB besloten om per toerbeurt HvB-dagen en radenavonden te organiseren. Uitgangspunt is een frequentie van 
ca. 1 keer per 2 jaar. Voor bekostiging samenwerking De Langstraat, waar post van origine voor bedoeld was, is dan geen 
financiële ruimte meer. 

c. Stadsgewest € 219.000 Betreft de eenmalige bijdrage aan het negatieve eigen vermogen; structureel € 26.000 (bijdrage jaarlijkse kosten) niet 
beïnvloedbaar zolang de GR nog loopt. 

Totaal € 599.440

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Deelnemen aan regionale samenwerking. Platform voor de uitvoering van bovenlokale programma’s, projecten en activiteiten. Deze worden 
jaarlijks vervat in regionale begrotingen met uitvoeringsprogramma’s.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Enkel samenwerking binnen Regio Hart van Brabant (deze keuze 
wordt bepaald door waar activiteiten voor het sociaal domein zijn 
belegd)

Hiermee wordt afscheid genomen van het ‘dansen op 
verschillende schalen’. Een werkwijze die de raad onlangs 
nogmaals heeft omarmd. Bovendien is onlangs besloten dat 
Heusden het convenant regio NOB ondertekent t/m 2024. Dit 
zou dan ‘opengebroken’ moeten worden. Doet op zijn minst 
iets met beeldvorming over Heusden buiten de mogelijke 
financiële consequenties.

Wat de exacte financiële consequenties 
zijn van deze minimale variant is vooraf 
niet aan te geven. Wanneer zowel 
afscheid wordt genomen van NOB als 
AFC, is het aannemelijk dat de 
regiogemeenten in HvB, Heusden gaan 
verplichten de volledige 
inwonersbijdrage te betalen voor zowel 
de overheidssamenwerking HvB als de 
triple helixsamenwerking Midpoint. 
Bovendien kunnen er financiële 
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consequenties verbonden worden aan 
het vroegtijdig uittreden uit een 
convenant of Gemeenschappelijke 
Regeling. Naast de (niet direct in geld 
uit te drukken) aspecten rondom 
beeldvorming/behoorlijk bestuur, 
betekent afscheid nemen van 
NOB/AFC dat voor de GGA en het 
RRO (woningbouwprogrammering en 
programmering bedrijventerreinen) 
aansluiting gezocht moet worden bij 
HvB. Verder maakt het Klimaatplein 
onderdeel uit van de Regiodeal NOB. 
Dit kan in theorie zo blijven maar krijgt 
wel een bijzondere dimensie als 
Heusden niet meer opereert in NOB. 
Voor Regiotaxi en Zuiderwaterlinie 
zullen de consequenties minimaal zijn.
Aan programmamanager sociaal 
domein hebben we ons voor 2021 
verbonden en inmiddels ook aan het 
leerwerktraject dus die blijven in 
minimum variant ‘gespaard’. 

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Tussenvariant zou kunnen zijn wel in NOB blijven opereren maar niet 
in AFC. 

Hoewel Heusden nu al niet over de volledige breedte in HvB opereert 
(vandaar de lumpsum bijdrage) is in theorie altijd verdere afschaling 
mogelijk. Minimum variant zou beperken tot samenwerking binnen 
sociaal domein kunnen zijn (jeugdzorg, Wmo en arbeidsparticipatie).

Net als bij minimum variant geldt ook dan dat onlangs is 
besloten dat Heusden het convenant ondertekent t/m 2024. 
Dit zou dan ‘opengebroken’ moeten worden (AFC maakt hier 
namelijk onderdeel vanuit). Doet op zijn minst iets met 
beeldvorming over Heusden buiten de mogelijke financiële 
consequenties.
Wat te doen bv met REKS, arbeidsmigranten, 
recreatie&toerisme?

Op voorhand is er geen bedrag aan te 
koppelen (zie toelichting 
minimumniveau). De lumpsumbijdrage 
is in het verleden ook op basis van 
redelijkheid bepaald en niet sec voor de 
activiteiten die Heusden binnen HvB 
doet. De bijdrage zou zelfs hoger uit 
kunnen vallen als er een berekening 
ondergelegd moet worden. Bovendien 
heeft Heusden een dergelijke keuze 
niet geheel zelf in de hand omdat 
overige gemeenten ihkv de GR hier ook 
wat van moeten en kunnen vinden. Een 
reactie kan dus ook ‘take it or leave it’ 
zijn.
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RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Regionale samenwerking: Recent heeft de raad bewust gekozen voor ‘dansen op verschillende schalen’.

1.11 BURGERZAKEN

Voor burgerzaken was op basis van de programmatische budgetten geen aanleiding om een pallet op te stellen. Bij de bespreking kwamen echter wel de volgende aspecten 
aan bod. Met name gericht op de organisatorische kant van burgerzaken: 

Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 002

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. De gemeente heeft meerdere locaties van waaruit gewerkt wordt. De 
kantoorlocaties (Vlijmen en Drunen) dienen ook als loket voor de 
inwoners. 

De balie van burgerzaken is 46 uur per week geopend op de locatie Vlijmen. In Vlijmen is op die 
tijdstippen ook de receptie bemenst.  

b. De gemeente heeft een telefonische bereikbaarheid van 40 uren per 
week. 

idem

c Op de locatie Drunen werden, voor de corona-periode, op 1 dagdeel per 
week documenten burgerzaken (rijbewijzen, paspoorten) uitgereikt. 

idem

d. Verstrekken van diverse burgerzakenproducten aan de balie of digitaal 
tegen de gemaakte kosten (leges)

De gemeente ontvangt en verwerkt aanvragen voor rijbewijzen, paspoorten, legalisatie handtekeningen, 
uittreksels, gegevensverstrekking enz. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. De gemeentelocaties kunnen een beperkter open gesteld worden 
voor de inwoners. 

Afhankelijk van de uitwerking kan dit op 
en duur leiden tot kostenbesparing in 
huisvesting, faciliteiten en personele 
inzet. 

b. De telefonische bereikbaarheid kan ingeperkt worden. idem
c Afhalen van documenten alleen mogelijk in Vlijmen idem

Verstrekken van diverse burgerzakenproducten aan de balie of 
digitaal tegen de wettelijke maximale bijdrage. Deze is in veel 
gevallen hoger dan wat de gemeente nu aan leges vraagt. 

Ontevredenheid over hogere kosten van meerdere 
burgerzakenproducten. 

€ 25.000
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RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
In vergelijking met andere gemeenten is de bereikbaarheid van de gemeente Heusden (fysiek en telefonisch) groot. In vergelijkbare gemeenten is het gebruikelijk om 1 
avondopenstelling te hebben en bij meerdere gemeenten zijn er dagdelen waarop de gemeente noch telefonisch noch fysiek bereikbaar is (bijvoorbeeld vrijdagmiddag). Met de 
mogelijkheid tot inloop én het maken van afspraken is het altijd mogelijk om binnen 3 werkdagen binnen te lopen.
Op dit moment is er geen onderscheid in digitale en fysieke dienstverlening waar het gaat over de kosten van producten. Als er meer ingezet wordt op digitale dienstverlening kan dit op 
den duur leiden tot vermindering van personele inzet. 
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1.12 BEHEER GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 001

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 449.099 € 494.008 € 19.189 € 962.296
€ 1.512.250 € 1.512.250

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Beheer Steenenburg € 195.270 Dit budget is op gesplitst in 3 onderdelen: Beheer en onderhoud groen, inhuur € 37.500 en algemene exploitatie kosten gebied. 

Nadat het gebied is herontwikkeld vervalt de noodzaak van dit budget / gaat deels op in de reguliere exploitatie
b. Kosten beheer/verkoop 
gem eigendommen

€ 103.000 Verkoopkosten zoals makelaar, taxatie, sloopkosten, bodemsanering. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om een 
verkoopopbrengst te realiseren; effect loopt via de AR. Verlaging heeft geen effect op de exploitatie (€ 100.000)
Verder kosten pachtregistratie en vergoeding Hertenkamp Nieuwkuijk (€ 3.000)

c. Belastingen/energie 
gemeentelijke panden

€ 150.829 Beheerkosten gekoppeld aan huidig bezit.

Totaal € 449.009
De kapitaallasten zijn beïnvloedbaar indien het aantal bezittingen wordt afgestoten. Hier staat mogelijk wel een incidentele uitname 
uit de algemene reserve tegenover indien de bezitting nog een boekwaarde vertegenwoordigd.

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
d. Verkoop gem 
eigendommen

€ 700.000 Het netto effect van de opbrengsten minus de kosten wordt gestort in de AR; aanpassing heeft dus geen effect op de exploitatie, 
maar op de hoogte van de AR.

e. Pachtopbrengsten € 500.000 Deze post is opgebouwd uit de inkomsten van de reguliere pacht. De hoogte hiervan is niet beïnvloedbaar maar wordt jaarlijks 
bepaald door de  pachtkamer. Daarnaast gaat het om de inkomsten van de geliberaliseerde pacht. Deze is beperkt beïnvloedbaar 
(in jan 2020 nieuwe uitvoeringsregeling vastgesteld). College stelt jaarlijks de hoogte vast. Jaarlijks opzegbaar college kan jaarlijks 
hoogte bedrag vaststellen. Nu ongeveer € 800 a € 900 per ha per jaar. Kan leiden tot hogere inkomsten maar geen verhoging > € 
20k. Afgetopt door redelijkheid en billijkheid. Te hoge prijs zal er ook voor zorgen dat pachters afhaken.

f. Erfpachtkanons € 200.000 Contractueel vastgelegd voor onbepaalde tijd op basis van marktconforme prijzen. Kan niet eenzijdig aangepast worden. Betreft 
veelal bedrijfsgrond die in erfpacht uitgegeven is. Kan in beleid niet direct andere grondslag vastleggen.

g. Huuropbrengsten 
strookjes grond

€ 41.500 Betreft inkomsten op basis van de uitvoeringsregeling verkoop verhuur groenstroken. Beleidswijzing kan alleen op nieuwe 
contracten gerealiseerd worden maar dit leidt niet tot een substantiële meeropbrengst.

h. Huur terrassen € 27.000 (op basis van de werkelijke opbrengsten € 1.000 meegenomen in quick wins vjn 2020). Huurverhoging is politieke keuze. De huren 
zitten nu tussen Den Bosch en Waalwijk in. Substantiële verhoging daardoor niet reëel.

i. Overige opbrengsten € 43.750 (Ontvangen waterschapslasten (€ 25.500), verhuur gem materiaal (€ 3.000), jachtrechten (€ 2.500), opstalrechten (€ 750), huur 
reclameobjecten (€ 12.000). Verhogingen op onderdelen mogelijk, maar geen substantieel effect.

Totaal € 1.512.250
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WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 

Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Noodzakelijke activiteiten voor het instandhouden van het huidige 
landgoed. Voornamelijk onderhoud groen, beveiliging, 
nutsvoorzieningen. 

Beheer en onderhoud is nu op minimum niveau gericht op instandhouding van het huidige landgoed.

c. Vaste kosten voor het huidige bezit (belastingen en energielevering) Panden die gemeente niet nodig heeft worden afgestoten en dan vallen lasten weg. Het huidige beleid 
is al: objecten die niet nodig zijn voor gemeentelijke doelstellingen wordt afgestoten. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Heel en veilig is minimum. Kasteel nu antikraak bewoond. Bepaald 
onderhoud aan het groen is nodig i.v.m. evt. takschade en 
aansprakelijkheid. Bij een minimum kan het bosonderhoud 
getemporiseerd worden. 

Nog minder doen levert achterstanden in onderhoud op dat 
op termijn tot incidentele meerkosten leidt. 
Veiligheid/aansprakelijkheid komt in het gedrang en het 
aanzien van het omliggende landgoed 
verslechterd/onacceptabel.
Een verdere achteruitgang van de kwaliteit zal nadelig zijn 
voor het vermarkten van het gebied en is niet in lijn met de 
uitgedragen aandacht voor kwaliteit. 

Besparingskans € 25.000-€ 50.000 
(temporisering).
Op termijn vallen beheerkosten deels 
weg bij verkoop kasteel.

c. Een minimaal bezit van panden mogelijk 25% reductie Weerstand huidige gebruikers (om bijv. naar een andere 
locatie te gaan of samen met andere partijen een pand te 
moeten delen)

% reductie zal evenredig leiden tot 
daling van de beheerslasten (€ 37.500). 

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het verschil tussen huidig en minimaal is al zeer klein. Zie min niveau n.v.t.
c. Evenredig; gekoppeld aan het reductie % Zie min niveau (in mindere mate) % reductie zal evenredig leiden tot 

daling van de beheerslasten.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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1.13 BEGRAAFPLAATSEN:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 750

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020  € 150.000 € 150.000

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
a. Grafrechten € 150.000 De rechthebbenden van een graf op een van onze 3 algemene begraafplaatsen worden jaarlijks aangeschreven voor het verlengen 

van het grafrecht (looptijd 10 jr) van de graven waarvan het grafrecht in dat jaar verloopt. De laatste jaren wordt er meer gekozen 
voor crematie. 
De opbrengsten worden in principe gekoppeld aan de kosten voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. De 
grafrechten zijn niet kostendekkend. Een aantal jaren terug is bewust gekozen voor het niet verhogen van de grafrechten. Het 
opnieuw kijken naar de kostendekkendheid en daarmee het (beperkt) verhogen van de grafrechten, zou resulteren en een beperkte 
meeropbrengst. 
Op basis van de opbrengsten 2018/2019 € 10.000 meegenomen in quick wins vjn 2020. 

Totaal € 150.000
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2. Openbare Orde en Veiligheid 

Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
2.1 Brandweer € 2.507.571 Ja  Ja
2.2 Rampenbestrijding € 7.178 Ja Nee
2.3 Integrale veiligheid € 363.007 Ja Ja
2.4 Uitvoering APV (parkeren) € 34.304 Ja Nee
2.5 Bijzondere wetten (opvang zwerfdieren) € 30.777 Ja Nee
Directe apparaatskosten € 904.353
Totaal lasten begroting 2020 primair € 3.847.190

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
2.4 Uitvoering APV (leges) € 10.210 Nee Nee
Totaal baten begroting 2020 primair € 10.210
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

2.1 BRANDWEER:
Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 110

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 2.488.111 € - € 11.848 € 7.612 € 2.507.571 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Bijdrage veiligheidsregio € 2.335.003 Deelnemersbijdrage brandweer o.b.v. begroting 2020 van de veiligheidsregio

€ 82.112 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) 
€ 50.369 Bevolkingszorg Brabant Noord (BzBN)
€ 12.500 Bijdrage Jeugdbrandweer

b. Belastingen/verzekering 
kazerne

€ 5.227

c. Subsidie/bijdrage € 2.900
Totaal € 2.488.111

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Verplichte deelname gemeenschappelijk regeling op basis van de wet 
op de Veiligheidsregio, bijdrage ligt vast. 
Wij leveren jaarlijks een bijdrage op basis van het inwoneraantal.
Wij leveren personele capaciteit voor regionaal piket, bevolkingszorg en 
communicatie. 
De jeugdbrandweer is een eigen keuze. 
Het niveau van uitvoering en zorg naar onze inwoners zit op het 
minimum. Op mogelijkheden om binnen de organisatie van de 
Veiligheidsregio besparingen te realiseren, hebben wij onvoldoende 
zicht.

Voldoen aan het basisniveau van de VR
Het niveau wat betreft invulling bepalen de deelnemende gemeenten en komt uit diverse 
uitvoeringsregelingen. 
- Brandweerzorg (inclusief beheer en onderhoud)
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding en organisatie (inclusief geneeskundige en bevolkingszorg).
- Training en opleiding van besturen, uitvoerend personeel
De afgelopen jaren is binnen de veiligheidsregio al gekeken naar efficiency en effectiviteit in de omslag 
naar informatie gestuurde organisatie. In deze besluitvorming is de raad meegenomen.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. We zitten op dit moment op het minimumniveau / pakket als het gaat 
om de beleidsmatige uitvoering. Enige optie is nog kritisch kijken naar 
de organisatie.

Stoppen met de jeugdbrandweer.

N.v.t.

Op dit moment zien we een doorstroom vanuit de 
jeugdbrandweer naar de vrijwilligers. Het risico met het 
stoppen is dat deze doorstroming opdroogt en het lastig 
wordt om de vrijwilligersorganisatie in stand te houden. Wij 
werken alleen met vrijwilligers in de uitvoerende 
brandweerzorg.  

N.v.t.

€ 12.500

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. n.v.t. n.v.t. n.v.t

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De verschillende bedragen voor de veiligheidsregio/GHOR/BZBN vormen samen de deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio. Deze bijdrage staat vast en hier kan niet individueel 
op gestuurd worden. Alleen in gezamenlijkheid met alle deelnemende gemeenten. 
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2.3 INTEGRALE VEILIGHEID:
Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 120

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 363.007 € - € - € - € 363.007 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Haltproject € 25.211 Voorlichting scholen / ouders.
b. Leefbaarheidstoezicht € 47.616 BOA pool (budget wordt bij de begroting 2021, op basis van voorstel in vjn 2020, omgezet naar formatie). Het andere deel van de 

omzetting komt uit het budget parkeren uitvoeringskosten (2.4).
c. Bijdrage veiligheidshuis € 60.000 Complexe casuïstiek en uitvoeren/faciliteren ketensamenwerking en nazorg ex-gedetineerden. Beïnvloedbaar door maken nieuwe 

afspraken met Tilburg ZVH (Zorg en Veiligheids Huis). Dit zijn wettelijke taken.
d. Bibob-onderzoeken € 30.500 Kosten voor het uitvoeren van Bibobonderzoeken (€ 20.500 al afgeraamd i.h.k.v. de quick wins vjn 2020. Dus resterend budget v.a. 

2021 € 10.000)
e. Bijdrage RIEC € 16.500 Bijdrage aan centrumgemeente Tilburg. Vormt het basiscentrum voor de aanpak vd ondermijnende criminaliteit. Bedrag wordt vanaf 

2021 mogelijk hoger, dit zit in de vjn
f. Veiligheidsfonds regio € 99.000 Oost Brabant; bijdrage loopt nog tot en met 2022 (spreiding uitgaven meerjarig opgenomen in eerste berap 2020/€ 45.000 p/j); niet 

structureel opgenomen.
g. Cameratoezicht ANPR € 25.000 Nog een keuze te maken over vervolg na proefperiode
h. Programma ondermijning € 37.500 In samenwerking met UvT, PNB, Tilburg, Waalwijk LoZ. T/m 2023 opgenomen
i. Div uitvoeringskosten € 21.680 Veiligheidsmonitor, buurtpreventie, beveiliging etc.(€ 250 meegenomen in quick wins vjn 2020)
Totaal € 363.007

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Overleg met HALT over de preventieve taken en welke 
projecten/activiteiten zij gaan ontplooien binnen onze gemeente. Zowel 
voor het basis onderwijs als lage klassen van het voortgezet onderwijs 
en jongerenwerk. Verbindende partner tussen het gezin de wereld van 
jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te 
maken hebben.

Gerichte preventieprogramma’s op scholen (basis- en middelbaar onderwijs), aan ouders en jeugdigen.

c. We leveren een financiële bijdrage en nemen deel aan regie-
overleggen. En we hebben een aanjager zorg en veiligheid die de 
procesregie organiseert. Wij kunnen zorg en veiligheidscasussen 
inbrengen. 

Lijkt op een gemeenschappelijke regeling. 
De nazorg voor ex-gedetineerden hebben we uitbesteed aan het bureau nazorg van de gemeente 
Tilburg. 
Complexe casuïstiek wordt door het ZVH opgepakt. Dit is een netwerksamenwerking tussen straf, zorg 
en gemeentelijke partners.
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g. De gemeente heeft voor de plaatsing van de ANPR camera’s en overleg 
met de politie over de resultaten. De pilot is inmiddels afgerond; over 
een vervolg moet nog een besluit worden genomen mede in afwachting 
van landelijke richtlijnen. 

Het ANPR systeem is een middel dat de politie in staat stelt om op verscheidene
vlakken van de politietaak winst te boeken. Hierbij kan gedacht worden aan opsporing,
vervolging, vermissingen, informatievoorziening en preventieve werking. 
Door bestuur nog geen eindoordeel overgegeven. Wacht op besluit Minister van Justitie over 
voortzetting project.

h. Een financiële bijdrage leveren aan het programma ondermijning in 
samenwerking

De gemeenten Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en de provincie Noord-Brabant zijn de gezamenlijke 
opdrachtgevers voor het onderzoek dat onder leiding van de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd. 
Onze gemeente treedt komend jaar op als trekker van het deelproject voor het vergroten van de 
meldingsbereidheid over ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. De andere deelprojecten voor 
het komend jaar gaan nader in op de bestuurlijke weerbaarheid (trekker Waalwijk) en vakantieparken 
(trekker Loon op Zand).

i. De veiligheidsmonitor gebruiken we als input voor de kadernota 
integrale veiligheid. 

Faciliteren van de buurpreventies in de diverse kernen.

Minimaal bedrag voor deze post.
Om de twee jaar wordt de veiligheidsmonitor opgesteld d.m.v. enquêtes. 

Materialen voor de buurtpreventieteams. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen. Mogelijk negatief effect op het aantal jongeren dat een 
strafbaar feit pleegt en daardoor in aanraking komt met 
HALT. 
HALT heeft ook een preventieve rol en voorkomt vaak dat de 
jongeren een strafblad krijgen. 

€ 25.000

c. Uitvoering geven aan de minimale wettelijke verplichting. De minimale 
nazorg voor ex-gedetineerde is het verwijzen naar Traverse voor 
opvang en de verwijzing naar Baanbrekers voor een uitkering en naar 
Woonveste voor een woning.

Meer mensen op straat
Meer maatschappelijke problemen
Meer mensen aan de balie. 
Negatieve impact op de leefbaarheid.
Toename risico recidive en daarmee toenemende overlast 
en criminaliteit. 
Druk op onze organisatie en onze ketenpartners.

€ 30.000 

g. Stoppen Dit middel voor de politie om effectief hun capaciteit in te 
zetten vervalt. Tevens geeft het beeld van trends en 
ontwikkelingen ten aanzien van criminaliteit. Dit zal leiden tot 
mindere resultaten in de aanpak van criminaliteit en 
ondermijning.

€ 25.000

h. Stoppen Het doel om te komen tot een wetenschappelijke 
onderbouwing van de inzet van wetgeving in relatie tot het 
beter effectief kunnen handelen, waardoor de aanpak van 
ondermijning wordt versterkt, wordt dan niet gerealiseerd.

€ 37.500 (t/m 2023)



28

De overleggen met de UvT en de partners over de thema’s 
zijn onlangs bepaald. Direct stoppen zou richting de partners 
over kunnen komen als onbehoorlijk.

i. Stoppen Minder zicht op ontwikkelingen. Minder mogelijkheden om in 
te spelen op ontwikkelingen via de kadernota integrale 
veiligheid.

Buurtpreventie heeft een groot maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak en draagt bij aan het veiligheidsgevoel van onze 
inwoners. Vorm van inwonersparticipatie. 

€ 7.500

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Minder voorlichtingen of activiteiten Mogelijk negatief effect op het aantal jongeren dat een 
strafbaar feit pleegt en daardoor in aanraking komt met 
HALT. 
HALT heeft ook een preventieve rol en voorkomt vaak dat de 
jongeren een strafblad krijgen.

€ 0 - € 25.000

c. N.v.t. n.v.t. n.v.t.
g. N.v.t. n.v.t. n.v.t.
h. N.v.t. n.v.t. n.v.t.
i. Veiligheidsmonitor of buurtpreventie Zie minimumniveau € 0 - € 7.500

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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3. Verkeer en vervoer
Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
3.1 Wegen, kunstwerken en bermen € 2.214.316 Ja  Ja
3.2 Straatverlichting € 471.478 Ja Ja
3.3 Reiniging en gladheidsbestrijding € 842.348 Ja Ja
3.4 Verkeersveiligheid € 125.326 Ja Nee
3.5 Parkeren € 70.937 Ja Nee
3.6 Wegmeubilair € 57.000 Ja Nee
Directe apparaatskosten € 1.052.646
Totaal lasten begroting 2020 primair € 4.834.051

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
3.1 Wegen (vergoedingen nutsvoorzieningen/ 
      vergoedingen inritten/leges ontheffingen
      exceptioneel vervoer/BRIM subsidie)

€ 190.107 Nee Ja

3.4 Verkeersveiligheid € 40.000 Nee Nee
3.5 Parkeren € 82.500 Ja Ja
Totaal baten begroting 2020 primair € 312.607
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

3.1 WEGEN, KUNSTWERKEN EN BERMEN:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 210

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 1.728.056 € 486.260 € - € 2.214.316 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Onderhoud wegen € 1.425.859 Betreft het budget voor klein en groot onderhoud (geen vervanging) aan wegen, fietspaden en troittoirs. Uitvoering vindt plaats 

binnen beleidskader heel en veilig. Bedragen wisselen per jaarschijf afhankelijk van gepland onderhoud cf beheerplan. 
b. Onderhoud kunstwerken € 45.000 Betreft het klein en groot onderhoud (geen vervanging) aan de civiel technische kunstwerken (o.a bruggen).
c. Onderhoud bermen € 115.000 betreft de kosten voor de inzet van aannemers om bermen op hoogte te houden (afroven) om de afwatering en stabiliteit van de 

weg te waarborgen.
d. Diverse kosten € 79.740 Betreft kosten asfaltonderzoeken, inritten waar legesinkomsten tegenover staan, markeringen en verbeter maatregelen. 
e. Belastingen/verzekering € 62.457 M.n. Watersysteemheffing (60k), verzekering aansprakelijkheid.
Totaal € 1.728.056

KL nog (deels) te beïnvloeden betreffen mitigerende maatregelen GOL (160k), stelpost GVVP (200k).
KL uit verleden genomen besluiten Centrum Vlijmen openbaar gebied (83k), GVVP oud (36k) en elektriciteitsvz Raadhuisplein 
Drunen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd?

a. Onderhoud aan het wegennet conform het vastgestelde beheerplan op 
basis van het uitgangspunt ‘heel en veilig+’

Minimaal onderhoud conform het vastgestelde beheerplan op basis van het uitgangspunt heel en veilig 
(inclusief de aanvullende middelen coalitieprogramma 2018; structureel € 500.000 p/jaar). Dit is het 
minimum niveau. Daarnaast zal in de nabije toekomst extra geld nodig zijn voor renovaties gelet op de 
aflopende levensduur van een groot deel van het areaal. 
Het onderhoud is gericht op de duurzame instandhouding van het areaal verhardingen.

Bijhouden van het beheersysteem wegen
· Inzicht houden in het areaal van alle objecten en elementen m.b.t. wegen en paden in de openbare 
ruimte en de kwaliteit daarvan in het kader van de zorgplicht.
· leveren van gegevens ten behoeve van werkzaamheden anderen, onder andere onkruidbestrijding op 
verharding.

Inspecteren wegverhardingen
· Het cyclisch inspecteren en laten inspecteren van de staat van de verhardingen.
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b. Het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de kunstwerken. Dit richt zich 
tot op heden enkel op kleine reparaties en het periodiek reinigen van 
objecten.
Er wordt momenteel gewerkt aan een beheerplan waarin het totale 
areaal en de onderhoudstoestand van de objecten wordt opgenomen.  

Dit is minder dan het noodzakelijke minimumniveau. Voor structurele vervangingen en onderhoud zijn 
meer middelen nodig. 

c. Het hoogst noodzakelijke onderhoud aan bermen Dit is minder dan het noodzakelijk minimumniveau; om schade aan het wegdek te voorkomen (en 
daarmee hogere onderhoudskosten) is meer inzet op het verstevigen van de bermen nodig.

KL Het voorbereiden en uitwerken van de mitigerende maatregelen 
gekoppeld aan het GOL/GVVP.

Op dit moment worden drie mitigerende maatregelen verder uitgewerkt: Dat hangt af van de 
onderzoeken die nu lopen m.n. m.b.t. de Kennedybrug. Voor het GVVP hangt dit af van de vaststelling 
later dit jaar. Periodisering van voorgenomen aanpassingen aan het onderliggend wegennet is veelal 
mogelijk met uitzondering van de maatregelen die genomen moeten worden om de nieuwe 
wegenstructuur van het GOL te laten functioneren. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a-c. Zie huidig niveau. Dit is al minimaal (wegenonderhoud) of minder 
(kunstwerken en onderhoud bermen). In de opzet en bewerking van 
het beheersysteem zijn geen overbodige of misbare elementen 
opgenomen.

Op het beheer van openbare ruimte rust een wettelijke
zorgplicht. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in
het te beheren areaal en de kwaliteit van dat areaal, om
zodoende gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen.
Als onvoldoende aan de zorgplicht wordt voldaan wordt het 
risico op aansprakelijkstellingen bij letsel en schades groter.

Het verder verlagen van het onderhoudsniveau leidt 
uiteindelijk tot kapitaalvernietiging binnen het bestaande 
areaal en zal uiteindelijk duurder uitpakken omdat de 
noodzaak voor klein herstelwerk toeneemt (steeds opnieuw 
oplappen) en de renovatie opgave uiteindelijk hoger is. 

n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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3.2 STRAATVERLICHTING:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 210

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 286.240 € 185.238 € - € 471.478 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Energiekosten € 191.000 Nieuwe aanbesteding leidt tot een voordeel € 10.000 t/m 2022. Reeds verwerkt in 1e bestuursrapportage. 
b. Onderhoud € 85.000 Storingenbestek (nieuwe aanbesteding loopt)
c. LED armaturen € 10.240
Totaal € 286.240

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Dit basis is vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2018-
2022. “Slim verlichten”

Er is nu sprake van sfeerverlichting in de kernen en een aantal objecten 
in de Vesting worden aangelicht.

Mede om de doelstelling van het energieakkoord te halen is de openbare verlichting bezig met de 
transitie naar LED via planmatige vervanging van het verouderde areaal.

De gemeente draagt zo zorg voor een duurzame en kosteneffectieve verlichting van de openbare 
ruimte.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a Het plaatsen van openbare verlichting is geen
wettelijke verplichting. Als gemeente hebben we de
zorgplicht dat de wegen veilig moeten zijn met een bepaald minimum 
aan lichtniveau.

Op meer plaatsen dimbare verlichting toepassen.

Stoppen met sfeerverlichting en het aanlichten van objecten.

Donkerdere woonstraten en fietspaden ed.
Minder veilig gevoel ervaren.

Dat zal niet substantieel zijn; 
waarschijnlijk minder dan € 10.000.

Investeren in dimbaar kost ook initieel 
geld.
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3.3 REINIGING EN GLADHEIDSBESTRIJDING:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 210

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 826.911 € 15.437 € - € 842.348 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Zwerfaval € 96.859 Inzet WML, huur/transport vd Dungen, extra aanpak zwerfaval (schoonconvenant, subsidie) en transport dumpingen en zwerfafval 

evenementen. Onderdeel gesloten systeem afval. 
b. Reiniging verhardingen 
en vesting BB

€ 410.835  Baanbrekers/WML (vegen Vesting, onkruidbestrijding verhardingen)

c. Gladheidsbestrijding € 32.000 Zout en overige materialen
d. Inzet buitendienst € 287.217 Interne doorbelasting inzet buitendienst incl inzet wagenpark en ureninzet voor reiniging/gladheid.

Totaal € 826.911 

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

b. Baanbrekers bestrijd in de gehele gemeente het onkruid op verharding 
met de zogenaamde hete lucht methode. 

Baanbrekers werkt met 5 rondes met als resultaatverplichting beeldkwaliteit A direct na behandeling. 
Hierdoor wordt de kans op aangroeien na een aantal behandelingen steeds kleiner. Het streven is naar 
uitputtingseffect.
Het contract met Baanbrekers loopt eind 2020 af.

d. Dit zijn de kosten van de inzet van de buitendienst en het onderhoud, 
brandstoffen, kapitaallasten van voertuigen, veegmachines en 
maaimachines en gereedschappen die op een hulpkostenplaats 
geboekt worden en op basis van een verdeelsleutel voor 25% 
toegerekend wordt aan verkeer en vervoer en het overige wordt 
toegerekend aan groen, sport, afval en overhead.

De beschikbaarheid van materieel en tractie voeren we deze werkzaamheden in eigen beheer uit.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

b. Een ander kwaliteitsniveau is hier mogelijk.
Een besparing van 4 in plaats van 5 rondes lijkt mogelijk.

Er zal een slechtere beeldkwaliteit ontstaan. Daarnaast zal 
het ten kosten gaan van uitputtingsproces. Tevens kan het 
effect hebben op de afwatering van hemelwater. Dit kan 
betekenen dat er meer veeg/borstelrondes moeten 
plaatsvinden.
Minder wegen sneeuwvrij in de winterperiode.

Een ronde minder behandelen kan in 
uitvoering minder kosten met zich 
meebrengen maar als daar andere 
extra werkzaamheden voor terugkomen 
wordt besparing snel teniet gedaan.

d. Deze vraag is alleen te beantwoorden door te bepalen wat de 
verplichte gemeentelijke taken zijn die minimaal verricht moeten 
worden. Daarna kan gekeken worden naar de beschikbare machines 
en tractiemiddelen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. 

Besparingen leiden tot een slechtere beeldkwaliteit. Voor de inzet van het materieel niet zo 
veel; deze moeten toch ingezet worden 
ook bij minder rondes of een kleiner 
areaal.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

b. Contract verlening per 2021 aanbesteding nu in voorbereiding. Hierbij 
kunnen andere keuzes gemaakt worden.  

Slechtere beeldkwaliteit. Zie min niveau.

d. Iets tussen huidig en minimum in. Slechtere beeldkwaliteit Zie min niveau.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Vegen:
Op dit programma zit ook het in eigen beheer vegen van de wegen binnen de gemeente. Er wordt nu tussen 8 en 10 ronden per jaar geveegd plus 2 rondes bladruimen.
Veegronde per rayon / gebied duurt 6 tot 8 weken in de winterperiode valt er weleens een ronde tussen uit. In de centra wordt in principe 1 x week geveegd met ondersteuning van een 
wijkteam. Afhankelijk van het aantal afgesproken veegbeurten en het afgesproken kwaliteitsniveau kan de frequentie van vegen in heroverweging genomen worden.
Minder vegen verhoogd wel de kans op onkruidgroei. Frequent vegen van goten zorgt voor minder onkruid in de goot en is beter voor de waterafvoer bij hevige regenbuien.

Er zijn andere methoden van onkruidbestrijding beschikbaar maar met de in het verleden (gedurende 2 jaar) lokaal uitgevoerde proeven zijn goede resultaten behaald met de hete lucht 
methode. Nog steeds is dit een goede methode daarom wordt nu een nieuwe aanbesteding voorbereid voor deze methode waarbij wel wordt overwogen of er op meer plekken regulier 
geborsteld kan worden. Baanbrekers heeft aangegeven dat zij hier niet op inschrijven. 
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3.5 PARKEREN:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 210

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 6.930 € 64.007  € - € 70.937
€ 82.500

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Kosten automaten € 6.500 Onderhoudskosten automaten en energiekosten
b. Invalideparkeerplaatsen € 430 Plaatsen kentekenborden. 
Totaal € 6.930 

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
c. Parkeergelden € 56.000 Opbrengsten betaald parkeren Vesting (nu € 1 p/uur). Kan worden verhoogd.
d. Parkeerboetes € 10.000 Inkomsten fiscaal toezicht (naheffingsaanslagen)
e. Parkeervergunningen €16.500 Leges
Totaal € 82.500
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4. Economie en recreatie

Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
4.1 Bevorderen bedrijvigheid € 91.182 Ja  Ja
4.2 Bouwgrondexploitatie bedrijven € 5.763.426 Nee* Ja
4.3 Toerisme € 411.060 Ja Ja
4.4 Monumentenzorg/oudheidkunde € 60.160 Ja Nee
4.5 Onderhoud openbaar groen en Vesting Heusden € 2.169.065 Ja Ja
4.6 Markten, standplaatsen en kermissen € 26.449 Ja Nee
4.7 Natuur en landschap € 64.728 Ja Ja 
Directe apparaatskosten € 2.423.657
Totaal lasten begroting 2020 primair € 11.009.727

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
4.2 Bouwgrondexploitatie bedrijven € 6.566.177 Nee* Ja
4.3 Toerisme € 303.000 Ja Ja
4.4 Monumentenzorg/oudheidkunde € 454 Ja Nee
4.5 Onderhoud openbaar groen en Vesting Heusden € 61.760 Ja Ja
4.6 Markten, standplaatsen en kermissen € 55.500 Ja Ja
4.7 Natuur en landschap € 11.200 Nee Nee
Totaal baten begroting 2020 primair € 6.998.091

*De bouwgrondexploitaties kunnen beïnvloed worden, maar dit heeft een effect voor de AR en niet voor het (structurele) saldo in de reguliere exploitatie. 



37

KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

4.1 BEVORDEREN BEDRIJVIGHEID:
Portefeuillehouder T. Blankers
Taakveld 310

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 82.500 € 8.682 € - € 91.182

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Economische Agenda 
Heusden 

€ 75.000 In 2020 vastgestelde economische agenda voor de jaren 2020-2023.

b. Bijdragen derden € 7.500 Contributiebijdragen bedrijvenverenigingen en onderzoek bedrijvenregister, project 155, bijdragen aan evenementen bedrijfsleven.
Totaal € 82.500

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a Uitbouwen Platform Techniek de Langstraat
Uitbouwen Heusden Young Talent programma
Greendeal sluiten met ondernemers(verenigingen) 
Organisatie bijeenkomsten ZZP en MKB
Beter beschikbaar maken informatie en kennis van partijen in de regio
Versterken van de winkelcentra (Drunen, Vlijmen, vesting Heusden, 
Vlijmen Vliedberg) conform centrumactieplannen
Ondersteunen aanleg glasvezel in de gemeente Heusden
In Langstraatverband: ondersteunen coöperatie Leather Made Smart 

Economische agenda recent vastgesteld door de Raad. Deel ligt vast in toezeggingen ook op 
Langstraat niveau. Niet wenselijk om op budget te besparen. Coronacrisis zorgt ervoor dat 
ondernemers extra gesteund moeten worden dit jaar en de komende jaren.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen met de uitvoering van de Economische Agenda Onvrede bij ondernemers gezien de begin dit jaar samen met 
de ondernemers opgestelde en vastgestelde economische 
agenda Heusden.

De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op veel 
ondernemers. Op termijn mogelijk extra faillissementen.

Mogelijke financiële besparing van 
€ 75.000.
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Ook in de regionale samenwerking laat Heusden het dan 
afweten. 

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het Platform Techniek de Langstraat en het Heusden Young Talent 
programma handhaven op het huidige niveau.
Beperkt versterken van de winkelcentra (Drunen, Vlijmen, vesting 
Heusden, Vlijmen Vliedberg) conform centrumactieplannen
Ondersteunen aanleg glasvezel in de gemeente Heusden
In Langstraatverband: beperkt ondersteunen coöperatie Leather 
Made Smart 

Formeel is er geen wettelijke taak deze activiteiten uit te voeren. Wel 
liggen er diverse bestuurlijke toezeggingen aan ten grondslag.

Uitbouwen van het Platform Techniek de Langstraat en het Heusden 
Young Talent programma.
Ondernemers wijzen op duurzaamheidsmogelijkheden
Kleinschalige organisatie ZZP en MKB bijeenkomsten
Versterken van de winkelcentra (Drunen, Vlijmen, vesting Heusden, 
Vlijmen Vliedberg) conform centrumactieplannen
Ondersteunen aanleg glasvezel in de gemeente Heusden
In Langstraatverband: beperkt ondersteunen coöperatie Leather 
Made Smart 

Onvrede bij ondernemers gezien de begin dit jaar samen met 
de ondernemers opgestelde en vastgestelde economische 
agenda Heusden.

Vanuit Langstraat bestuurlijk onbegrip over beperking 
toezegging steun Leather Made Smart.

Mogelijke financiële besparing van 
€ 10.000 - € 20.000 voornamelijk 
voortkomen uit beperking bijdrage 
Leather Made Smart en geen green 
deal en beperkte ZZP/MKB 
bijeenkomst.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Veel ondernemers hebben het momenteel zeer moeilijk met de gevolgen van de corona crisis. Beperking van de budgetten (op korte termijn) voor de uitvoering van de Economische 
Agenda Heusden kunnen als signaal worden opgevat dat de gemeente Heusden de huidige problemen van de ondernemers niet serieus neemt.
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4.3 TOERISME:
Portefeuillehouder T. Blankers
Taakveld 340

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 277.814 € 81.495 € - € 359.309 
€ 303.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Subsidie RBT De 
Langstraat

€ 168.000 Voor eerste jaar vastgelegd. 

b. Raambudget toerisme € 35.000 Ondersteuning recreatieve projecten
c. Huisvestingskosten 
bezoekerscentrum

€ 70.814 Belasting, energie, handdoekautomaten, schoonmaak, glasbewassing, binnenplanten, beveiliging, vuilafvoer, verzekering en 
wisselexpositie. 

d. Invorderingskosten 
toeristenbelasting

€ 4.000

Totaal € 277.814

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
e. Huur Bezoekerscentrum € 212.000 SALHA (202k), RBT (10k)
f. Toeristenbelasting € 91.000
Totaal € 303.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie RBT de Langstraat Op basis van prestatieafspraken (KPI) uitvoering geven aan Regionaal Bureau voor Toerisme de 
Langstraat. De vier gemeenten uit de Langstraat (Heusden, Dongen, Waalwijk, Loon op Zand) staan 
gezamenlijk een duurzame groei van de vrijetijdssector voor om economie, toerisme, cultuur, 
werkgelegenheid en leefbaarheid te verhogen. Vrijetijdseconomie wordt bedoeld in de brede zin van het 
woord; hieronder vallen alle activiteiten die in de vrije tijd ondernomen worden. Onder andere cultuur, 
funshoppen en het bezoeken van evenementen.

b. Bijdrage toezicht en opruimen natuurmonumenten NP Loonse en 
Drunense Duinen

Regionale bijdrage Hart van Brabant NP Loonse en Drunense Duinen

Tradepakket Visit Brabant

Toezicht en opruimen natuurgebied Loonse en Drunense duinen

Werkzaamheden Hart van Brabant voor NP Loonse en Drunense Duinen



40

Visit Brabant Campagne Brabant is Open

Visit Brabant Routebureau 

Werkbudget toeristisch themajaar provincie Noord-Brabant (Mondriaan 
Dutch Design 2017, We are food 2018, Brabant Remembers 
2019/2020)

Toeristische projecten

Visit Brabant is de marketingorganisatie voor de promotie van bestemming Brabant in binnen- en 
buitenland ten behoeve van meer bezoekers en meer bestedingen. Heusden is als tradepartner icoon 
opgenomen als een van de parels van Brabant en wordt (inter)nationaal vermarkt op o.a. beurzen en 
reizen door traveltrade partijen zoals touroperators. 

Vesting Heusden en de Loonse en Drunense Duinen worden opgenomen in een speciale 
promotiecampagne voor Brabantse iconen: ‘Brabant is Open’. Een unieke samenwerking & 
(inter)nationale campagne met veel mediawaarde en relevante content door inzet van influencers en 
lokale ambassadeurs. 

Coördinatie, beheer en onderhoud van recreatie routes en panelen inclusief vervangingsfonds.

Bijeenkomsten organiseren/faciliteren en inhoud geven aan programma. 

Branding van de Maas, lokale initiatieven, themaroutes, pop-up, samenwerking horeca, promotie.

c. Het noodzakelijke beheer en onderhoud aan het Bezoekerscentrum Dagelijks en planmatig onderhoud en beheer. De onderhoudskosten lopen op basis van het beheerplan 
via de onderhoudsvoorziening en wisselen per jaar. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Er is geen wettelijke verplichting. 
Subsidieplafond is vastgesteld in meerjarenbegroting en is 
kaderstellend. Convenant van 2018 tot 2022. Dit veronderstelt wel dat 
de overige contractpartners hier op dezelfde manier mee omgaan. 

Op basis van verdeelsleutel is Heusden verantwoordelijk 
voor de hoogste bijdrage. Convenant tot 2022, daarna 
kunnen subsidieafspraken worden herzien. Door eerder de 
gemaakte afspraken te herzien is toestemming nodig van 
overige gemeenten en de kans groot dat het RBT een 
bezuiniging niet aan kan doordat ze na een vertraagde 
opstartfase te maken kregen met coronacrisis. RBT is een 
toegevoegde waarde voor leisure ondernemers.

De bijdrage aan het RBT vervalt dan. 
Er zullen echter opheffingskosten aan 
verbonden zijn. 

b. Visit Brabant Traveltrade partnerschap beëindigen. Voor de overige 
onderwerpen lopen meerjarige verplichtingen. 
Deelname campagne “Brabant is Open’ vervalt.

Grote impact op bereik van de destinatie Heusden binnen 
het aanbod en de aandacht van Brabant nationaal en 
internationaal. Bezuiniging weegt niet op tegen de waarde 
van tradepartnerschap en deelname aan de 
promotiecampagne. 

€ 9.500
€ 12.500
Na afloop meerjarige verplichting 
€ 35.000

c. Het onderhoud is op basis van het huidige beheerplan en kent als 
uitgangspunt 'heel en veilig’; dat is een minimale variant. 

Instandhouding van het huidige pand. Geen. 
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HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Na de convenantperiode tot 2022 mogelijk een verder afbouwende 
subsidie.

RBT dient dan deels zelfstandig operationeel te zijn met 
voldoende inkomsten uit de markt. 

Na 2022

b. Visit Brabant Traveltrade partnerschap en deelname campagne 
“Brabant is Open’ onderbrengen bij RBT De Langstraat.

RBT heeft alle contacten en afspraken met Visit Brabant en 
voert de werkzaamheden uit.  

Besparing raambudget toerisme, 
verhoging (pluspakket) subsidie RBT.

c. n.v.t. 

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
a. Subsidie RBT De Langstraat: Omdat het RBT een nieuwe organisatie is, is de verwachting dat de organisatie de eerste jaren nog moet groeien. Dit geldt dus ook het percentage van 
de exploitatie dat door de organisatie zelf gedragen kan worden. Daarom is besloten om de maximale financiering de komende jaren af te bouwen.

b. Stelpost Toerisme: Binnen Recreatie en Toerisme worden veel zaken gezamenlijk vanuit (regionale) samenwerkingsverbanden gefinancierd. Deze afspraken zijn vastgelegd binnen 
overeenkomsten en convenanten voor een langere periode. Structurele en terugkerende bedragen die vanuit het raambudget worden betaald.
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4.5 ONDERHOUD OPENBAAR GROEN EN VESTING HEUSDEN:
Portefeuillehouder K. van Bokhoven
Taakveld 210

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 2.080.457 € 15.847  € 72.761 € 2.169.065
€ 61.760 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Inzet buitendienst voor 
openbaar groen

€ 397.552 Interne doorbelasting inzet buitendienst incl inzet wagenpark en ureninzet voor groenonderhoud.

b. Inhuur WSW krachten 
WML

€ 460.000 Dit is voor inhuur capaciteit en vanaf 2021 wordt € 98.000 afgeraamd voor omzetting naar vaste formatie omdat het steeds 
moeilijker is om het gewenste aantal in te huren.

c. Groenbeleidsplan € 71.250 Bedrag niet structureel beschikbaar; loopt af 2023 € 0
d. Onderhoudskosten 
sloten/bermen

€ 250.000 Bedrag is structureel verhoogd bij 1e berap 2020 met € 55.000 op basis van aanbesteding huidig areaal. In het bestek is 
beschreven met welke frequentie bermen en sloten gemaaid moeten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de 
verkeerssituatie. Voor de waterafvoer via sloten moeten de waterwegen onderhouden worden.

e. Onderhoud perken € 254.500 Projectmatig onderhoud (inclusief omvormingen) aankoop perkplanten, heesters en bomen, heggen knippen en herstel inzaaiwerk.
f. Groenonderhoud 
bedrijventerreinen

€ 90.500 Bijdrage aan Parkmanagement voor groenonderhoud op alle bedrijventerreinen

g. Afvoer afval € 214.500 Evt. bij minder frequent maaien te verlagen.
h. Speeltoestellen € 95.000 Onderhoud en vervangingsbudget door toename aantal speelvoorzieningen vanuit buurt bestuurt nemen de onderhouds en 

vervangingskosten voor de gemeente toe.
i. Vesting Heusden € 238.155 Huurkosten jachthaven Rijksvastgoedbedrijf, belastingen, energie, verzekeringen, maaien/begrazen vestingwallen, beschoeiingen.
j. Div kosten € 9.000 Haarsteegse Wiel, Vijvers
Totaal € 2.080.457 

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
k. Huur Jachthaven € 35.350 Huur jachthaven (29k) en wachthuis (6,5k).

M.b.t. de haventoren zijn we bezig om dit te verkopen. Substantiële huurverhoging is niet mogelijk. 
Wojo aanlegsteiger (verband met de huurkosten jachthaven Rijksvastgoedbedrijf; niet substantieel te verhogen)

l. Div ink € 26.410 Subsidie onderhoud molen (12k t/m 2021), Hakhout (5k), Huur waterpoort/Demer (5k), Huur volkstuinen (2k), pacht en visrecht 
(1,6k) en doorberekening onderhoud watergangen (0,4 k)

Totaal € 303.000
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WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Dit zijn de kosten van onderhoud, brandstoffen, kapitaallasten van 
voertuigen, veegmachines en maaimachines en gereedschappen die op 
een hulpkostenplaats geboekt worden en op basis van een 
verdeelsleutel voor 35% toegerekend wordt aan groen en het overige 
wordt toegerekend aan verkeer en vervoer, sport, afval en overhead.

Het onderhouden van het openbaar groen.

b. Dit budget wordt ingezet voor de detachering van WSW-krachten die 
ingezet worden voor onderhoud in de openbare ruimte (met name 
groen)

Dit zijn mensen met een beperking waardoor de arbeidsproductiviteit lager ligt dan regulier.
Zij draaien mee in de wijkteams. Zonder deze capaciteit zou meer eigen capaciteit nodig zijn.

e. Uitvoering geven aan het Groenstructuurplan en groenbeheer. Projectmatig onderhoud (inclusief omvormingen) aankoop perkplanten, heesters en bomen, heggen 
knippen en herstel inzaaiwerk.

f. Op basis van een tweejaarlijkse overeenkomst wordt jaarlijks een 
bijdrage aan de stichting Parkmanagement betaald.

Benodigd bedrag wordt door BBR bepaald en daarna in overeenkomst met Parkmanagement 
opgenomen. Hiervoor wordt het groenonderhoud op de bedrijventerreinen uitgevoerd.

h. Onderhoud, reparatie en vervanging van speeltoestellen. Speeltoestellen die voldoen aan de wettelijke normen. Het onderhoudsbudget is niet toereikend door de 
toename van het aantal voorzieningen (niet alleen door Buurt Bestuurt maar ook door grote nieuwbouw 
projecten). Er wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe beleidsuitgangspunten.

i. Voor onderhoud Vestingwallen is gekozen voor begrazing om diverse 
redenen. Te noemen valt o.a. aantrekkelijk voor toeristen, beschermen 
van de wallen (minder belasting door machinerieën). 

Het maaien/laten begrazen van de wallen. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het 
minimale niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Lager niveau van onderhoud. Daarbij moet dan gekeken worden naar de 
beschikbare machines en tractiemiddelen in relatie tot de uit te voeren 
werkzaamheden. 

Besparingen leiden tot een slechtere beeldkwaliteit. Evenredig gekoppeld aan de te kiezen 
kwaliteitsniveaus.

b. Stoppen met inhuur/de detachering van WSW krachten. De huidige inzet is 
echter nodig om het huidige minimale onderhoudsniveau in stand te 
kunnen houden. 

Sociaal maatschappelijk werkgeverschap wordt stuk 
minder. Het onderhoudsniveau wordt minder.

Niet; als de werkomvang gelijk blijft, 
zullen deze werkzaamheden door 
duurdere (eigen) capaciteit moeten 
worden overgenomen. 

e. Alles omvormen naar gras in het kader van biodiversiteit.
Het laagste beeld/kwaliteitsniveau. Minder projectmatig onderhoud. Geen 
perkplanten en minder vervanging van heesters, bomen en heggen. Deel 
van het beheer zoals inzaaien en onderhoud zal altijd moeten gebeuren.

Andere beeldkwaliteit waarbij minder variatie in groen 
is.

€ 100.000
Omvormingen vragen ook initiële 
investeringen en personele inzet 
waardoor besparing niet op korte 
termijn bereikt wordt.

f. Als het gemeentelijk beleid van onderhoud openbare ruimte wordt 
aangepast leidt dit ook tot aanpassing van dit contract/budget. 
Het zelf onderhouden is duurder.

n.v.t. n.v.t

h. Het huidige niveau is niet toereikend voor het benodigde 
onderhoudsniveau. Wat evt. nog wel zou kunnen is het meer clusteren van 

n.v.t. n.v.t.
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speelplekken en het verwijderen van kleinere speelplekken (maar dit kost 
eenmalig extra geld). Dit aspect wordt meegenomen bij de uitgangspunten.

i. Het huidige is minimaal. Stoppen of verminderen van begrazing/maaien is 
niet wenselijk.

Verminderd aanzien van de wallen en daarmee 
aantrekkelijkheid van de vesting.

€ 20.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Een beeldkwaliteitsniveau tussen het huidige (wat al redelijk minimaal 
is) en het absoluut minimum.

Zie minimumniveau (in mindere mate) Gekoppeld aan het te kiezen 
kwaliteitsniveau.

b. n.v.t. n.v.t n.v.t.
e. Iets er tussenin Zie min niveau. (in mindere mate) Tussen € 0 - € 100.000 
f. N.v.t. het is zelf doen of uitbesteden. n.v.t. n.v.t. (meerkosten bij zelf doen)
h. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
i. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Op dit programma zitten veel apparaatskosten omdat veel medewerkers van de buitendienst betrokken zijn bij groenonderhoud zoals maaien gazons, snoeien van bomen en struiken, 
knippen van hagen, schoffelen van plantsoenen etc. De uren inzet voor de begroting 2021 is begroot op ruim 59.000 groen beleid en onderhoud. Dit kan beïnvloed worden door het 
aantal maairondes in heroverweging te nemen en een ander beeldkwaliteitsniveau van onkruid in de plantsoenen te accepteren. Met de ingezette omvorming wordt al gestreefd naar 
minder onderhoudsintensief groen.
Het aantal maairondes voor de gazons is niet geheel vast.
De insteek is dat er 16 maairondes zijn. De praktijk kan beïnvloed worden door weersomstandigheden en beschikbare capaciteit.
Knippen hagen : hier is een verschil gemaakt in handmatig en machinaal. 
                            Machinaal knippen gebeurt allen door aannemer, hiervoor is een bestek gemaakt (2 ronden per jaar).
                            Handmatig knippen gebeurt door wijkteams, tijdens en rondom de tijden dat de machinaal knipper bezig is.
                            Voor machinaal knippen moeten de vakken groter zijn als 100  / 150 m2 , afhankelijk van obstakels. 

Schoffelen: afgesproken is er dat er 5 ronden per jaar geschoffeld wordt met 2 a 3 keer uitharken. 1e jaar na aanplant schoffelen is dit 7 maal
                      Met dit aantal ronden zijn ook de berekeningen gemaakt voor het beheerprogramma en de nieuwe werk omschrijvingen voor de wijkteams.

Alle bovenstaande werkzaamheden komen voort uit de praktijk en zijn niet gebaseerd op een eerder vastgesteld onderhouds/beheerplan.

4.6 MARKTEN, STANDPLAATSEN EN KERMISSEN:
Portefeuillehouder T. Blankers 
Taakveld 330
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FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 26.449 € 64.007  € - € 70.937
€ 55.500

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Energiekosten markten € 4.000
b. Energiekosten 
standplaatsen

€ 5.000

c. Kermissen energiekosten € 12.000
d. Kermissen 
belastingen/water

€ 3.199

e. Div kosten € 2.250
Totaal € 26.449

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
f. Standplaatsvergunningen € 21.000 Meerjarige contracten. Het is een politieke keuze om de leges van standplaatsvergunningen op te hogen. Het is ook nog een optie 

om de keus te maken om het aantal standplaatsen uit te breiden. 
g. Huren kermissen € 26.000 Het ophogen van de huren van kermissen kan per 3 jaar. De aanbesteding is gedaan t/m 2021. Daarna kan weer met een (nieuwe) 

partij onderhandeld worden. Bij nieuwe onderhandelingen kan je meerdere partijen een voorstel laten doen en daarmee de hoogste 
huur behalen. Of dit substantieel hoger zal zijn, is maar de vraag. 

h. Marktgelden € 5.500 
i. Vergoedingen 
energiekosten 

€ 3.300

Totaal € 55.500
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4.7 NATUUR EN LANDSCHAP:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 570

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 55.350 € 9.378 € - € 64.728
€ 11.200

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Gebiedscontract Stika € 25.000 Stimuleringsregeling; betreft een bijdrage aan provincie voor subsidiering verzoeken erfgrens beplanting ed.
b. Werkbudget 
gebiedsagenda Van Gogh 
NP

€ 20.000 Deels voor van Gogh en deels voor initiatieven gebiedsagenda Loonse en Drunense Duinen afspraken voor 3 jaar.

c. Bijdrage platform De 
Langstraat

€ 10.000 De gelden worden gebruikt voor gemeente overstijgende  projecten, die bijdragen aan natuur en cultuurhistorie. Deze zijn 
waardevol, maar beïnvloedbaar. Mogelijke bijdrage vanuit het platform voor gemeentelijk project. Mogelijk op termijn uitstappen. 

d. Div kosten € 350 Contract Bos groep
Totaal € 55.350

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. In 2020 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met de PNB 
aangegaan voor de meerjarige periode. Landeigenaren worden 
gecompenseerd om een deel van hun perceelgrenzen niet te 
bewerken/bebouwen voor agrarische doeleinden maar in te zetten voor 
meer biodiversiteit.

Een aangepast gebruik van (veelal agrarische) grond gericht op het verhogen van natuurwaarden door 
de aanleg van landschapselementen en robuuste natuurlijke stroken. Met als doel het verhogen van 
biodiversiteit. 

b. Onderdeel van een intergemeentelijke samenwerking en andere 
partners voor het realiseren en uitdragen van het Van Gogh NP en het 
honoreren van initiatieven die bijdragen aan de gebiedsagenda L&D 
duinen. 

Deelname aan / Cofinanciering van de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park en co-financieren 
van duurzaamheidsinitiatieven in en rondom de Loonse en Drunense Duinen op basis van de recent 
vastgestelde gebiedsagenda voor dit gebied.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen met de overeenkomst of geen volgende verlenging. Onbehoorlijk bestuur bij directe beëindiging en de doelen 
m.b.t. meer biodiversiteit/landschapswaarde worden niet 
langer gehaald. De compensatie voor landeigenaren stopt. 

€ 25.000

b. Terugtrekken als partner Van Gogh NP en stoppen cofinanciering 
aangedragen projecten.

Bestuurlijk onbetrouwbare partner. 
Aangedragen initiatieven kunnen niet ge-cofinancieerd 
worden. 
Geen impuls voor biodiversiteit of landschapswaarde.

€ 20.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
b. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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5. Onderwijs

Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
5.1 Huisvestingskosten basisonderwijs € 323.479 Ja  Nee
5.2 Huisvestingskosten voortgezet onderwijs € 136.905 Nee Nee
5.3 Leerlingenvervoer € 527.000 Ja Ja
5.4 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) € 885.086 Ja Ja
5.5 Onderwijsachterstanden/voortijdig schoolverlaten € 104.770 Ja Ja
Directe apparaatskosten € 354.168
Totaal lasten begroting 2020 primair € 3.331.408

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
5.1 Bijdrage SCALA Caleidoscoop en Trefpunt € 28.265 Nee Nee
5.4 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) gelden voor 
VVE / Huur MFA Palet

€ 632.334 Nee Ja

5.5 RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie) 
voortijdig schoolverlaten

€ 52.000 Nee Ja

Totaal baten begroting 2020 primair € 712.599
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

5.3 LEERLINGENVERVOER:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 430

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 527.000 € - € - € 527.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Vervoerskosten € 527.000
Totaal € 527.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a Het aanbesteden van en contact houden met de vervoerder.
Aanvragen in behandeling nemen. 
Wijzigingen bijhouden. 
Afwikkelen van klachten en bezwaren.

Het vervoer van leerlingen naar school en huis met het OV, eigen vervoer of aangepast vervoer. 
Uitvoering geven aan het leerlingenvervoer conform de huidige verordening.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Leerlingenvervoer is een wettelijke taak, de gemeente moet een 
verordening leerlingenvervoer opstellen. De modelverordening geeft 
de minimale uitvoering aan. De huidige verordening kent iets meer 
ruimte voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast 
wordt (nog) niet gewerkt met opstapplaatsen.

Geen vergoeding voor jongeren in het VSO die met 
openbaar vervoer reizen leidt mogelijk tot meer verzoeken 
voor aangepast vervoer en werkt niet stimulerend om 
zelfstandig te reizen.
Werken met opstapplaatsen leidt, zeker in eerste instantie, 
tot onrust bij de ouders. Daarnaast niet voor elke ouder 
mogelijk als ze meerdere kinderen hebben en naar 
verschillende locaties moeten brengen.

Bezuiniging is beperkt, betreft een klein 
aantal jongeren. Niet substantieel.
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HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. De bij het minimumniveau aangegeven versoberingen zijn de enige 
mogelijke aanpassingen. Of alleen vergoeding stoppen voor 
leerlingen VSO óf werken met opstapplaatsen.

Zie min niveau. n.n.b.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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5.4 Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE):
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 430

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 885.086 € - € - € 885.086 
€ 632.334

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. VVE subsidies € 605.934 1 op 1 doorsluizen OAB gelden voor VVE subsidies aan peuterspeelzalen, MIKZ en kinderdagverblijven met VVE. Ouderen 

betrokkenheidstimulering (O3), inzet kinderen met grote taalachterstand. Deze rijksgelden moeten voor dit doel besteed worden en 
anders worden deze terugbetaald.

b. Subsidiëring 
peuteropvang

€ 188.952 Voor kortdurende peuteropvang regulier. 

c. Verhogen bereik peuters 
voorschoolse voorzieningen 
(Asschergelden)

€ 64.000 Hiervoor ontvangen wij middelen via de algemene uitkering gemeentefonds; deze zijn wel vrij besteedbaar. Mogelijk worden deze 
gelden verlaagd; dan krijgen we dus ook een korting in de uitkering gemeentefonds.

d. Huur SPH in 
Caleidoscoop

€ 26.200

Totaal € 885.086

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

b. Verstrekken van subsidie.
Accountmanagement met voorschoolse voorzieningen en basisscholen. 

Voor alle ouders een kwalitatief goed aanbod van kortdurende peuteropvang, voor ouders die niet in 
aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst wordt het zo mogelijk gemaakt 
dat hun kinderen naar de peuteropvang kunnen en zij hiervoor dezelfde inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage betalen als de andere ouders.

c. Verstrekken van subsidie.
Het in beeld hebben van de deelname. 

Stimulering van ouders om hun kinderen naar een vorm van voorschools aanbod te laten gaan 
vanwege het belang van de ontwikkeling van hun kinderen.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

b. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief 
aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie en het bereik van alle 
doelgroeppeuters en een inspanningsverplichting voor het bereik van 
alle peuters. Hiermee zouden we dus kunnen stoppen.

Niet langer sprake van gemengde peutergroepen met 
reguliere en doelgroeppeuters. Dit hangt samen met de 
verplichte VVE subsidies. Minder mogelijkheden tot spreiding 
van aantal locaties en het zo dicht nabij mogelijk aanbieden 
van een voorschools aanbod bij de locaties van het 
basisonderwijs. Een tweespalt tussen kinderen die wel of 
geen gebruik kunnen maken van een voorschools aanbod.
Stoppen heeft ook invloed op de doelen binnen het sociaal 
domein gericht op preventie en vroegsignalering.

€ 189.000

c. Betreft een inspanningsverplichting. Stoppen is het minimum. Minder inzet op toeleiding naar een voorschools aanbod en 
daardoor minder deelname aan voorschool aanbod. Kan tot 
gevolg hebben dat de middelen die vanuit het rijk hiervoor 
verstrekt worden ook afnemen of stopgezet worden. Rijk laat 
de deelname van peuters aan het voorschools aanbod 
jaarlijks evalueren en ook de rol van de gemeenten hierin.
De subsidie van O3 neemt af met hetzelfde bedrag. Zij 
zetten dit budget breder in dan alleen het stimuleren van het 
voorschoolse aanbod. Stoppen heeft ook invloed op de 
doelen binnen het sociaal domein gericht op preventie en 
vroegsignalering.

€ 40.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

b. Een lager tarief vaststellen voor subsidiëring van de kortdurende 
peuteropvang of minder uren aanbieden voor reguliere peuters.

De voorschoolse organisaties zullen mogelijk besluiten tot 
stoppen met het aanbod met dezelfde gevolgen als bij het 
minimumpakket al beschreven. Bij  een aanbod van minder 
uren vooral praktische bezwaren hoe dit te organiseren 
vanwege de net ingevoerde eis voor doelgroeppeuters. 

Evenredig.

c. Iets ertussen in. Zie min niveau (in mindere mate) Iets tussen 0 – 40.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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5.5 ONDERWIJSACHTERSTANDEN/VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 430

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 104.770 € - € - € 104.770
€ 52.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Bestrijding 
onderwijsachterstanden

€ 84.550 Subsidie O3, Taaltrajecten (bijv. Koning Willem I college); reeds €10.000 meegenomen in quick wins voorjaarsnota 2020 op basis 
van werkelijke uitgaven.

b. RMC taaltrajecten € 20.000 Hier staat een gelijke subsidie tegenover.
Totaal € 104.770 

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het verstrekken van subsidie.
Onderhouden van contacten met organisaties die zich bezig houden 
met ontwikkelingsstimulering ter voorkoming van 
onderwijsachterstanden.

Ondersteunen van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen én stimulering van ouders en kinderen 
bij o.a. woordenschatontwikkeling.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen. Deze activiteiten niet langer aanbieden leidt tot meer 
achterstanden bij doelgroepkinderen en een slechtere positie 
bij de start van de basisschool. Uiteindelijk bij de meeste 
kinderen tot een risico op lagere onderwijsresultaten, waar zij 
de rest van hun leven last van hebben op het gebied van 
participatie in de maatschappij (laaggeletterd in relatie tot 
schuldenproblematiek).

Op de langere termijn geen besparing, maar extra uitgaven 
omdat onderzoek heeft aangetoond dat vroeg investeren 
loont op langere termijn.

Een deel van de subsidie O3 komt te vervallen (€ 40.000).

€ 75.000
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HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Het bedrag met 50% verlagen. Minder ouders kunnen gebruik maken van het aanbod tot 
ondersteuning of minder intensief.

€ 37.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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6. Sport en Cultuur
Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
6.1 Bevordering sportbeoefening € 492.151 Ja Ja
6.2 Zwembaden € 474.927 Ja Ja
6.3 Sporthallen € 1.416.006 Ja Ja
6.4 Sportparken open lucht € 937.982 Ja Ja
6.5 Kunst en cultuur € 148.454 Ja Ja
6.6 Creativiteitscentra € 960.785 Ja Ja
6.7 Voorste Venne (gebouw) € 453.954 Nee Ja
6.8 Streekarchief/oudheidkunde € 345.798 Ja Nee
6.9 Openbare bibliotheek/media € 1.010.662 Ja Ja
Directe apparaatskosten € 1.268.855
Totaal lasten begroting 2020 primair € 7.509.574

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
6.2 Zwembaden € 532.700 Ja Ja
6.3 Sporthallen € 623.445 Ja Ja
6.4 Sportparken open lucht € 231.701 Ja Ja
6.5 Kunst en cultuur (subsidie cultuureducatie PNB 
2020; niet structureel opgenomen)

€ 21.637 Nee Nee

6.6 Creativiteitscentra € 121.600 Ja Ja
6.8 Streekarchief/oudheidkunde € 36.770 Ja Nee
6.9 Openbare bibliotheek/media € 209.215 Ja Ja
Totaal baten begroting 2020 primair € 1.777.068
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

6.1 BEVORDERING SPORTBEOEFENING:
Portefeuillehouder K. v. Bokhoven
Taakveld 510

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 492.151 € - € - € 492.151

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Combinatiefunctionaris-
sen

€ 331.475 4fte wordt deels door gemeentelijke bijdrage betaald (€ 120.000).

b. Sportinvesteringsagenda € 100.000 Deze is in 2020 deels ingevuld met het besluit tot vervanging van de kunstgrasvelden bij de hockeyverenigingen in Drunen en 
Vlijmen en de gelijkstelling voor de tarieven voor de benadering van kunstgras tussen voetbal en hockey. Resteert nog € 35.000 
voor 2021 e.v. 

c. Subsidie jeugdleden € 51.480
d. Breedtesport € 9.196
Totaal € 492.151

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Subsidie uitbetalen en het accountmanagement onderhouden met de 
Schroef en Het Pieck. 

In 2008 heeft de gemeente 4 combinatiefunctionarissen aangesteld. Het 
Rijk stelde hiervoor subsidie (decentralisatie-uitkering) beschikbaar. 
40% van € 50.000 per fte. De gemeente draagt zorg voor de 60% 
cofinanciering, in totaal een bedrag van € 120.000.
6,2 fte overige combinatiefunctionarissen worden deels bekostigd door 
het Rijk (onderdeel van uitkering gemeentefonds) en De Schroef en 
Scala. 

Vanaf 2012 worden deze lokale professionals, 3 fte op het gebied van sport en 1 fte op het gebied van 
Cultuur, ook ingezet om de verbinding tussen andere sectoren te maken, zoals zorg, welzijn, 
kinderopvang en bedrijfsleven. 
Stichting de Schroef is, sinds 2017 een belangrijke partner van de gemeente in het sociaal domein. Hun 
werkzaamheden richten zich op de eigen kracht van inwoners, het sociale netwerk en een 
laagdrempelig aanbod van activiteiten, ondersteuning en hulp. Stichting de Schroef ontvangt jaarlijks 
een subsidie voor de combinatiefunctionarissen en een budget voor de activiteiten in het sociaal 
domein. Uitgangspunt is dat de activiteiten binnen deze budgetten worden uitgevoerd.

b. Het restant is nog beschikbaar voor de OZB verschillen tussen 
geprivatiseerde eigendommen van sportverenigingen en eigendommen 
die in het bezit zijn van de gemeente.

Gelijkheid tussen verenigingen.

c. Verstrekken van subsidies aan sportverenigingen. Verstrekken van een basisbedrag plus een subsidie van € 9,35 per jeugdlid aan sportverenigingen om 
zoveel mogelijk jeugdige inwoners tot 18 jaar te stimuleren te kunnen sporten.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Cofinanciering van 60% onderbrengen bij Stichting de Schroef (3 fte) 
en bij Het Pieck (1 fte)
Of
Cofinanciering van 60% laten komen vanuit andere sectoren zoals het 
bedrijfsleven, een commerciële sportaanbieder of een zorginstelling 
en niet vanuit Het Pieck of stichting de Schroef. 

Het Pieck en Stichting de Schroef zullen diverse activiteiten 
niet meer uit kunnen voeren. De kans dat zij de 
cofinanciering overnemen is klein. Ontslag van de 
combinatiefunctionarissen. 

€ 120.000

€ 120.000

b. Het is eigen beleid; theoretisch kan er voor gekozen worden om de 
stelpost te schrappen 

Er zijn aan diverse sportverenigingen toezeggingen gedaan. € 35.000

c. Afschaffen van de jeugdledensubsidie Sportverenigingen kunnen minder activiteiten organiseren 
voor hun (jeugd)leden. Waarschijnlijk gaan de verenigingen  
de contributie verhogen voor de leden. Een 
contributieverhoging zal de drempel om te gaan sporten voor 
inwoners met minder financiële ruimte verhogen.

€ 51.480

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Gedeeltelijke cofinanciering (bijvoorbeeld 30%) onderbrengen bij 
Stichting de Schroef (3 fte) en bij Het Pieck (1 fte)

Het Pieck en Stichting de Schroef zullen diverse activiteiten 
niet meer uit kunnen voeren.

€ 60.000

b. Het deel bestemd voor de OZB gelijkstelling (geschat tussen de 
€ 11.500 en € 15.000 afhankelijk van het aantal verenigingen) 
benutten (en de rest vrij laten vallen). 

Geen € 23.500

c. Een korting toepassen op de jeugdledensubsidie van 10, 20, 50%. Zie minimumniveau (in iets mindere mate) € 5.148 of € 10.296 of € 25.740

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
c. Korten of afschaffen jeugdledensubsidie lag in het verleden politiek gevoelig. Anderzijds kan de vraag gesteld worden of het verstrekken van jeugdledensubsidie aan 
sportverenigingen wel het juiste middel is om sportdeelname onder jongeren te stimuleren.
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6.2 ZWEMBADEN:
Portefeuillehouder K. v. Bokhoven
Taakveld 520

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 340.249 € 134.678 € - € 474.927
€ 532.700

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Het Run € 87.460 Met name exploitatiebijdrage uitbater (€ 80.000) en verder nuts en verzekeringskosten.
b. Die Heygrave € 252.789 Als niet beïnvloedbaar aangemerkt vanwege het onlangs genomen besluit om dit pand te verduurzamen.
Totaal € 340.249

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
c. Opbrengsten € 532.700 Zwemlessen (210k), doelgroepzwemmen (101k), huuropbrengsten (97k), toegangsgelden (86k) div overige opbr (38k).

Met name voor de huuropbrengsten gaan we komende tijd het tariefstelsel tegen het licht houden (in hoeverre dit marktconform is). 
Ook de overige opbrengsten zullen in dit kader worden meegenomen. Vanaf het seizoen 21-22 kan een eventuele aanpassing 
doorgevoerd worden.

Totaal € 532.700

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Verhuur aan Billy Bird voor het instandhouden van de voorziening 
buiten zwembad. Het contract loopt tot en met de zomer van 2021. Dit 
kan nog twee maal met één jaar verlengd worden.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het planmatig groot onderhoud (opgenomen in het MJOP).

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Buitenbad na zomer van 2021 sluiten en evt. verkopen. Geen buitenzwemfaciliteit meer in de gemeente (tenzij het 
verkocht wordt).

€ 87.460 + onderhoudskosten € 
120.000 gem.
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HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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6.3 SPORTHALLEN:
Portefeuillehouder K. v. Bokhoven
Taakveld 520

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 366.785 € 347.825 € 701.396 € 1.416.006 
€ 623.445

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Die Heygrave € 85.409 Als niet beïnvloedbaar aangemerkt vanwege het onlangs genomen besluit om dit pand te verduurzamen.
b. Dillenburcht € 84.842 Als niet beïnvloedbaar aangemerkt vanwege de recente investering ter vervanging van de voormalige sporthal Onder de Bogen. 
c. Sportzaal De Vennen € 54.308 Exploitatiekn
d. Sportzaal De Brug € 56.092 Exploitatiekn
e. Sportzaal De Kubus € 59.881 Exploitatiekn
f. Diverse kn € 26.253 Bijkomende kosten voornamelijk betrekking op Die Heygrave en de Dillenburcht zoals: glasbewassing, EHBO, beveiligingskosten.
Totaal € 366.785

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
g. Opbrengsten € 623.445 Huren onderwijs (150 k), huren verenigingen e.d. (216k), overige opbrengsten (vergaderruimtes/reclame-objecten, 6k), subsidie 

zonnepanelen (9k)  (en SPUK uitkering 242k)
Onderzoek naar tarievenstelsel op basis van omliggende gemeenten. Dit zou met ingang van het seizoen 21-22 kunnen resulteren 
in een meeropbrengst. 

Totaal € 623.445

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

c-f Verhuur aan verenigingen en scholen. Sportvoorzieningen worden beschikbaar gesteld.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

c-f Het sluiten van een sportzaal. Er is echter al een capaciteitsprobleem 
door een grotere vraag door verenigingen. Indien we een sportzaal 
zouden sluiten creëren we ook voor het verplicht beschikbaar stellen 
aan scholen voor gymnastiekonderwijs.

Dat we niet kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting 
voor het gymonderwijs. Het capaciteitsprobleem en de 
onvrede bij verenigingen zal hierdoor groter worden.

€ 55.000 exploitatiekosten en € 40.000 
(gem) onderhoudskosten. Gemiste 
opbrengsten € 36.000. Netto € 59.000.
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De sportzalen De Kubus en De Vennen zijn opgenomen in de 
verduurzamingsplanning gemeentelijke eigendommen. Dit zal in de 
toekomst leiden tot een kostenbesparing op de energiekosten. 

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

c-f n.v.t n.v.t. 

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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6.4 SPORTPARKEN OPEN LUCHT:
Portefeuillehouder K. v. Bokhoven
Taakveld 520

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 434.936 € 503.046 € - € 937.982
€ 231.701

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Recreatiepark De Schroef € 64.858 M.n. inhuur WML tbv dierenpark (28k), onderhoud dierenpark, overige onderhoud park, onderhoud kunstgrasveld en energiekn.(€ 

5.000 opgenomen als quick wins in voorjaarsnota 2020)
b. Sportparken € 147.784 Onderhoudskosten sportparken: Sportlaan, Den Donk, De Schakel, Duinzicht, Oud Heusden, De Hoge Heide, Haarsteeg, 

Nieuwkuijk en Tennispark De Hoge Heide
c. Overige buitensport € 9.017 IJsbaan/Wielerbaan
d. Vervangingen 
sportaccommodaties

€ 18.150 Voor vervangen onder de 15k. Daarnaast is er jaarlijks een investeringsvolume van 70k (de KL daarvan zijn in bovenstaand totaal 
opgenomen)

e. Inzet buitendienst €183.027 Doorbelasting inzet buitendienst incl inzet wagenpark en ureninzet voor buitensportaccommodaties.
f. Div kosten € 12.100
Totaal € 434.936

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
g. Opbrengsten € 231.701 Huren/recht van opstal sportparken, ijsbaan en wielerbaan.

In 2011 zijn de tarieven buitensport vastgesteld door de raad. Deze zijn nog steeds actueel. Alle nieuwe overeenkomsten worden 
gelijk getrokken met dit besluit. Dit nu opnieuw tegen het licht houden is niet wenselijk. Voor de hockey en de voetbal worden/zijn 
recente overeenkomsten opgesteld/gesloten. Bij nieuwe investeringen/vervangingen wordt de huurprijs sowieso opnieuw bepaald. 

Totaal € 231.701

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Inhuur van de WML voor het onderhoud van het park. Inzet WML t.b.v. onderhoud en verzorging dierenpark, overige onderhoud park en onderhoud 
kunstgrasveld.

b. Groot onderhoud velden. Raamovereenkomst voor het verticuteren 
e.d., graszaden, meststoffen, beregening en jaarlijks klein onderhoud.
Jaarlijks groot onderhoud kunstgrasvelden. 

Kwalitatief goede natuur en kunstgrasvelden. 

e. Inzet gemeentelijk personeel buitendienst en wagenpark buitendienst. Kwalitatief goed onderhouden sportvelden.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het bestaat uit (groen)onderhoud van het park en de verzorging en 
onderhoud van het dierenpark.
Het groen onderhoud is minimaal. 

n.v.t. n.v.t

b. Vermindering van het onderhoud zal leiden tot niet acceptabele 
sportvelden. Het huidige onderhoud wordt als minimaal gezien. 

n.v.t. n.v.t.

e. Lager niveau van onderhoud. Daarbij moet dan gekeken worden naar 
de beschikbare machines en tractiemiddelen in relatie tot de uit te 
voeren werkzaamheden. 

Besparingen leiden tot een slechtere beeldkwaliteit. Voor de inzet van het materieel niet zo 
veel; deze moeten toch ingezet worden 
ook bij een lager kwaliteitsniveau.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
b. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
e. Iets ertussen in. Klagende gebruikers door het mindere onderhoud. Minder ureninzet.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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6.5 KUNST EN CULTUUR:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 530

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 109.187 € - € 39.267 € 148.454
€ 21.637

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Subsidies 
muziekkorpsen/koren

€ 46.000

b. Cultuureducatie € 23.637 Kunst na school (laatste jaar 2020; daarna str € 2.000)
c. Cultuurnota; 
projectsubsidies

€ 15.000 € 4.000 meegenomen in quick wins voorjaarsnota 2020. 

d. Cultuur op koers € 9.000 t.l.v. reserve cultuur (restant reserve); levert dus geen besparing op in de exploitatie.
e. Div uitgaven kunstwerken € 15.550 Beheerskosten kunstcollectie, sokkelproject, onderhoud kunstwerken openbare ruimte en verzekering. (€ 4.500 meegenomen in 

quick wins voorjaarsnota 2020)
Totaal € 109.187 

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Subsidieaanvragen beoordelen, behandelen, verlenen etc. Het 
verstrekken van een basisbedrag plus een subsidie van € 73,72 per 
jeugdlid aan harmonieën, fanfares, musical- en toneelverenigingen, 
zangverenigingen en overige muziekverenigingen.

Het bevorderen van ontplooiing en creativiteit van degenen die deelnemen aan activiteiten van 
amateurkunstverenigingen en het versterken van de sociale samenhang voor deelnemers en degenen 
die uitvoeringen bijwonen.

c. Het verstrekken van een eenmalige subsidie van maximaal € 2.500 voor 
nieuwe en vernieuwende activiteiten op het terrein van  welzijn, zorg, 
cultuur, sport, recreatie en toerisme.

Vernieuwende activiteiten financieel eenmalig ondersteunen zodat deze vervolgens een structureel 
vervolg kunnen krijgen.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Afschaffen van de subsidies voor muziekkorpsen/koren Muziekkorpsen/koren kunnen minder activiteiten organiseren 
met name voor hun jeugdleden.

€ 46.000
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c. Afschaffen van projectsubsidies Nieuwe en vernieuwende activiteiten kunnen niet meer 
worden ondersteund. 

€ 11.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Iets tussen het huidige en minimumniveau in. Bijv. een korting 
toepassen op de subsidie voor muziekkorpsen/koren van 10, 20, 
50%.

Muziekkorpsen/koren kunnen minder activiteiten organiseren 
met name voor hun jeugdleden

€ 4.600 of € 9.200 of € 23.000

c. Iets tussen het huidige en minimumniveau in. Bijv. een korting 
toepassen op het budget voor projectsubsidies van 10, 20 of 50%.

Minder nieuwe en vernieuwende activiteiten kunnen worden 
ondersteund of het maximum subsidiebedrag van € 2.500 
per project moet omlaag. 

€ 1.500 of € 3.000 of € 7.500

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Naast het innovatiebudget sociaal domein is het budget voor projectsubsidies het enige ‘vrij’ besteedbare subsidiebudget voor het college. Alle overige subsidies zijn gekoppeld aan 
een vereniging of organisatie en liggen vooraf vast in de begroting.
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6.6 CREATIVITEITSCENTRA:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 530

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 960.785 € € - € 960.785
€ 121.600

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Het Pieck € 587.730 Kunstencentrum
b. Norm en 
waarderingssubsidies

€ 370.905 Voorste Venne, Ark, Creatief centrum Heusden, Dickensfestein etc. 

c. Div kosten € 2.150 Bel/verzekeringen.
Totaal € 960.785

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
c. Opbrengsten € 121.600 Huur Voorste Venne is gekoppeld aan subsidie. Op moment de huur wordt verhoogd, moet de subsidie evenredig worden 

verhoogd. Huur van het Stuurhuis is waarschijnlijk gebaseerd op kostendekkende huurbeleid.  
Huurinkomsten De Voorste Venne (104k) en het Stuurhuis (18k)

Totaal € 121.600

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Subsidieaanvragen beoordelen, behandelen, verlenen etc. (en 
accountmanagement)

Het aanbieden van onderwijs op het gebied van zang, muziek, dans, theater en beeldende vorming om 
daarmee actieve kunst- en cultuurparticipatie door educatieve vorming te bevorderen.
Het Pieck heeft als opdracht om een breed aanbod aan kunst- en cultuuractiviteiten en cursussen 
toegankelijk te maken en te houden voor de inwoners van de gemeente Heusden. Dit doet Het Pieck 
door cursorisch onderwijs, een bijdrage te leveren aan Cultuur op Koers, kunstonderwijs op school, 
projecten, presentaties en exposities. 

b. Subsidieaanvragen beoordelen, behandelen, verlenen etc. (en 
accountmanagement)

Door middel van filmvoorstellingen, kindervoorstellingen, theatervoorstellingen, kunstmanifestaties, 
kleinschalige culturele evenementen en grootschalige culturele evenementen met een regionale 
uitstraling bevorderen dat meer inwoners van de gemeente Heusden in aanraking komen met kunst en 
cultuur.

De Voorste Venne heeft als opdracht de exploitatie van het cultureel centrum. De overige organisaties 
organiseren activiteiten op het gebied van cultuureducatie, kunstmanifestaties en culturele 
evenementen. 
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. De subsidie aan Het Pieck beëindigen. Dit kan niet in 2021. 
Jurisprudentie zegt dat een redelijke overgangstermijn in acht moet 
worden genomen. 

Het voorzieningenniveau in de gemeente daalt. Geen 
mogelijkheid tot het volgen van muziekonderwijs binnen de 
gemeente. Personele gevolgen voor Het Pieck. Ook 
gevolgen voor de exploitatie van De Voorste Venne. 

Vanaf 2022 € 587.730

b. De subsidie voor De Voorste Venne is voor 4 jaar verleend van 2018-
2021 en kan pas in 2022 worden gewijzigd.
De subsidie voor creativiteitscentra, kunstmanifestaties, culturele 
evenementen beëindigen. 

Het voorzieningenniveau in de gemeente daalt. Geen of 
minder kunstmanifestaties en evenementen. 

Circa € 70.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Onderzoeken of alleen subsidiering van activiteiten t.b.v. jeugd 
mogelijk is. De cursuskosten voor volwassenen zijn reeds 
kostendekkend. Onderzoeken of ook de overheadkosten voor 
volwassenen kostendekkend kunnen worden gemaakt. 

De cursuskosten voor volwassenen stijgen. Mogelijk 
personele gevolgen voor Het Pieck. Ook gevolgen voor de 
exploitatie van De Voorste Venne. 

???

b. Het ambitieniveau voor De Voorste Venne verlagen.
Subsidie voor creativiteitscentra, kunstmanifestaties en culturele 
evenementen verminderen met 10, 20 of 50%.

Het voorzieningenniveau in de gemeente daalt. Geen of 
minder kunstmanifestaties en evenementen. 

€ 7.000 of € 14.000 of € 35.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
Stichting De Voorste Venne komt in september met een plan, een begroting voor 2021 en een prognose voor 2022 en volgende jaren met de kennis die ze op dit moment hebben 
(vanwege Corona en men een nieuw bestuur heeft. Het verdient aanbeveling de plannen van De Voorste Venne af te wachten alvorens de subsidie aan De Voorste Venne te wijzigen.  
De verwachting is eerder dat de subsidie aan De Voorste Venne van € 300.000 moet worden verhoogd vanaf 2021 dan dat er sprake is van een besparing. In de begroting 2021 is nog 
geen rekening gehouden met een hogere subsidie voor De Voorste Venne.
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6.9 OPENBARE BIBLIOTHEEK EN MEDIA:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 560

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 967.903 € 7.923 € 34.836 € 1.010.662
€ 209.215

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Bibliotheek € 933.750 Budgetsubsidie
b. HTR € 23.663 Subsidie HTR
c. Div kosten € 10.490 Bel/verzekeringen
Totaal € 967.903 

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
c. Huuropbrengsten € 209.215 Huur is gebaseerd op kostendekkende huurbeleid. De hoogte van de subsidie is mede gebaseerd op de huur. Verhoging van de 

huur levert derhalve geen substantieel voordeel op.
Bibliotheeklocaties Drunen (115k) en Vlijmen (94k)

Totaal € 209.215

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Subsidieaanvragen beoordelen, behandelen, verlenen etc. (en 
accountmanagement)

Inwoners van Heusden in staat stellen kennis te verwerven en zich te ontwikkelen en daarnaast 
ontspanning en ontmoeting bieden door leesbevordering.
De bibliotheek is er voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen met extra aandacht voor de 
ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen en mediawijsheid.

Op grond van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voert de bibliotheek 5 functies 
uit, te weten kennis- en informatievoorziening beschikbaar stellen, bieden van ontwikkeling en educatie, 
leesbevordering, ontmoeting en debat, kennismaking met kunst en cultuur.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
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Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. De subsidie aan de bibliotheek beëindigen. Dit kan niet in 2021. 
Jurisprudentie zegt dat een redelijke overgangstermijn in acht moet 
worden genomen.

Het voorzieningenniveau in de gemeente daalt. Geen 
mogelijkheid tot gebruik van bibliotheekfaciliteiten binnen de 
gemeente. Personele gevolgen voor bibliotheek.

Vanaf 2022 € 725.000 (subsidie – huur)

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het aantal volwaardige bibliotheekvestigingen in onze gemeente 
verminderen en meer gebruik maken van servicepunten en 
schoolbibliotheken.

Het voorzieningenniveau in de gemeente daalt. Niet alle 5 
bibliotheekfuncties kunnen worden uitgevoerd. 

???

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Aan de bibliotheek is opdracht gegeven om met een uitwerking te komen van de kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk die de raad in 2 juli 2019 heeft vastgesteld. Deze uitwerking 
wordt in september verwacht. Het verdient aanbeveling om deze uitwerking af te wachten alvorens de subsidie aan de bibliotheek te wijzigen.  
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7. Sociaal domein
Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
7.1 Maatschappelijk, sociaal cultureel en jeugdwerk € 3.190.144 Ja Ja
7.2 Wmo € 8.928.636 Ja Ja
7.3 Jeugd € 7.726.052 Ja Ja
7.4 Participatie/inkomensvoorziening € 14.972.253 Ja Ja
7.5 Armoedebeleid € 964.000 Ja Ja
7.6 Gezondheidszorg € 1.746.691 Ja Ja
7.7 Statushouders € 98.224 Ja Nee
Directe apparaatskosten € 2.416.329
Totaal lasten begroting 2020 primair € 40.042.329

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
7.1 Maatschappelijk, sociaal cultureel en jeugdwerk € 266.765 Ja Ja
7.2 Wmo € 150.000 Nee Ja
7.4 Participatie/inkomensvoorziening € 8.514.896 Nee Ja
7.6 Gezondheidszorg € 13.250 Ja Nee
Totaal baten begroting 2020 primair € 8.944.911
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

7.1 MAATSCHAPPELIJK, SOCIAAL CULTUREEL EN JEUGDWERK:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 610

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 3.098.526 € 2.381 € 89.237 € 3.190.144

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. O3 € 2.476.616 Subsidie voorliggend veld (898k), Contour de Twern (463k), huur MFA (12k), maatschappelijk werk (682k), indexering (56k), 

Ouderenbeleid (365k).
b. Buurt en dorpshuizen € 239.074 Subsidie buurt/dorpshuizen (70k), huurkn buurthuis en wijkwinkel Caleidoscoop van Woonveste (150k), Belastingen/verz (19k).
c. Uitvoeringskn 
kinderopvang

€ 134.088 Inspectiekn kinderopvang, huurkn MFA Caleidoscoop,  Mikz (69k).

d. De Schroef € 160.152 Jeugd/jongerenwerk (Bosimpuls).
e. Jeugdorganisaties € 29.163 Subsidies (scouting, jeugdvakantie werk, St Jong Ned, Speelotheek, vierdaagse).
f. Stelpost lokale innovaties € 42.425 Voor innovaties vanuit inwonersinitiatieven.
f. Div kn € 17.008 Waarderingssubsidies ouderenbeleid (11k), Dementie vriendelijke gemeente (5k) en budget voor aanvragen jeugd en sport (1k).
Totaal € 3.098.526

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
c. Opbrengsten € 266.765 Huur MFA (43k), Huur buurt/dorpshuizen (224k)
Totaal € 266.765

Deze onderdelen worden betrokken in het separate onderzoek ‘sturing sociaal domein’ (voorliggend veld) dat tegelijkertijd met de keuzepalets bestaand beleid wordt uitgevoerd. 
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7.2 Wmo:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 610, 620, 660, 671

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 8.928.636 € - € - € 8.928.636
€ 150.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Woonvoorzieningen € 375.000 Bijstelling 1e bestuursrapportage € 50.000 korting uitname Wet Langdurige Zorg € 19.000
b. Rolstoelen huur € 500.000 Nu voorbereiding contract verlening Medipoint we moeten rekening houden met meerkosten a.g.v. volume en prijsstijgingen
c. Vervoersvoorzieningen € 485.500 Deeltaxi (390k), servicebureau regiotaxi (15,5k) en forfaitaire vergoeding (80k)
d. HBH € 2.740.000 HBH natura (2.650k), PGB (90k)
e. Vergoeding Wmo Kantoor € 115.000 Uitvoeringskosten diensten Zorg-Lokaal
e. Wmo begeleiding € 3.400.000 ZIN (Begeleiding, dagbesteding, vervoer en overige maatwerkvoorzieningen, 2.800k), PGB (600k)
f. Wmo innovatie € 43.000 Innovatiebudget inwonersinitiatieven
g. Begeleiding maatwerk € 500.000
h. O3 € 74.288 Subsidie mantelzorgondersteuning
i. O3 € 490.228 Subsidie cliëntondersteuning MEE
j. div. kosten € 205.620 Kn ICT (133k), Advieskosten Chambers (40k), Wmo Adviesraad (10k), Hart v. Haarsteeg (15k), Vertrouwenspersoon (7,5k)
Totaal € 8.928.636

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
k. Opbrengsten € 150.000 Eigen bijdrage HBH (abonnementstarief € 19,00 per 4 weken)
Totaal € 150.000

Deze onderdelen worden betrokken in het separate onderzoek ‘sturing sociaal domein’ dat tegelijkertijd met de keuzepalets bestaand beleid wordt uitgevoerd. 
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7.3 JEUGD:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 620, 672, 682

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 7.726.052 € - € - € 7.726.052 

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Jeugd regionaal € 5.422.000
b. Uitvoeringskosten 
gastheergemeente

€ 250.000 Regionale afspraken

c. Bijdrage regio risico’s € 100.000 In verband met solidariteitsafspraken is sprake van risico reservering opgenomen. Wordt de laatste jaren betrokken bij de 
meerkosten jeugd.

d. Bijdrage regio innovatie € 170.000 Regionale afspraken over gemaakt.
e. Bijdrage landelijke inkoop € 150.000 Via de regio en betreft de landelijk ingekochte jeugdhulp die vaak een dure vorm van hulp met verblijf betreft. Op herijking begroting 

2019 en 2020 is dit bedrag met € 350.000 naar boven bijgesteld.
f. Jeugd lokaal € 778.000 ZIN (480k), PGB (290k). Expertiseteam moeilijke casussen (8k) is ingevuld als quick win in de voorjaarsnota 2020. 
g. Jeugdreclassering € 856.052 Bijdrage regionaal BJZ (Bureau Jeugdzorg) en LWI (Landelijk Werkende gecertificeerde Instellingen) (800k) en inzet JBB (Jeugd 

Bescherming Brabant) of andere veiligheidsexpertise (56k)
Totaal € 7.726.052

Deze onderdelen worden betrokken in het separate onderzoek ‘sturing sociaal domein’ dat tegelijkertijd met de keuzepalets bestaand beleid wordt uitgevoerd. 
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7.4 PARTICIPATIE/INKOMENSVOORZIENING:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 630, 640, 650

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 14.972.253 € - € - € 14.972.253
€ 8.514.896

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. BUIG € 8.514.896 Doorbetaling BUIG aan Baanbrekers. Deze is niet beïnvloedbaar want is een effect van aantallen uit het verleden. Beleid is wel 

(deels) beïnvloedbaar (i.o.m. andere deelnemers).
b. Bijdrage GR € 2.803.000 Verdeelsleutel is onderwerp van onderzoek. Hier loopt separaat traject voor. 
c. Re-integratie € 3.654.357 Betreft doorbetaling integratie uitkering (die via de Algemene uitkering gemeentefonds wordt ontvangen) aan Baanbrekers.
Totaal € 15.522.253

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
e. Ontvangen BUIG € 8.514.896 Deze gaat 1 op 1 door naar Baanbrekers.
Totaal € 8.514.896

De verdeelsleutel voor de bijdrage aan de GR Baanbrekers was reeds onderwerp van onderzoek. De resultaten daarvan worden separaat aan u voorgelegd.   
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7.5 ARMOEDEBELEID:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 530

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 964.000 € - € - € 964.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Heusdenpas € 279.000
b. Bijzondere bijstand € 550.000
c. Kwijtscheldingen € 125.000 Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
d. Voedselbank € 10.000
Totaal € 964.000 

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het opstellen van het beleid. Controle op de uitvoering.
De uitvoering vindt plaatst door KCC.
Overleg met div organisaties zoals Stichting Leergeld, De Schroef en 
Jeugdfonds cultuur en sport. 

In 2019 bereikten we ruim 900 huishoudens met de HeusdenPas.
De HeusdenPas bestaat uit een bijdrage van € 150 per jaar voor volwassenen met een inkomen tot 
120% van het bijstandsniveau. Voor kinderen is er een KindPas waarmee ze kunnen sporten of 
meedoen aan cultuur en kunnen meedoen op school.

b. Uitvoering vindt plaats door Baanbrekers.
Opstellen beleidsregels i.s.m. Waalwijk en Loon op Zand.
Accounthouderschap met Baanbrekers.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra noodzakelijke kosten die mensen met een minimuminkomen 
moeten maken en die ze niet uit hun inkomen kunnen betalen.
Aanvragen bijzondere bijstand zijn heel wisselend van aard. Een groot bedrag aan bijzondere bijstand 
wordt uitgegeven aan de kosten van bewindvoering van mensen in schulden. Ook gaat er een 
behoorlijk bedrag naar de kosten van rente en aflossing van een lening die mensen (vooral 
statushouders) moeten afsluiten voor de het inrichten van hun woning. Maar ook de gemeentelijke 
bijdrage aan de gemeentepolis (ziektekostenverzekering) waar ruim 750 inwoners aan meedoen wordt 
uit de bijzondere bijstand betaald.

c. Uitvoeren van de kwijtscheldingsregeling. In behandeling nemen van 
verzoeken tot kwijtschelding.

Jaarlijks worden ongeveer 600 aanvragen tot kwijtschelding toegekend.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. De HeusdenPas is gemeentelijk beleid en een gemeentelijke keuze. 
Wij zijn niet verplicht deze regeling aan te bieden. In principe kan de 
regeling worden geschrapt. Vanuit het Rijk ontvangen we wel 
middelen specifiek voor voorzieningen van kinderen, de zogenaamde 
Klijnsmamiddelen. Ook deze middelen zijn in principe niet 
geoormerkt. 

Directe gevolg
Het zou voor mensen met een inkomen tot 120% van het 
bijstandsniveau betekenen dat ze geen aanspraak maken op 
€ 150 per jaar. Voor een groep die het financieel al erg lastig 
heeft, heeft dat impact. Het extra geld dat nu vaak gebruikt 
wordt voor de kosten van internet, voor sport of lidmaatschap 
van een seniorenvereniging o.i.d. , is dan niet meer 
beschikbaar.
Voor de kinderen zou het betekenen dat ze de zwemlessen 
niet vergoed krijgen, ook sporten of muziekles/cultuur komt 
voor rekening van de ouders die dat moeilijk/niet kunnen 
betalen. Stichting Leergeld Heusden genereert ook zelf 
middelen en van dit bedrag kunnen ze kinderen naar 
verwachting nog laten meedoen op school (ouderbijdrage; 
bijdrage schoolreisje; fiets; schoolpakket en mobieltje 
middelbare scholieren). 
Maatschappelijke gevolg
Het beleidsdoel dat we beogen met de HeusdenPas is dat 
mensen meedoen in de Heusdense samenleving. Stoppen 
betekent dat de kans groter wordt dat deze inwoners in een 
sociaal isolement raken. Sociaal isolement leidt namelijk tot 
allerlei andere gevolgen zoals gezondheidsklachten, 
eenzaamheid en zo meer. Deze gevolgen leiden tot meer 
maatschappelijke kosten.
Als kinderen niet meer kunnen sporten of meedoen aan 
cultuur heeft dat gevolgen voor hun ontwikkeling maar ook 
voor hun kansen/positie ten opzichte van andere kinderen. 

€ 279.000 zou aan uitgaven aan de 
regelingen voor volwassenen en 
kinderen kunnen worden bespaard. 
Daarnaast is er een besparing in 
formatie te realiseren vooral bij KCC en 
een klein stukje bij Welzijn (grofweg 
ruim 1 FTE).

b. Bijzondere bijstand is gemeentelijk beleid en het is een gemeentelijke 
keuze om de regeling royaal of minder royaal uit te voeren. Het is wel 
een verplichting om bijzondere bijstand uit te voeren in het kader van 
de Participatiewet. In Heusden hebben we ervoor gekozen de 
regeling samen met Waalwijk en Loon op Zand uit te voeren, omdat 
de uitvoering bij Baanbrekers ligt. Dit zorg voor een afhankelijkheid 
als we de regeling willen aanpassen. 

De regeling is vorig jaar aangepast. Op een aantal punten verruimd, 
op een aantal punten strakker ingeregeld. De aanpassingen beogen 
een regeling die beter aansluit bij het brede sociale domein. 

Mensen moeten zelf kosten voldoen waarvoor ze 
aantoonbaar geen middelen hebben. Dat betekent een groter 
risico op het ontstaan van schulden. Dat betekent ook een 
groter risico op het mijden van zorg(kosten) met allerlei 
gezondheidsproblemen van dien. De stress die het hebben 
van weinig geld met zich meebrengt heeft in algemene zin 
gevolgen voor gezondheid, werk, relatie en opvoeding van 
kinderen.

Een eerste indicatie is dat een 
besparing van € 100.000 - € 200.000 in 
principe mogelijk zou moeten zijn. 
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Voor een minimale variant moeten we uitzoeken wat de ondergrens is 
van wat je als gemeente moet bieden aan bijzondere bijstand. Bij een 
strakke uitvoering van de regeling is al wel veel ‘winst’ te behalen.  

c. Artikel 255 van de Gemeentewet regelt de mogelijkheid voor 
gemeenten om kwijtschelding van belastingen te verlenen. Het 
verlenen van kwijtschelding is dus geen verplichting maar een 
bevoegdheid. Theoretisch minimumniveau is dus geen regeling.

Mensen met een (bijna) minimum zullen financiële 
consequenties ervaren bij het stoppen van deze optie.

€ 125.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het is mogelijk om een aangepaste regeling HeusdenPas en 
KindPakket aan te bieden. De bijdrage van € 150 kan omlaag en ook 
naar de bijdrage aan sport/zwemles/cultuur voor kinderen kan worden 
gesleuteld.

Zie minimumniveau (in iets mindere mate).
Vooral de gevolgen voor kinderen zullen niet minder zijn. 

Rond de € 100.000 - € 150.000. In 
formatie is er bij het in stand houden 
van de regeling geen besparing.

b. Bij de bijzondere bijstand zie ik niet meteen hoe een aangepast 
niveau er moet uitzien ten opzichte van het minimale niveau, maar er 
zijn altijd verschillende knoppen om aan te draaien. 

Zie hierboven Afhankelijk van de keuzes

c. De huidige regeling versoberen. Bijv. geen 75% kwijtschelden maar 
een lager percentage.

Zie minimum niveau (in mindere mate afhankelijk van keuze) € 0 - € 125.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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7.6 GEZONDHEIDSZORG:
Portefeuillehouder P. v. Steen
Taakveld 610, 710

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 1.722.873 € 14.414 € 9.404 € 1.746.691
€ 13.250

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Bijdrage GGD € 1.569.117 Loopt mee in onderzoek sociaal domein. 
b. O3 € 45.500 Inzet GGD via O3 t.b.v. jeugdgezondheidszorg. Loopt mee in onderzoek sociaal domein
c. Jeugdgezondheidszorg € 24.781 Clientonderzoeken CEO beheerkosten multisignaal. 
d. Subsidies € 31.655 EHBO verenigingen, st. Gered gereedschap, slachtofferhulp, eigenwijs, vrije tijd, rechtswinkel.
e. Wet verplichte GGZ € 50.000 Hier staat een gelijk bedrag via de algemene uitkering gemeentefonds tegenover. Gelet op de verplicht taken, niet substantieel 

beïnvloedbaar. 
f. Div kosten € 1.820 Verzekeringen.
Totaal € 1.722.873

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
g. Huurinkomsten € 13.250 Huur gezondheidscentrum
Totaal € 13.250

Deze onderdelen worden betrokken in het separate onderzoek ‘sturing sociaal domein’ dat tegelijkertijd met de keuzepalets bestaand beleid wordt uitgevoerd.



80

8. Duurzaamheid, milieu en afval
Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
8.1 Beheer en onderhoud riolering* € 6.161.804 Ja Ja
8.2 Afvalinzameling/-verwerking* € 4.095.442 Ja Ja
8.3 Milieu bedrijven € 413.360 Ja Ja
8.4 Overige kosten milieu € 112.600 Ja Ja
8.5 Duurzaamheid € 318.583 Ja Ja
Directe apparaatskosten € 1.418.997
Totaal lasten begroting 2020 primair € 12.520.786

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
8.1 Beheer en onderhoud riolering* € 6.903.148 Ja Ja
8.2 Afvalinzameling/-verwerking* € 4.952.590 Ja Ja
8.3 Milieu bedrijven € 10.000 Ja Nee
Totaal baten begroting 2020 primair € 11.865.738

 
* De uitgaven/inkomsten van riool en afval vormen binnen de begroting een gesloten onderdeel. D.w.z. de kosten van deze onderdelen moeten worden opgebracht door de rioolheffing cq. de 
afvalstoffenheffing/inkomsten milieustraat. Deze kosten zijn wel beïnvloedbaar, maar hebben geen effect op het begrotingssaldo. Een besparing zal (op termijn) moeten leiden tot een verlaging van de tarieven. Deze 
onderdelen zijn daarom niet meegenomen in de onderstaande uitwerking. 
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

8.3 MILIEU BEDRIJVEN:
Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 740

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 413.360 € - € - € 413.360
€ 10.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. OMWB € 390.000 Bijdrage GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant.
b. Incidentmanagement € 23.360 Budget voor opruimen dumpingen, reiniging wegdek, asbest e.d. 
Totaal € 413.360

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. OMWB: 
P1 (basistaken): uitvoeren wettelijke taken in VTH domein (minimum 
niveau) + P3 vast bedrag collectieve taken. 
P2 (verzoektaken): uitvoeren werkzaamheden diverse milieuthema’s 
waarvoor binnen de gemeente geen of onvoldoende kennis/formatie 
aanwezig is. Hier is structureel nog geen geld opgenomen voor VTH-
taken bij niet-basistaakbedrijven

OMWB zorgt dat we door P1 (en P3) voldoen aan de wettelijke VHT- taak en VTH- kwaliteitscriteria bij 
basistaakbedrijven.
OMWB zorgt dat we door P2 intern/extern kunnen voldoen aan milieu gerelateerde werkzaamheden op 
diverse thema’s (o.a. bodem, geluid, EV, lucht/trillingen, voorbereiding omgevingswet). In 2020 is
 € 50.000 euro aanvullend beschikbaar voor uitvoeren van uitvoeren wettelijke taken in VTH domein bij 
niet-basistaakbedrijven. Voor 2021 e.v. is dit bedrag vooralsnog niet beschikbaar. Voor de niet-
basistaakbedrijven wordt dan niet voldaan aan de wettelijke VTH taak en VTH kwaliteitscriteria.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Alleen de wettelijke taken afnemen bij de OMWB. De verzoektaken in 
eigen beheer uitvoeren zal echter veelal duurder zijn:
VTH-taken basistaakbedrijven: conform MWB-norm en GUK 
(gemeenschappelijk uitvoeringskader prioriteert taken)
VTH-taken niet-basistaakbedrijven: afnemen bij OMWB of min. 2 fte 
intern.
Overige milieu(verzoek)taken: 6-8 fte?

Indien voldaan wordt aan het minimale niveau zijn de 
(maatschappelijke) gevolgen verwaarloosbaar.
Echter wij zitten al beneden het minimale niveau. Er is een 
groot risico op overlast gevende situaties en ondermijning bij 
een groot deel van het bedrijvenbestand (niet-
basistaakbedrijven).
Daarnaast zijn er risico’s voor alle procedures/ 
ontwikkelingen waarin een milieucomponent aanwezig is 
aangezien de inhoudelijke kennis onvoldoende in huis is er 

n.v.t.
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weinig middelen zijn om deze taken als verzoek taak weg te 
leggen bij de OMWB.
Risico dat de toezichthouder een negatief oordeel geeft over 
het VTH jaarverslag omdat we niet voldoen aan de wettelijke 
taak. 

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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8.4 OVERIGE KOSTEN MILIEU:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 740

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 112.600 € - € - € 112.600

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Voorzieningen honden 
openbare ruimte

€ 72.600 Plaatsing en reiniging hondenpoepcontainers (containers en beugels), aanleg nieuwe hondenuitrenvelden, aanleg 
speelvoorzieningen en onderhoud/reparaties bestaande hondenuitrenvelden. 
Inzamelkosten poepcontainers.

b. Ongediertebestrijding € 40.000 M.n. voor eikenprocessierups 
Totaal € 112.600

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het behandelen van aanvragen/het traject om de te komen tot een 
uitrenveld. Het contact met de inwoners over locaties / inrichting van 
zo’n veld.
Het legen van de containers door de buitendienst.
Het in behandeling nemen van klachten/meldingen over overlast. 

Plaatsing en reiniging hondenpoepcontainers (containers en beugels), aanleg nieuwe 
hondenuitrenvelden, aanleg speelvoorzieningen en onderhoud/reparaties bestaande 
hondenuitrenvelden. 
Inzamelkosten poepcontainers (nu 200). 
Overigens zal de Buitendienst geen voorstander zijn van het verwijderen van de 
hondenpoepcontainers. De afvalbakjes worden nl. handmatig geleegd, als daarin hondenpoep zit is dat 
een ongewenste situatie. Bovendien zorgt dat voor meer ureninzet en misschien uitbreiding van het 
aantal afvalbakjes. (In niet heel veel gemeenten staan trouwens speciale hondenpoepcontainers! Soms 
speciale kleine afvalbakjes voor hondenpoep, maar nog vaker niets en moet de poep in de reguliere 
afvalbakken worden gedaan).

b. Bestrijding van overlast gevend ongedierte in de openbare ruimte M.n. bestrijding eikenprocessierups maar soms ook ander ongedierte (ratten e.d.) en exoten zoals de 
Japanse Duizendknoop.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Alle hondenpoepcontainers worden verwijderd, hondenpoep moet 
voortaan in de afvalbakjes worden gedaan, deze worden geleegd 
door de Buitendienst.

Meer hondenpoep op straat, (beperkt) meer loslopende 
honden op straat. Hierdoor meer overlast en dus inwoner 
ontevredenheid.

€ 72.600
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Alle hondenuitrenvelden worden ontmanteld. Honden mogen alleen 
nog maar los buiten de bebouwde kom.

Meer werk voor de Buitendienst/minder voor de BOA’s en 
KCC.

b. Stoppen met bestrijding Potentieel grootschalige overlast metals gevolg grote 
inwoner ontevredenheid. Een eventuele herstelactie zal 
duurder uitpakken dan de besparing (voorkomen is beter dan 
genezen)

€ 40.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. We halveren of verminderen het aantal hondenpoepcontainers. Bij 
nieuwe woonwijken worden (minder goed gebruikte) 
hondenpoepcontainers uit bestaande wijken geplaatst.
We leggen geen hondenuitrenvelden meer aan. Ook worden er geen 
speelvoorzieningen aangebracht. Alleen de bestaande velden worden 
minimaal onderhouden.

Meer hondenpoep op straat, (beperkt) meer loslopende 
honden op straat. Hierdoor meer overlast en dus inwoner 
ontevredenheid.
Meer werk voor de Buitendienst/minder voor de BOA’s.

€ 36.000 (helft)

b. n.v.t. Een tussenniveau m.b.t. de eikenprocessierups is niet 
mogelijk want twee keer spuiten is must vanwege de cyclus 
van de rups en de groeifase eikenboom in de lente.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

a) Als de structurele kosten dalen of zelfs nihil worden (hierbij overigens nog geen rekening gehouden met uren BOA’s) kan de hondenbelasting omlaag of zelfs worden afgeschaft. 
Daarin zit een overdekking, dus dat betekent dat er ook minder naar de algemene middelen vloeit. 
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8.5 DUURZAAMHEID:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 740

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 276.500 € 42.083 € - € 318.583

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN EN KL
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Diverse kosten € 276.500 Betreft subsidies, Energiek Heusden, bijdrage lokale initiatieven, NME en regionale bijdragen. (€ 50.000 als quick win ingerekend in 

de voorjaarsnota)
Totaal € 276.500

De kapitaallasten betreffen de jaarlijkse last bij een investeringsvolume van € 500 k p/j. In de meerjarenraming is nu jaarlijks dit 
bedrag als investeringsvolume opgenomen.

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Subsidie verlenen voor verduurzamen maatschappelijke 
accommodaties. (subsidieregeling isolatie particuliere woningen is in 
de maakt, als aangenomen door college dan vanaf 1 oktober van 
kracht).

Als accounthouder hebben we overleg met de diverse partners binnen 
en buiten de gemeente over duurzaamheid (inclusief 
beleidsontwikkeling / initiatieven uit de samenleving door participatie 
en ontwikkelingsgericht werken). 

Het bereiken van een energieneutrale gemeente. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als de 
samenleving. Waar mogelijk bijdragen in het streven naar verduurzaming van particuliere initiatieven.
Financiële bijdragen voor verduurzaming / isolatie en voor NME. 

Stimuleren van natuur- en milieueducatie, voornamelijk op scholen. Voornamelijk door het Bewaarde 
Land, een natuureducatie-programma voor het basisonderwijs.

Natuur- en milieueducatie (NME) voor de jeugd stimuleren.

Zorgen dat er initiatieven/projecten ontstaan in de gemeente die een bijdrage leveren aan het doel van 
een energieneutrale gemeente. 

KL Het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen (11 
geprioriteerde gebouwen).

Plaatsen van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, etc. op basis van maatwerkadviezen per gebouw.
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HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Het minimale niveau is invulling geven aan de doelen zoals 
opgenomen in het Klimaatakkoord/Klimaatwet (2030 49% CO2 
besparing en in 2050 95% t.o.v. 1990).
Geen subsidies verlenen voor verduurzaming maatschappelijke 
accommodaties en woningisolatie.
Geen bijdrage meer leveren aan het Bewaarde Land.

De samenwerkende partners zullen de gemeente als 
onbetrouwbare partner beschouwen. Zonder steun van de 
gemeente zouden zij ook (een deel van) van hun activiteiten 
niet voort kunnen zetten. 
De overeenkomsten kunnen niet nageleefd worden en 
moeten worden opgezegd. 
De doelstelling wordt niet of minder snel bereikt.
NME speelt geen rol meer in het lesprogramma van 
basisscholen.
De rol van de gemeente is dan bepekt tot de regievoering en 
de uitvoering volledig door de ‘markt’. Het behalen van de 
doelstelling wordt dan ook lastiger naar verwachting.
Vanuit de gemeente zal vanuit diverse beleidsvelden een 
invulling moeten worden gegeven aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Nu stoppen kan op termijn 
betekenen dat er een (duurdere) inhaalslag gemaakt moet 
worden.

Subsidies € 75.000
NME € 10.000
Volledig stoppen € 226.500

KL Zolang we eigendommen hebben, zijn we ‘verplicht’ om te voldoen 
aan de afspraken zoals opgenomen in het Klimaatakkoord. Dit is 
maatschappelijk akkoord tussen de overheden en maatschappelijke 
en natuurorganisaties om de doelstelling uit de Klimaatwet te kunnen 
realiseren. 

De bestuurlijke afspraken zijn niet afdwingbaar. Als we kiezen om nu 
te stoppen zijn hier geen sancties aan verbonden. 

Het huidige beleid is gericht op het behalen van de 
tussentijdse doelstellingen om de CO2 vermindering te 
kunnen realiseren. 
Gezien de doorlooptijd van de verduurzaming van Die 
Heygrave is het de vraag of de verduurzaming van de 
andere geplande gemeentelijke panden voor 2030 gehaald 
gaat worden.

€ 0
Bij bestuurlijke ongehoorzaamheid
€ 38.000 (cumulatief oplopend)

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Het minimale niveau is invulling geven aan de doelen zoals 
opgenomen in het Klimaatakkoord/Klimaatwet (2030 49% CO2 
besparing en in 2050 95% t.o.v. 1990).
Geen subsidies verlenen voor verduurzaming maatschappelijke 
accommodaties en woningisolatie.

Geen subsidieregeling vaststellen voor woningisolatie.
Een kleinere bijdrage leveren aan het Bewaarde Land (de helft van 
het normale aantal klassen kan maar deelnemen).

Zie minimale variant (in iets mindere mate) afhankelijk van 
de keuzes die je maakt. 

Subsidies € 50.000 (1/3 stoppen)
NME € 5.000

KL n.v.t n.v.t. n.v.t.
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RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

De uitvoering van het klimaatakkoord bevat meer dan we nu hebben opgepakt. Bijvoorbeeld; energiebesparing bij bedrijfsgebouwen, het stimuleren van de circulaire 
economie en de warmtetransitie die nog uitgevoerd moet worden voor 2050. De gemeente heeft hierin de regierol en een handhavingsplicht. De VNG is nog in 
overleg met het Rijk over de financiële ondersteuning daarbij. 
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9. Bouwen en wonen
Het programma in een notendop:

Beleidsonderdeel (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
9.1 Ruimtelijke ordening € 436.400 Ja Ja
9.2 Bouwgrondexploitatie wonen € 9.026.938 Nee* Ja
9.3 Wonen € 123.268 Ja Ja
Directe apparaatskosten € 1.524.378
Totaal lasten begroting 2020 primair € 11.110.984

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
9.1 Ruimtelijke ordening € 52.000 Nee Nee
9.2 Bouwgrondexploitaties € 9.619.233 Nee* Ja
9.3 Wonen € 1.108.500 Nee Ja
Totaal baten begroting 2020 primair € 10.779.733 

 
*De bouwgrondexploitaties kunnen beïnvloed worden, maar dit heeft een effect voor de AR en niet voor het (structurele) saldo in de reguliere exploitatie. 
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KEUZEPALET (uitwerking van de beïnvloedbare onderdelen met een substantiële besparingsomvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

9.1 RUIMTELIJKE ORDENING:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 810

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 436.400 € - € - € 436.400
€ 52.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Bestemmingsplannen 
actualisatie

€ 315.400 Structureel v.a. 2021 e.v. € 155.400. Gaat over in implementatie en uitvoering omgevingswet. De incidentele middelen uit de 
voorjaarsnota 2020 uit de AR worden toegevoegd aan dit budget. 

b. Kosten Kadaster en geo-
informatie

€ 96.000 Kosten kadaster, luchtfoto’s, licentie Cyclomedia

c. Planschadevergoedingen € 25.000
Totaal € 436.400

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd door ons? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het hebben van actuele bestemmingsplannen/bestemmingsregelingen. Actuele plannen/regelingen die digitaal raadpleegpaar zijn. Actueel wil zeggen dat er geen urgentie of 
noodzaak is om vooruitlopend op het toekomstige omgevingsplan een bestemmingsplan vast te stellen. 
Daarnaast worden verordeningen die vanaf 2022 onder de omgevingswet komen te vallen en 
uiteindelijk opgaan in het omgevingsplan, zoveel mogelijk direct toegankelijk gemaakt voor onze 
inwoners.

b. Inkoop van gegevens die nodig is voor de uitvoering van ruimtelijke 
projecten

We beschikken over actuele informatie over de openbare ruimte voor het uitvoeren van ruimtelijke 
projecten. 

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. Dit is een wettelijke taak. n.v.t. n.v.t
b. Stoppen Projecten kunnen niet meer effectief voorbereid en 

uitgevoerd worden en dienstverlening naar inwoners komt 
sterk onder druk te staan

Geen reële besparingsoptie
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HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld? 

a. n.v.t. n.v.t n.v.t.
b. n.v.t. n.v.t n.v.t

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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9.3 WONEN:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 830

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 118.412 € 4.856 € - € 123.268

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Subsidies en bijdragen € 25.500 Deelname onderzoeken, lidmaatschap Meijerij, huisvesting bijz. doelgroepen. € 7.500 meegenomen op basis van werkelijke 

uitgaven recentelijk in quick wins voorjaarsnota 2020. 
b. Onderhoud/beheer 
woonwagenlocaties

€ 12.912

c. Inhuur derden € 25.000 Inhuur t.b.v. constructiewerkzaamheden ’s-Hertogenbosch. 
d. ICT en div kosten € 55.000 SquitXO (50k)
Totaal € 118.412

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Regionale afstemmen wonen in Noordoost, midden Brabant en 
Langstraatverband. 

Periodieke onderzoeken (zoals woningbouwmonitor, woonwensen en bijzonder doelgroepen). Deze 
worden gebruikt voor het opstellen van de woonvisie.

HOE ZIET HET MINIMALE NIVEAU ERUIT? 
Act.
Nr.

Wat biedt het minimumpakket? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het minimale 
niveau?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. Stoppen Voor bestemmingsplanwijzigingen wordt een goede 
onderbouwing door de provincie geëist. Hierin wordt nu 
invulling gegeven door de onderzoeken waarin wij 
participeren.

€ 18.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de (maatschappelijke) gevolgen bij het aangepaste 
niveau/variant?

Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) kunnen besparen in geld?

a. n.v.t n.v.t n.v.t.



92

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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10. Overhead

Overhead bestaat uit alle kosten die samenhangen met de sturing en het faciliteren van de programma’s die hieraan niet één op één zijn toe te delen en vooral betrekking 
hebben op de ondersteunende functies in een gemeentelijke organisatie zoals bijvoorbeeld: huisvesting, ICT, personeelszaken, financiën, communicatie en 
bestuursondersteuning. 

Overhead (lasten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
10.1 ICT € 1.579.399 Ja Ja
10.2 Personeelsbeheer € 1.290.031 Ja Ja
10.3 Huisvesting € 838.512 Ja Ja
10.4 Facilitaire zaken € 571.285 Ja Ja
10.5 Bestuursondersteuning € 126.237 Ja Ja
10.6 Juridische zaken € 91.292 Nee Ja
10.7 Financiën € 51.550 Nee Ja
10.8 Communicatie € 50.000 Ja Nee
Uren € 6.349.961
Totaal lasten begroting 2020 primair € 10.948.067* 

Beleidsonderdeel (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
10.1 ICT € 25.000 Ja Nee
10.2 Personeelsbeheer € 17.000 Ja Nee
10.3 Huisvesting € 27.829 Ja Nee
10.4 Facilitaire zaken € 30.000 Ja Nee
Totaal baten begroting 2020 primair € 99.829  

*Een deel van de overheadkosten (2020 € 847.065) wordt doorbelast naar kredieten en bouwgrondexploitaties.
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KEUZEPALET (beïnvloedbare onderdelen van substantiële omvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

10.1 ICT:
Portefeuillehouder W. van Hees
Taakveld 004

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 1.143.980 € 435.419 € € 1.579.399
€ 25.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Kosten contracten/   
    licenties

€ 755.960

b. Aanschaf diversen € 140.000 ICT middelen onder de 10k die niet meelopen in het (vervangings)investeringsschema. 
c. Digitale verbindingen € 112.640
d. Externe advieskosten € 80.000
e. Datagedreven werken € 50.000 Niet structureel (2020 laatste jaar)
f. Div kosten € 5.380
Totaal € 1.143.980

KL vloeien voort uit toekomstige ICT investeringen. Investeringsplanning nader bekijken op realiteit en haalbaarheid.
In 2020 is een krediet van € 350.000 opgenomen om binnen Beware te komen tot de ontwikkeling van software. Tot op heden is 
daar nog niets van uitgegeven en er zijn ook nog geen concrete plannen. De jaarlijkse kapitaallasten zijn circa € 60.000. 

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
g. Opbrengsten € 25.000 Hosting ICT Streekarchief
Totaal € 25.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Digitale ondersteuning van alle processen in de gemeente. Hardware en software up to date waarmee medewerkers goed kunnen werken, support contracten etc.
b. Aanschaf materialen (laptops/telefoon en andere hardware) Medewerkers zijn goed geëquipeerd voor hun werk.
d. Het inhuren van extern advies voor applicatie ondersteuning Extern experts lossen vragen en problemen op.
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WELKE BESPARINGEN ZIJN MOGELIJK EN WAT ZIJN HIERVAN DE CONSEQUENTIES? 
Act.
Nr.

Hoe ziet het minimumniveau van dienstverlening/ondersteuning of 
serviceverlening eruit?

Wat zijn de gevolgen bij het minimale niveau (ten opzichte 
van de huidige situatie)?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. Dit is nu passend bij de huidige applicaties. Met iets stoppen betekent geen ondersteuning voor het 
betreffende proces. Mogelijk kunnen andere keuzes gemaakt 
worden in ondersteuning van hard- en software die 
goedkoper kunnen uitpakken, maar hier wordt vooraf ook 
over nagedacht. 

Niet substantieel

b. Dit budget gaat jaarlijks op; dit is minimumniveau. n.v.t. n.v.t.
d. Dit budget gaat jaarlijks op; hangt samen met de applicaties n.v.t. n.v.t.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de gevolgen bij het aangepaste niveau/variant? Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. n.v.t.
b. n.v.t
d. n.v.t.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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10.2 PERSONEELSBEHEER:
Portefeuillehouder T. Blankers
Taakveld 004

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 1.290.031 € - € - € 1.290.031
€ 17.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Algemeen 
personeelsbudget (inhuur)

€ 417.250

b. Werkgeverskosten € 378.824 Reis- en verblijfkosten, vacaturekosten, ARBO, werkgeversbijdrage IZA, Employability (assessments, 
loopbaan/mobiliteitsadviezen), werkkostenregeling, verzekering, vergoedingen commissie bezwaarschriften, bedrijfskleding, cao 
verplichtingen (fietsregeling, werkgeversbijdrage vakbonden), vergoedingen stageplaatsen/werkervaringsplaatsen, banenafspraken.  
(€ 17 k meegenomen in quick wins voorjaarsnota 2020)

c. Secundaire 
arbeidsvoorwaarden

€ 436.613 Opleidingen, beloningen, binding, diverse kosten.

d. Salarisadministratie € 57.344 RAET, Youforce, sp doorontwikkeling PSA.
Totaal € 1.290.031

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
h. Opbrengsten € 17.000 Vergoeding streekarchief (fin adm/p-beheer) 

(terugontvangen ziektegelden worden in mindering gebracht aan de kostenkant)
Totaal € 17.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het centraal flexbudget is bedoeld om pieken op te vangen in de 
bedrijfsvoering en uitgevallen medewerkers
te vervangen. Dit kan zijn vanwege de overbrugging bij een 
openstaande vacature of in het geval van afwezigheid door bijvoorbeeld 
ziekte. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn deskundigheid in te huren 
die we niet in huis hebben.  

De continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening en activiteiten uit de begroting blijft op orde. 

b. We moeten aan een aantal wettelijk verplichte taken en Cao 
verplichtingen voldoen. 
Voor het overige zijn het secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Voldoen aan de wettelijke regelingen en invulling geven aan de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Deze dragen bij aan het vakmanschap van MogelijkMaker en de invulling van onze kernwaarden. 

c. Noodzakelijke opleidingen en loopbaantrajecten vergoeden, het 
verlenen van gratificaties voor buitengewone prestaties. Jubilea 

Invulling geven aan goed werkgeverschap die ook bijdragen aan onze kernwaarde, dialoog en 
samenwerking  



97

bezoldigingen en het organiseren van bijeenkomsten voor huidige en 
oud personeel. 

d. Benodigde pakketten voor de salarisadministratie en personeelsbeheer. Adequate salaris- en personeelsadministratie.

WELKE BESPARINGEN ZIJN MOGELIJK EN WAT ZIJN HIERVAN DE CONSEQUENTIES? 
Act.
Nr.

Hoe ziet het minimumniveau van dienstverlening/ondersteuning of 
serviceverlening eruit?

Wat zijn de gevolgen bij het minimale niveau (ten opzichte 
van de huidige situatie)?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. Op basis van de realisatie de afgelopen jaren is gebleken dat het nu 
beschikbare budget benodigd is. Aangezien daarbij de lasten van de 
accounthouder Onderwijs en medewerker DIV ten laste van dit budget 
worden gebracht beschouwen we het huidige niveau als het 
minimumniveau.
Een verdere verlaging is theoretisch mogelijk, maar heeft aanzienlijke 
consequenties.

De continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening en 
activiteiten uit de begroting kan niet langer worden 
gewaarborgd. Op het moment dat we niet meer vervangen 
bij ziekte e.d. loopt de werkdruk bij andere collega’s op met 
een verhoogd risico op extra uitval. 

€ 0

b. De eigen beleidskeuzes schrappen Door het laten vervallen van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden, komt onze positie als goed werkgever 
in het gedrang en heeft een negatieve invloed op de werving 
van nieuwe medewerkers en de bestaande medewerkers. 
Het heeft een groot negatief effect op de verdere 
ontwikkeling van het vakmanschap van MogelijkMaker. 

Circa € 50.000

c. Beperkte verlaging. Met het verminderen van de secundaire arbeidsvoorwaarden 
komt onze positie als goed werkgever in het gedrang en 
heeft een negatieve invloed op de werving van nieuwe 
medewerkers en de bestaande medewerkers. Het heeft een 
groot negatief effect op de verdere ontwikkeling van het 
vakmanschap van MogelijkMaker. Een versobering van bijv. 
het opleidingsbudget zal ook leiden tot minder 
ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Niet substantieel

d. Met de recente aanbesteding ligt er een langdurig contract.
We hebben een applicatie nodig voor een goede personeels en 
salarisadministratie (incl SALHA). 

n.v.t. n.v.t.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de gevolgen bij het aangepaste niveau/variant? Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. n.v.t. n.v.t.  zie de toelichting hierboven n.v.t 
b. Een percentage van het huidige eigen beleid Zie de toelichting hierboven Tussen 0 - € 50.000
c. Iets er tussen in. Idem Tussen 0 - € 50.000
d. Iets er tussenin. Idem Tussen 0 - € 35.000
e. n.v.t n.v.t n.v.t. 
f. Iets er tussenin Idem Tussen 0 - € 20.000
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g Deels schrappen/andere invulling Idem Tussen 0 - € 37.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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10.3 HUISVESTING:
Portefeuillehouder K. v. Bokhoven 
Taakveld 004

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 497.798  € 76.464 € 264.250 € 838.512
€ 27.829

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Hv Vlijmen € 140.807 (energie, verzekeringen, belastingen, div aanschaf, glasbewassing, handdoekautomaten, schoonmaak, beveiliging, vuilafvoer).
b. Hv Werf € 114.373 Idem
c. Hv Drunen € 98.073 Idem
d. Hv algemeen € 30.958 Kn kwaliteitsinspectie Intexso, specialistische schoonmaak
e. Inzet buitendienst € 113.587   Doorbelasting inzet buitendienst incl inzet wagenpark en ureninzet voor gemeentehuizen/werf.
Totaal € 497.798 

De KL betreffen: nieuwbouw gem huis Vlijmen (2004), herinrichting FO Vlijmen (2013), plaatsing zonnepanelen (2017), herinrichting 
beg grond Drunen (2018), duurzaamheidsmaatregelen Vlijmen (2018)/Drn (2020) en aanpassing archiefruimte Vlijmen (2020).

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
f. Opbrengsten € 27.829 Huurvergoedingen O3 (Drunen, € 18.679) en HTR (Vlijmen, € 2.850), SDE subsidie (6.300)
Totaal € 27.829

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a-e De exploitatie van de gemeentelijke accommodaties. Goed functionerende gebouwen. 

WELKE BESPARINGEN ZIJN MOGELIJK EN WAT ZIJN HIERVAN DE CONSEQUENTIES? 
Act.
Nr.

Hoe ziet het minimumniveau van dienstverlening/ondersteuning of 
serviceverlening eruit?

Wat zijn de gevolgen bij het minimale niveau (ten opzichte 
van de huidige situatie)?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld?

a-e Verzekeringsportefeuille wordt al tegen het licht houden, 
duurzaamheidsmaatregelen zijn de afgelopen jaren al genomen 

Als de kantoren structureel minder gebruikt worden zou dit ook 
moeten leiden tot minder gebruikskosten.
Wellicht kan op den duur één van de kantoren worden afgestoten of 
biedt dit meer mogelijkheden tot verhuur.

Minder collegiaal contact. 
Meer contact met de samenleving indien we gebruik maken 
van ruimtes bij instellingen en bedrijven. 

Zeer afhankelijk van de te maken 
keuzes.
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Een absoluut minimum zou zijn: een uitgiftepunt burgerzaken, zoveel 
mogelijk thuis werken en het huren van werk- en vergaderruimtes.  

Het efficiënter gebruiken van de Werf en Die Heygrave.

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de gevolgen bij het aangepaste niveau/variant? Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a-e Iets er tussenin Idem Iets er tussenin.

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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10.4 FACILITAIRE ZAKEN:
Portefeuillehouder T. Blankers 
Taakveld 004

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 571.285 € - € - € 571.285
€ 30.000

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Interne dienstverlening € 571.285 Telefoonkosten, kantoorbenodigdheden, kopieerkosten, portokosten, papier, abonnementen/contracten, werkcafés, BHV. 
Totaal € 571.285

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Mogelijkheid tot opbrengstenverhoging (en evt consequenties)
b. Opbrengsten € 30.000 Inkomsten werkcafés
Totaal € 30.000

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het leveren van de benodigde faciliteiten. idem

WELKE BESPARINGEN ZIJN MOGELIJK EN WAT ZIJN HIERVAN DE CONSEQUENTIES? 
Act.
Nr.

Hoe ziet het minimumniveau van dienstverlening/ondersteuning of 
serviceverlening eruit?

Wat zijn de gevolgen bij het minimale niveau (ten opzichte 
van de huidige situatie)?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld?

a. Ervan uitgaande dat de bezetting op de locaties ook in de toekomst 
lager zal zijn, zal een deel van de faciliteiten ook minder kosten bijv. 
catering Drunen sluiten, minder printen, kantoorbenodigdheden, 
schoonmaak etc. 
Abonnementen nog een kritisch bekijken.

N.v.t. Bij 10% verminderen € 57.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de gevolgen bij het aangepaste niveau/variant? Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. Iets er tussenin Idem Naar rato.
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RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN
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10.5 BESTUURSONDERSTEUNING:
Portefeuillehouder College
Taakveld 004

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020 € 126.237 € - € - € 126.237

NADERE DUIDING KOSTEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. Representatie € 84.480 Bestemd voor de bekostiging van div. reguliere representatiekosten voor de organisatie zoals, ontvangsten, huwelijksjubilea, 

herdenkingen, Dromen. Doen. Heusden.-dag (€ 50.000), veteranen dag, representatiegeschenken, kosten bestuurswisselingen 
(afscheid raads- of collegeleden), etc. 

b. Kwaliteitsverbetering € 15.725 Kosten/werkbudget tbv efficiencyverbetering d.m.v. onderzoeken, inkoopcontrol, bestuurlijke ondersteuning, e.d.
€ 5.725 meegenomen in quick wins voorjaarsnota 2020.

c. Subsidies € 14.697
d. OR € 11.335
Totaal € 126.237

WAT DOET DE GEMEENTE? (huidige situatie) 
Welke activiteiten worden uitgevoerd ? Welke prestaties worden geleverd ?

a. Het organiseren van representatie activiteiten voor het college en 
bijeenkomsten voor jubilea e.d.

DDH budgetten zijn in de jaren 2018 en 2019 ingezet voor thematische vieringen (700 jaar Heusden en 
75 jaar Vrijheid Heusden). Het college wil jaarlijks DDH-awards uitreiken en eenmaal per vijf jaar een 
door de gemeente georganiseerde DDH-dag. In de tussenliggende jaren mag het budget worden 
aangewend voor aan DDH gelieerde initiatieven uit de samenleving.

Voor begroting 2021 (gebaseerd op beleid 2020) zijn de volgende activiteiten beoogd:  

Bijzondere ontvangsten, huldigingen, kampioensbomen etc. 2.500

Carnaval (sleuteloverdracht + foto's) 3.500

Ereburgers/erepenningen (eindejaarsattenties, decoratie, oorkonde met lijst, foto's) 100

Dromen.Doen.Heusden-dag (awards en bijdragen aan organisatie) 50.000

Jubilea/afscheid externen pm

Jeugdburgemeesters 700

Jubilea Inwoners (attenties+ontvangsten+foto's) 7.000

Koninklijke onderscheidingen (bloemen+fotoreportages) 7.000

Naturalisatieceremonie (bloemen+vlaggen) 800
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Nationale Feestdagen (Ontvangst Gedecoreerden + Dodenherdenkingen) 9.000
Overig 2.500

Aanschaf Representatiegeschenken 7.000

Afscheid/installatie gemeentebestuurders pm

Stadhuisrampherdenking 1.500

Veteranendag 2.000

 93.600

WELKE BESPARINGEN ZIJN MOGELIJK EN WAT ZIJN HIERVAN DE CONSEQUENTIES? 
Act.
Nr.

Hoe ziet het minimumniveau van dienstverlening/ondersteuning of 
serviceverlening eruit?

Wat zijn de gevolgen bij het minimale niveau (ten opzichte 
van de huidige situatie)?

Welke besparing zou het afschalen 
naar het minimumniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. De bijdrage van de gemeente aan lokale activiteiten stoppen. Imagoverlies. De verbinding tussen het bestuur en de 
inwoners/organisaties wordt minder. Verlies van sociale 
cohesie door het niet doorgaan van activiteiten.

€ 80.000

HOE ZIET EEN AANGEPAST NIVEAU ERUIT? (welke tussenvariant(en) is(/ zijn) er mogelijk ?)
Act.
Nr.

Wat biedt het aangepaste niveau/variant ? Wat zijn de gevolgen bij het aangepaste niveau/variant? Welke besparing zou het afschalen 
naar dit tussenniveau (bij eerste 
benadering) opleveren in geld? 

a. DDH dag schrappen.
Keuzes maken in welke activiteiten wel/niet bij te dragen. 

Een zekere mate van imagoverlies. De verbinding tussen het 
bestuur en de inwoners/organisaties wordt minder. Verlies 
van sociale cohesie door het niet doorgaan van activiteiten.

€ 50.000 (DDH dag)
€ 0- € 80.000

RUIMTE VOOR OVERIGE OPMERKINGEN

Het college heeft in een eerder stadium aangegeven dat men:
- Jaarlijks DDH-awards wil uitreiken. 
- 1 maal in de vijf jaar (volgende keer in 2022) een door de gemeente geïnitieerde DDH-dag wil.
- In de tussenliggende jaren wordt ‘meegelift’ met lokale evenementen/initiatieven waarbij de DDH-awards worden uitgereikt en aan het evenement een financiële ondersteuning 

wordt aangeboden.
- College onderstreept het belang van de ondersteuning van initiatieven die het gedachtegoed van DDH verder laden.
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11. Algemene Dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die de gemeente int en vrij besteed mogen worden. Deze zijn dus niet gebonden aan een specifiek beleidsdoel.  

Algemene dekkingsmiddelen (baten) Financiële omvang (2020) Beïnvloedbaar Substantieel
11.1 Algemene uitkering gemeentefonds € 58.295.440 Nee Ja
11.2 Lokale heffingen € 9.018.000 Ja Ja
11.3 Dividend € 100.000 Nee Ja
Totaal baten begroting 2020 primair € 67.413.440  

KEUZEPALET (beïnvloedbare onderdelen van substantiële omvang (besparing mogelijk van minimaal € 10.000)):

11.2 LOKALE HEFFINGEN:
Portefeuillehouder M. van der Poel
Taakveld 061, 062, 064

FINANCIEN
Kosten derden Baten derden Kapitaallasten Dotatie voorz/res TOTAAL

Begroting 2020  € 9.018.000 € - € - € 9.018.000

NADERE DUIDING BATEN DERDEN
Omschrijving Bedrag Beknopte toelichting (indien nodig)
a. OZB € 8.737.000 OZB woningen/niet woningen excl. deel t.b.v. GOL.

1% verhoging correspondeert met een meeropbrengst van € 90.000
b. Hondenbelasting € 247.000 Tegenover deze belasting staan kosten geraamd in relatie tot bestrijding hondenoverlast. 
c. Reclamebelasting € 34.000 Deze belasting wordt geïnd voor kernmanagement Drunen en na aftrek van te maken kosten één op één doorgesluisd. 
Totaal € 9.018.000



Sturing in het 

sociaal domein

Gemeente Heusden



Meer grip op de kosten

Resultaat

• Duurzaam sturingsinstrument dat inzicht 

geeft in effecten en financiën

• Keuzepalet inrichting sociaal domein



Vijf werkgroepen

• Organisatie

• Inkoop

• Toegang tot zorg

• Voorliggend veld

• Integrale samenwerking



Organisatie

• Op 4 augustus heeft het college besloten 

Van Dam & Oosterbaan (VDO) opdracht te 

verlenen voor de implementatie (en tijdelijk 

beheer en onderhoud) van een dashboard 

Sociaal domein. 
– Planning: beschikbaar week 38

– Focus: regionale informatie jeugd

– Later uitbreiden



Organisatie (2)

• Interne overlegstructuur aanpassen om 

maximaal rendement uit informatie uit 

dashboard te kunnen halen.



Inkoop

• Door de werkgroep zijn de verschillende 

inkooprelaties in beeld gebracht en is 

besproken welke relaties er nader 

bekeken kunnen worden om te zoeken 

naar de sturingsmogelijkheden. 



Toegang tot zorg

• Er liggen mogelijkheden om de toegang anders in te 

richten en keuzes voor inzet van zorg en ondersteuning 

beter en meer integraal af te wegen.

• Aanpassing voor nu: Beschikkingsvrij werken afschalen 

n.a.v. veranderingen in inkoop / resultaatgericht werken. 



Voorliggend veld

• Samen met O3 gaan we uitwerken hoe we 

meer zorg vanuit de 1e en 2e lijn, in de 0e

lijn (voorliggend) aan kunnen bieden. 



Integrale samenwerking

• Samenwerkingsstructuren zijn in beeld 
gebracht: We gaan uitwerken hoe hier 
verbetering mogelijk is

• We nemen in veel (regionale) projecten deel, 
niet allemaal even efficiënt en soms dubbelop 

• Voorlopig terughoudend met deelname aan 
(nieuwe) regionale projecten



Sociaal Domein Heusden 

Voorlopige conclusie 

• Grootste stijging uitgaven bij Jeugd en HbH

• HbH, uitvoering van de wet, weinig invloed

• Weinig verbinding met PA/Baanbrekers

• Integrale benadering van problemen en 

gezinsoplossingen blijft lastig

• Samenwerking toegang, wijkteams en consulenten 

kan en moet beter

• Aanpassingen op losse onderdelen gaan het 

verschil niet maken.

Als we verandering willen moeten 

we zaken anders inrichten en 

bestaande structuren aanpassen.



Vervolg onderzoek (1)

• Als je in deze situatie keuzes moet maken in het 
sociaal domein, moet je keuzes maken zodat de 
middelen besteed worden aan inwoners die de zorg 
en ondersteuning het hardst nodig hebben en aan 
oplossingen die effect sorteren.

• Preventie en vroegsignalering moeten heel hoog op 
de agenda staan omdat het anders dweilen met de 
kraan open is. Op de lange termijn blijf je dan met 
hoge aantallen hulpbehoevende inwoners en hoge 
kosten.



Vervolg onderzoek (2)

• Integraal werken: afzonderlijke trajecten bij elkaar brengen 

zodat nog beter integrale afwegingen gemaakt kunnen worden binnen alle 

onderdelen van het sociaal domein. Kring van betrokkenen uitbreiden 

(intern en extern). 

• Toegang ontwikkelen: op welke manier kunnen we de 

toegang verder ontwikkelen en het wijkteam/voorliggend veld een 

prominentere rol geven? Daar ligt de ingang naar het sociaal domein. 

• Beheersing uitgaven jeugdhulp: mogelijkheid om 

binnen huidige afspraken het aantal aanbieders terug te brengen (pilot 

lokaal en regionaal?), bepaalde vormen van  zorg niet meer onder brengen 

bij de tweede lijn, maar via wijkteam en voorliggend organiseren 

(bijvoorbeeld opvoedondersteuning)



IMPACTANALYSE CORONA
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Inleiding
Voor u ligt de tweede editie van de impactanalyse Corona voor de gemeente Heusden. De 
ontwikkelingen hebben sinds de eerste editie, gedateerd op 9 juni 2020, zeker niet stil gestaan. De 
versoepelingen konden sneller plaatsvinden dan waar het Rijk in de routekaart rekening mee hield. 
Tegelijk merkten we in de zomermaanden het belang van de basisregels om de terug gekregen 
ruimte te kunnen behouden. Het aantal besmettingen is, ook internationaal, weer toegenomen. Vaak 
geconcentreerd in beperkte regio’s waardoor een aantal maatregelen – al dan niet lokaal – weer 
werden genomen. Het is duidelijk: Corona is niet weg. Het virus is nog steeds onder ons en hoe zeer 
we ook ons best doen, we zullen hier rekening mee moeten houden.

In de gemeentelijke organisatie merken we deze ontwikkelingen natuurlijk ook. De landelijke en 
regionale crisisorganisaties worden afgeschaald en er komt weer meer bij de gemeenten te liggen. 
Een spannende tijd want niemand weet welke kant het op gaat en of het virus onder controle blijft. 
Uiteraard blijven we de situatie continu monitoren. Iedere ontwikkeling wordt beoordeeld en 
besproken of dit ook van invloed is op onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Eens te meer is 
gebleken dat we trots kunnen zijn op een flexibele organisatie die in staat is snel te schakelen en mee 
te bewegen met externe ontwikkelingen.

Zoals vooraf al aangekondigd ligt in deze impactanalyse de nadruk meer op de financiële effecten. 
Inhoudelijke en / of maatschappelijke effecten die een direct gevolg zijn van gemeentelijk handelen 
zijn beperkt gebleven en de eerdere inventarisatie is daarvoor nog steeds toereikend. In de tussentijd 
is wel een beter beeld ontstaan van de inmiddels gerealiseerde financiële effecten, de financiële 
toezeggingen van het Rijk en de onzekerheden die er nog steeds zijn. Deze impactanalyse geeft hier 
zo goed mogelijk inzicht in op basis van de huidige kennis. Daarbij is weer aangesloten bij de 
programma indeling. Ten slotte is ook een inhoudelijke doorkijk opgenomen naar 2021 voor een 
aantal specifieke thema’s.

De ontwikkelingen blijven snel gaan en zoals gezegd blijven we deze monitoren. Ook vanuit het Rijk 
komt nog steeds nieuwe informatie over de compensatie. Zo is op 28 augustus een kamerbrief 
verschenen over het nieuwe steun- en herstelpakket van het Rijk. Daarin wordt ook aanvullende 
compensatie toegezegd richting gemeenten. De uitwerking (en verdeling) hiervan is echter nog niet 
bekend waardoor we deze informatie niet kunnen verwerken in deze analyse. Een volgende actuele 
stand delen we begin november, voor de raadsbehandeling van de begroting 2021. De inhoud en 
omvang daarvan is afhankelijk van de nieuwe informatie die dan beschikbaar is.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/28/kamerbrief-steun--en-herstelpakket-voor-ondernemers-en-werkenden
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Samenvattend financieel overzicht
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de hogere uitgaven als gevolg van Corona in de 
afgelopen maanden. Wanneer er een positief effect is ten opzichte van de begroting is dit 
opgenomen als een negatief bedrag. De periode waarover dit is bepaald is afhankelijk van het 
onderwerp maar het gaat in de meeste gevallen over de periode januari tot en met juni 2020. In de 
uitwerking is te lezen over welke periode de betreffende regel gaat.

Impact Compensatie Netto
Lagere opbrengsten parkeerbelasting € 14.000  € 10.000 € 4.000
Lagere opbrengsten toerismebelasting *) € 45.500  € 22.000 € 23.500
Kosten eigen bijdrage voorschoolse voorzieningen € 6.000  € 18.000 -/- € 12.000
Lagere opbrengsten zwembad (incl. lagere kosten) € 85.000 € -- € 85.000
Lagere opbrengsten oud papier *) **) € 30.000 € -- € 30.000
Hogere kosten milieustraat **) € 5.000 € -- € 5.000
Minder uitgaven projecten duurzaamheid *) -/- € 50.000 € -- -/- € 50.000
Extra uitgaven digitalisering en ICT voorzieningen € 40.000 € -- € 40.000
Extra uitgaven schoonmaak en inrichting € 2.000 € -- € 2.000

Totaal € 177.500 € 50.000 €127.500
NB: negatieve bedragen zijn lagere kosten 
*) al verwerkt in de eerste bestuursrapportage
**) deze opbrengsten en kosten maken onderdeel uit van het gesloten systeem van de 
afvalstoffenheffing en komen daarom niet ten laste van het exploitatiesaldo.

Voor zover de compensatie wordt verkregen als onderdeel van de algemene uitkering wordt deze 
verwerkt als algemeen dekkingsmiddel en niet toegewezen aan het betreffende programma. Het 
gaat immers om vrij te besteden middelen. Voor het inzicht zijn hier de betreffende compensaties 
wel toegewezen aan het onderwerp. Het betreft compensatie waarvan nu de verdeling bekend is. 
Wanneer verdeling nog onzeker is (bijvoorbeeld huurcompensatie sportverenigingen) maken deze 
onderdeel uit van de risico’s en kansen op basis van de voorlopige berekening en/of verwachting. 
Daarnaast zijn er maatregelen van het Rijk waarvan de verdeling nog niet bekend is (bijvoorbeeld de 
maatregelen bekend geworden op 28 augustus), deze zijn niet opgenomen.

Risico’s en kansen
Naast de realisatie zoals hiervoor opgenomen hebben we te maken met extra kosten in de afgelopen 
periode waarvan de omvang nog onzeker is en mogelijk extra kosten in de rest van het jaar. Deze 
hebben we geïnventariseerd als risico’s. Ook zijn er kansen geïdentificeerd op mogelijk hogere 
inkomsten of juist lagere kosten. 

Niet alle benoemde risico’s zullen zich tegelijk voor gaan doen. Om een inschatting te maken van de 
totale omvang van de risico’s en kansen als gevolg van Corona wordt net als voor de berekening van 
de weerstandscapaciteit voor de begroting en de jaarrekening gebruik gemaakt van de Monte Carlo 
analyse. Dit is een simulatietechniek waarbij voor een risico 100.000 verschillende scenario’s worden 
doorgerekend. De benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens berekend met een 
zekerheidspercentage van 90%. Dat is het bedrag waarmee we 90% van die scenario’s kunnen 
dekken en 10% van de scenario’s niet. 
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Het totaal van de simulatie van de risico’s en kansen in deze analyse komt op ca. € 280.000. Een 
toelichting op de onderliggende risico’s en kansen is in de verdere analyse opgenomen. Hierbij moet 
wel de kanttekening worden geplaatst dat het in deze tijd nog moeilijker is om inschattingen voor 
deze risico’s te maken waardoor niet vergeten moet worden dat het gaat om een indicatie van 
impact. Daarom zijn ook de minimale en maximale bedragen waarmee gerekend is weergegeven. 
Deze inschattingen zijn gebaseerd op de kennis van nu. Gezien de huidige stand van zaken zijn de 
risico’s uit ons continuïteitsplan (bijvoorbeeld afhankelijkheid van leveranciers, uitval van ICT etc.) 
niet financieel gemaakt. De kans daarop wordt op dit moment laag ingeschat, de meeste 
ondernemingen hebben zich aangepast sinds de uitbraak en daarnaast is de omvang van de uitbraak 
op dit moment beperkt. 
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Programma bestuur en beheer
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Voor dit programma zien we geen effect op de inkomsten en uitgaven.

Risico’s en kansen
Voor dit programma zien we geen financiële risico’s of kansen.

Programma openbare orde en veiligheid
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Extra inzet BOA’s en toezichthouders
In de periode tot en met augustus zijn extra BOA’s en toezichthouders ingezet vanwege de 
handhaving van de Corona-maatregelen. Voor onze eigen medewerkers heeft dat beperkt tot extra 
uren geleid. Daarnaast is echter inhuur ingezet, met name vanuit de bestaande samenwerking met 
Den Bosch. Aangezien er een achterstand is in de facturering kan er geen goed inzicht worden 
gegeven in de gerealiseerde extra kosten. Er is nog geen sprake van budgetoverschrijding maar de 
verwachting is dat er onvoldoende budget beschikbaar is voor het resterende jaar. Dit is 
meegenomen bij de risico’s.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - Meer 
beroep op 
openbare orde 
en handhaving

In de maanden tijdens de lock-down is extra 
inzet gerealiseerd van BOA's, toezichthouders 
en juristen voornamelijk gericht op de 
Coronamaatregelen. Deze inzet is onder andere 
gerealiseerd door middel van inhuur. Mogelijk is 
dat dit in de rest van het jaar ook nog 
noodzakelijk. Daarnaast is er door de prioriteit 
voor handhaving van de Coronamaatregelen 
minder aandacht geweest voor andere 
onderwerpen. Mogelijk moet daar extra op 
ingezet worden.

70 15.000 50.000

CORONA - risico 
op achterblijven 
legesopbrengsten

Er zijn minder aanvragen voor evenementen 
maar de gevolgen hiervan voor de 
legesopbrengsten zijn beperkt. Tot nu toe 
hoopten veel organisaties dat ze eind van het 
jaar alsnog uit konden voeren. 

30 15.000 30.000

CORONA - extra 
inzet 
Veiligheidsregio

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de 
verschillende veiligheidsregio's te maken 
hebben met extra kosten voor de 
crisisorganisatie en bijbehorende taken. Deze 
kosten zijn overigens maar een fractie van de 
extra kosten die bij de GGD gemaakt worden. 
Het Rijk heeft direct afspraken gemaakt over de 
financiering en compensatie van deze kosten. 
De gemaakte afspraken zijn in principe voor 

10 0 10.000
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2020 en 2021. De vraag is of deze afspraken ook 
voor specifiek de Veiligheidsregio Brabant-
Noord toereikend zijn. Vooralsnog verwachten 
we van wel. Een groot deel van de capaciteit is 
geleverd door de deelnemende gemeenten. 
Een ander openstaand punt is de uitvoering van 
de reguliere werkzaamheden en eventueel 
inlopen van ontstane achterstanden.

Programma verkeer en vervoer
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Parkeerbelasting
De lagere inkomsten uit parkeerbelasting zijn bij de eerste bestuursrapportage al verwerkt voor 
€ 28.000. Dit was op basis van de lagere inkomsten die we destijds zagen. Inmiddels is duidelijk dat 
dit beperkt is gebleven tot de maanden maart tot en met mei. Vanaf juni zijn de inkomsten weer 
toegenomen, tot en met juni zijn ca. €20.000 aan inkomsten uit parkeerbelasting gerealiseerd. Met 
de huidige inzichten verwachten we voor het hele jaar hogere inkomsten waardoor deze inschatting 
opnieuw wordt bijgesteld naar €42.000. Dit is een verlaging van € 14.000 ten opzichte van de 
primaire begroting. 

Inmiddels heeft het Rijk besloten over de compensatie voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni 
2020. De totale compensatie is verdeeld over de gemeenten naar rato van de verwachte 
jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020. De compensatie 
bedraagt voor Heusden € 10.000. Overigens blijft het Rijk de inkomstenderving monitoren en waar 
nodig aanvullend compenseren.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - niet 
voldoen 
subsidie-eisen 
of 
verantwoording 
Verkeer en 
vervoer

Als gevolg van de maatregelen hebben diverse 
projecten vertraging opgelopen in de 
uitvoering. Voor twee projecten binnen 
verkeer en vervoer is subsidie toegekend 
gekregen waarbij nu de vraag is of de subsidie 
waar op gerekend werd nog ontvangen zal 
worden.
1) Voor de subsidieaanvraag fietsstimulering 
in relatie tot de aanleg van de snelfietsroute 
F59, deel 1, was het plan om de week van de 
Vitale Mogelijkmaker te combineren met een 
e-bike pool. Dit is anders ingevuld. De 
komende uitbreiding van de fietsfaciliteiten 
bij het gemeentehuis is als alternatieve 
invulling gekomen en verantwoord. Voor de 
subsidieaanvraag fietsstimulering in relatie tot 
de aanleg van de snelfietsroute F59, deel 2, is 
een e-bike probeer pool voor werknemers van 

30 0 57.000
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de bedrijventerreinen georganiseerd. De 
activiteiten zijn per 1 juli opgestart, met een 
iets andere invulling. Zo is er geen publieke 
start geweest. In beide gevallen gaan we er 
vanuit dat ondanks de gewijzigde invulling er 
een in bedrag ongewijzigde vaststelling volgt 
(€57.200). 
2) Jaarlijks ontvangt de gemeente subsidie 
van de provincie voor bevordering van het 
juist gedrag in het verkeer, circa € 50.000. Een 
aantal activiteiten heeft (nog) niet kunnen 
plaatsvinden, op scholen, activiteiten gericht 
op opfriscursussen voor ouderen in het 
verkeer. Doordat de kosten lager zijn, zal dit 
tot een lagere vaststelling van kosten en dus 
subsidie leiden.

Programma economie en recreatie
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Toeristenbelasting
De lagere inkomsten uit toeristenbelasting zijn bij de eerste bestuursrapportage al verwerkt voor 
€ 45.500. Hoewel dit wordt gezien als gerealiseerde lagere inkomsten is het nog steeds onduidelijk 
hoeveel lager de inkomsten daadwerkelijk zijn. Het verwerkte bedrag is een berekening voor het hele 
jaar. Bij de jaarrekening 2020 wordt dit pas definitief duidelijk. Met name bij de toeristenbelasting is 
het niet mogelijk hier eerder duidelijkheid over te verschaffen omdat de afrekening met de 
ondernemers op jaarbasis plaatsvindt. 

Inmiddels heeft het Rijk besloten over de compensatie voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni 
2020. De totale compensatie is verdeeld over de gemeenten naar rato van de verwachte 
jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020. De compensatie 
bedraagt voor Heusden € 22.000. Overigens blijft het Rijk de inkomstenderving monitoren en waar 
nodig aanvullend compenseren.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - Minder 
inkomsten uit 
toeristenbelasting

Bij de eerste bestuursrapportage is de 
toeristenbelasting voor 50% afgeraamd naar € 
45.500. Inmiddels is van het Rijk voor de 
periode maart t/m mei € 22.000 compensatie 
ontvangen. Omdat de toeristenbelasting pas 
na afloop van het jaar wordt berekend op 
basis van het werkelijke aantal verblijven is 
het moeilijk hier tussentijds een inschatting 
van te maken. Toerisme heeft natuurlijk in het 
tweede kwartaal nagenoeg plat gelegen maar 
trekt in de zomer weer aan. De vraag is of 

10 0 30.000
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daarmee nog de gewijzigde begroting 
gerealiseerd kan worden. Vooralsnog is de 
verwachting van wel waardoor de kans op 
optreden laag wordt ingeschat.

CORONA - 
Vertraging 
grondverkopen 
(ook 
bedrijventerreinen)

Tot en met juni hebben wij nog niet gemerkt 
dat de interesse in bedrijfskavels of 
woningkavels afneemt. Zo is de uitgifte van 
nieuwe kavels in Geerpark binnen een week 
gerealiseerd. Voor bedrijfskavels verandert 
deze situatie mogelijk in het najaar wanneer 
de economische effecten duidelijk(er) 
worden. Vooralsnog is echter de verwachting 
dat de risico's zoals reeds ingerekend bij de 
grondexploitaties toereikend zijn voor een 
eventuele afname van de vraag.

10 0 0

Programma onderwijs
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Eigen bijdrage Voorschoolse voorzieningen
Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni zijn ouders 
opgeroepen de rekeningen van de kinderopvang te blijven betalen. Ouders ontvangen vervolgens 
een vergoeding voor de eigen bijdrage in deze periode. Deze vergoeding moet door gemeenten 
betaald worden voor zover ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De kosten voor onze 
gemeente bedragen hiervoor ca. € 6.000. Vanuit het Rijk ontvangen we een eenmalige vergoeding 
hiervoor naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse 
voorziening peuters. Deze vergoeding bedraagt ca. € 18.000.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - 
Onzekere 
compensatie 
van de 
noodopvang 
voor ouders 
vitale beroepen

Op verzoek van het Rijk is noodopvang voor 
kinderen van ouders met vitale beroepen 
geregeld. De noodopvang is in onze gemeente 
georganiseerd door Mikz (icm Scala) en bij 
Pieck. Het Rijk heeft toegezegd alle kosten te 
dragen, de daadwerkelijke verdeling van deze 
tegemoetkoming is echter nog niet definitief. 
Op basis van zowel de eerste berichten van 
het Rijk als de indicaties van betrokken 
organisatie zal de compensatie toereikend 
zijn.

70 -30.000 17.000
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Programma sport en cultuur
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Inkomsten zwembad 
Zwembad Die Heygrave is gesloten geweest van 16 maart tot en met 17 mei. Vanaf 18 mei is een 
deel van onze eigen activiteiten weer gestart, vanaf 20 mei maken andere verenigingen weer gebruik 
van het zwembad. In beide gevallen geldt dat het aanbod gefaseerd wordt uitgebreid. Om kinderen 
de gelegenheid te geven opgelopen achterstanden bij de zwemlessen in te lopen is er een speciaal 
zomeraanbod geweest voor extra zwemlessen. Op 24 augustus is het nieuwe sportseizoen gestart, 
vanaf dat moment draait er weer een volledig programma in zwembad Die Heygrave. 

De sluiting heeft maar beperkt geleid tot minder kosten. Per saldo is het effect over de periode tot 
juni € 85.000 minder inkomsten. Hierbij is ook rekening gehouden met minder kosten in de andere 
binnensportaccommodaties. 

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - 
verleende 
subsidie voor 
activiteiten die 
niet 
plaatsvinden 
kunnen niet 
terugbetaald 
worden

Subsidies verleend voor eenmalige activiteiten 
zouden terugbetaald moeten worden wanneer 
de activiteit niet kan doorgaan. Hetzelfde geldt 
voor (budget)subsidies wanneer de 
gesubsidieerde activiteit(en) niet geleverd 
wordt of worden. Het is echter de vraag of het 
mogelijk is de subsidie terug te betalen. Het kan 
ook nog een bestuurlijke keuze zijn deze 
subsidies niet terug te vorderen. In dat geval 
moet onderzocht worden hoe dit kan binnen de 
rechtmatigheidscriteria. Er is op dit moment 
geen aanleiding hiervoor een overschrijding op 
de begroting te verwachten.

70 0 0

CORONA - 
hogere tekorten 
cultuur en 
welzijns-
organisaties

Veel van de instellingen in onze gemeente 
kunnen gebruik maken van een groep 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers behoren echter 
vaak tot de risicogroep voor Corona waardoor 
ze minder inzetbaar waren gedurende de 
uitbraakfase. Het is onzeker wanneer zij weer 
voldoende zeker zijn om hun vrijwilligerswerk 
uit te kunnen voeren. Dit kan betekenen dat er 
minder wordt uitgevoerd maar kan ook zorgen 
voor hogere kosten bij instellingen wanneer ter 
vervanging een beroep gedaan moet worden op 
betaalde krachten. We hebben tot nu toe nog 
geen verzoeken voor compensatie hiervoor 
gekregen maar dit kan straks komen bij de 
afrekeningen over het kalenderjaar. Daarnaast 
zijn er minder mogelijkheden voor het 
realiseren van eigen inkomsten. Denk daarbij 

70 0 50.000
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aan de inkomsten uit horeca of zaalverhuur of 
bij De Voorste Venne uit de voorstellingen. 

Op dit moment zijn er enkele gesprekken 
geweest waarin wel ter sprake is gekomen dat 
partijen met uitdagingen te maken hebben 
maar is dit nog niet concreet geworden. Het 
genoemde bedrag is daarom echt een grove 
schatting, inclusief eventuele gesubsidieerde 
partijen uit het sociaal domein. Van De Voorste 
Venne wordt in september meer inzicht 
verwacht in het effect.

Het Rijk onderkent dat de lokale culturele 
infrastructuur van belang is voor het landelijke 
aanbod. Er is een compensatie ontvangen van € 
146.000. Dit is echter een bevoorschotting op 
de compensatie waarbij het onduidelijk is op 
basis waarvan de definitieve compensatie 
bepaald gaat worden.

CORONA - 
minder 
huurinkomsten 
sportaccommod
aties (tot juni)

Het college heeft besloten om de huurbedragen 
van amateursportorganisaties met de juiste SBI-
code voor de periode van 1 maart tot 1 juni 
kwijt te schelden en vervolgens een aanvraag te 
doen voor de tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties COVID’19 (TVS). Het gaat 
ongeveer om € 112.000 gemiste 
huurinkomsten. Het Rijk heeft in totaal 89,5 
miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling. 
Bij overschrijding wordt de tegemoetkoming 
naar rato verstrekt. Dit wordt pas in maart 2021 
duidelijk. Verwacht wordt dat gehele bedrag 
wordt gecompenseerd door het Rijk waardoor 
de kans van dit risico laag wordt ingeschat.

Overigens zijn er geen aanwijzingen dat 
sportverenigingen een beroep (willen) doen op 
de gemeente voor verdere ondersteuning 
vanwege financiële problemen. 

10 0 100.000

CORONA – 
minder 
huurinkomsten 
en/of hogere 
kosten 
sportaccommod
aties

Eind augustus zijn de activiteiten in het 
zwembad en de verschillende sportzalen weer 
nagenoeg op het normale peil. Wel worden er 
meer medewerkers ingezet voor extra 
schoonmaak en desinfectie, het begeleiding van 
klanten en daarnaast worden extra instructeurs 
ingezet om waar mogelijk achterstand in te 
halen. De extra kosten hiervan zijn afhankelijk 
van de uiteindelijke omvang en nu nog niet in 
beeld.

50 0 100.000
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Daarnaast is het risico in deze tijd altijd 
aanwezig dat we zelf aanpassingen moeten 
doen in het aanbod of verenigingen minder 
gaan huren wanneer de coronamaatregelen 
weer aangescherpt worden of wanneer 
bijvoorbeeld sprake is van een 
coronabesmetting binnen een sportvereniging. 

Programma sociaal domein
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Voor dit programma zijn er nog geen gerealiseerde effecten op de inkomsten en uitgaven. De 
effecten zijn nog onzeker zoals ook blijkt uit de risico’s die zijn opgesomd.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - 
minder 
ontvangsten 
eigen bijdrage 
Wmo

Het Rijk heeft besloten de inning van de eigen 
bijdrage Wmo in de maanden april en mei 2020 
stop te zetten. Gemiddeld over het jaar 
genomen zouden de inkomsten voor deze twee 
maanden € 25.000 bedragen.
Hiervoor zullen wij gecompenseerd worden, de 
precieze vergoeding moet nog bekend worden 
maar uit de eerste indicatieve berekeningen 
blijkt dat de compensatie toereikend is.

10 0 25.000

CORONA – 
continuïteits-
betaling 
zorgaanbieders

De coronacrisis heeft een groot effect op het 
aanbod van de door gemeenten 
gecontracteerde zorgaanbieders. Het Rijk en de 
VNG hebben op 16 april 2020 gemeenten 
opgeroepen om aanbieders financieel op een 
eenduidige manier, zonder teveel (extra) 
administratieve lasten, te ondersteunen. Dit 
door het doorbetalen van omzet op basis van 
het maandelijks gemiddelde in 2019, aangevuld 
met de voor 2020 toegepaste indexatie voor de 
maanden maart tot en met juni. In de regio Hart 
van Brabant wordt hieraan uitvoering gegeven 
volgens de landelijke richtlijn van de VNG, 
waarbij de aanvullende voorwaarde wordt 
gesteld van verrekening van eventuele winst die 
de zorgaanbieder in 2020 realiseert. De 
uitbetaling van deze continuïteitsvergoeding 
leidt niet tot extra kosten aangezien deze 
begroot zijn. De uitvoeringskosten zijn nog 
onduidelijk en hiervoor is geen dekking 
aanwezig. Deze zijn daarom opgenomen als 
risico. 

50 0 50.000
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CORONA - 
Toename 
hulpvragen

Gemeenten en veel partnerorganisaties 
verwachten een toename van het aantal 
hulpvragen. Dan hebben we het over een 
toename bij de lokale toegangen, maar ook bij 
zorgaanbieders en andere organisaties zoals 
Veilig Thuis. Het gaat dan om een toename door 
uitgestelde hulpvragen, hulpvragen die 
ontstaan als gevolg van de coronacrisis en 
herindicaties/verlengingen doordat resultaten 
vanwege de coronacrisis nog niet bereikt zijn. 
Hoe fors de toename is en wanneer deze 
zichtbaar wordt, is onduidelijk en afhankelijk 
van het verloop van het virus en de 
maatregelen daarop. Tegelijkertijd is ook 
zichtbaar dat in andere gezinnen juist een 
positief effect zichtbaar is door de lockdown: 
druk neemt af waardoor psychische problemen 
minder worden, studenten reageren goed op 
het thuisonderwijs en er zijn gezinnen die elkaar 
juist vinden nu de sociale druk ontbreekt. De 
vraag is welke ontwikkeling de overhand krijgt 
en hoe dit zich ontwikkeld op de langere 
termijn.
Het Rijk heeft compensatie aangekondigd, 
bijvoorbeeld ook voor inhaalzorg. Hiervoor is 
inmiddels al een voorschot toegekend van € 
100.000 voor jeugd en Wmo. Omdat we op dit 
moment nog geen duidelijkheid over de 
daadwerkelijke ontwikkeling nemen wij het 
uitgangspunt over dat het Rijk de eventuele 
extra kosten compenseert.

50 0 0

CORONA - 
Onterechte 
declaraties 
zorgaanbieders

De kans op onterechte declaraties door 
zorgaanbieders binnen toegekende zorg nemen 
toe. Zorg kan nu niet geleverd worden zoals 
afgesproken doordat bijvoorbeeld cliënten in 
een kwetsbare doelgroep vallen of omdat 
maatregelen dit onmogelijk maken. Sommige 
zorgaanbieders zorgen voor een alternatief 
aanbod maar dit is niet altijd het geval. Het kan 
hier daarom gaan om onrechtmatige declaraties 
of declaraties die niet conform de geleverde 
(alternatieve) zorg zijn. Wanneer het geboden 
alternatief wel akkoord is bevonden hoeft dat 
niet onrechtmatig te zijn. Er is op dit moment 
geen aanleiding hiervoor een overschrijding op 
de begroting te verwachten.

50 0 0

CORONA - 
Hogere bijdrage 
Baanbrekers

Baanbrekers voert voor ons diverse regelingen 
uit waar als gevolg van de maatregelen en 
economische gevolgen extra druk ontstaat. 
Denk daarbij aan:

70 0 0
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- Toename bijzondere bijstand (komt direct 
voor onze rekening). Hier zal bij de tweede 
berap meer inzicht in worden gegeven.
- Kosten uitvoering + verstrekkingen Tozo. 
Hiervoor is de compensatie regeling inmiddels 
bekend waarbij het Rijk een vast bedrag (€450) 
per toekenning vergoedt. Dit is overigens ook 
meteen de compensatie voor eventuele 
rentekosten of terugbetalingen voor leningen 
als die voor rekening van de gemeente komen 
in de komende jaren. Baanbrekers verwacht dat 
de compensatie in ieder geval toereikend is 
voor de uitvoering nu. De uitvoeringskosten 
worden geschat op €300 per verzoek.
- Kosten uitvoering + voorschieten regeling ZZP-
ers: vergoeding voor minimum bestaansrecht 
(1200 per zzp-er) +uitvoering regeling zelf  
- Toename instroom en langzamere uitstroom 
BUIG. Hoewel ontslagen medewerkers eerst 
naar het UWV gaan en pas later als 
uitkeringsgerechtigde instromen in de BUIG is 
toch nu al een toename te zien waarmee geen 
rekening is gehouden in de begroting van 
Baanbrekers. Deze vroege toename wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat het voor 
uitkeringsgerechtigden moeilijker is om werk te 
vinden. Daarnaast stromen jongeren sneller in 
bij de bijstand.
- Toename instroom en langzamere uitstroom 
BBZ. 
- Minder werkzaamheden in de PMC’s door 
vraag uitval en minder medewerkers 
beschikbaar (kwetsbare doelgroep). Hiervoor is 
compensatie ontvangen van het Rijk van € 
172.000 die wij doorbetalen aan Baanbrekers. 
- Hogere bedrijfsvoeringskosten: ook 
Baanbrekers heeft te maken met kosten voor 
het faciliteren van thuiswerken en bescherming 
van medewerkers. Door het hoge aandeel hoog 
risico medewerkers kan dit gepaard gaan met 
meer kosten met name voor 
beschermingsmaatregelen.

Baanbrekers heeft zelf een buffer opgebouwd 
van 1,2 mio in totaal waar eerst een beroep op 
gedaan kan worden voordat de gemeenten een 
extra bijdrage moeten doen. Dit geldt niet voor 
de bijzondere bijstand die wij direct afrekenen.
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CORONA - Extra 
inzet van GGD

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de 
verschillende GGD'en te maken hebben met 
hoge, extra kosten door het uitvoeren van de 
testen en het bijbehorende bron- en 
contactonderzoek. Het Rijk heeft direct 
afspraken gemaakt over de financiering en 
compensatie van deze kosten. Deels zijn deze 
afspraken gebaseerd op vaste prijzen, het is de 
vraag of dit uiteindelijk toereikend is waardoor 
er inderdaad geen extra bijdrage wordt 
gevraagd van de gemeenten. De gemaakte 
afspraken zijn in principe voor 2020 en 2021. De 
GGD geeft zelf aan te verwachten dat de 
vergoeding toereikend is voor de gemaakte 
kosten. Een ander openstaand punt is de 
uitvoering van de reguliere werkzaamheden en 
eventueel inlopen van ontstane achterstanden. 
Op dit moment lijkt zicht dit nog niet te vertalen 
in extra kosten.

30 0 0

CORONA - 
meerkosten 
zorgaanbieders

Meerkosten betreffen de directe kosten die 
noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens 
de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder 
reguliere omstandigheden niet gemaakt 
hoefden te worden. De aard van deze kosten 
kan variëren van beschermingsmiddelen tot 
extra inhuur van locaties en noodzakelijk extra 
inzet van vervoer. Het Rijk en VNG hebben 
hiervan afgesproken deze meerkosten aan 
zorgaanbieders te compenseren voor heel 
2020. Hiervoor moeten ze de meerkosten apart 
registreren op een specifiek voor dit doel 
opgesteld registratieformulier. Het Rijk heeft 
aangekondigd de gemeenten hiervoor te willen 
compenseren. Het is echter nog onduidelijk 
welke extra kosten de zorgaanbieders maken en 
welke vergoeding we hiervoor zullen 
ontvangen. Vooralsnog nemen we daarom het 
standpunt in dat de volledige meerkosten 
inderdaad vergoed worden.

50 0 0

CORONA - 
gemeentelijke 
belastingen en 
overige 
vorderingen 
oninbaar

Als gevolg van Corona en de ontwikkelingen in 
de maatschappij is veelvuldig uitstel van 
betaling verleend voor gemeentelijke 
belastingen en andere vorderingen zoals huur. 
Het is onzeker of deze alsnog betaald worden. 

50 0 150.000
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Programma duurzaamheid, milieu en afval
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Afval
Ondanks de drukte bij de milieustraat in de eerste maanden van de lock-down waren de inkomsten 
lager dan gebruikelijk. Het ging vaak om de gratis afvalstromen en inwoners kwamen met relatief 
geringe hoeveelheden naar de milieustraat. Aan de andere kant is er als gevolg van het thuiswerken 
wel een toename van het gemiddeld aantal inworpen in de ondergrondse containers en van de 
ledigingen minicontainers.  Per saldo verwachten we daarom geen grote afwijkingen aan de 
inkomstenkant.

De internationale afzetmarkt voor oud papier is ingestort als gevolg van de Corona uitbraak en 
maatregelen wereldwijd. Hierdoor worden op dit moment lagere prijzen gerealiseerd. In principe 
hebben wij een overeenkomst met een gegarandeerde opbrengst, echter de andere partij heeft voor 
de maanden maart tot en met juni lagere opbrengsten uitgekeerd. Wij hebben hiermee ingestemd, 
mits vanaf juli weer de gegarandeerde opbrengst wordt uitgekeerd. Voor juli is dit ook inderdaad 
gebeurd. De lagere opbrengsten voor maart tot en met juni bedragen ca. € 30.000 en zijn in de 
eerste bestuursrapportage reeds verwerkt. Overigens kunnen we de huidige overeenkomst nog 
eenmaal verlengen tot eind 2021. Dit betekent gezien de huidige marktomstandigheden naar 
verwachting wel een lagere opbrengst vanaf 2022. 

De verruimde openingstijden en extra inzet van personeel in deze periode zijn opgevangen met 
collega’s die meer uren hebben gewerkt of collega’s die zijn ingezet vanuit het Sportbedrijf. In totaal 
bedragen de kosten voor extra uren inclusief toeslag ca. € 17.000. De verwachting is dat de meeste 
extra uren van eigen medewerkers worden gecompenseerd in tijd waardoor de daadwerkelijke 
uitgaven beperkt zijn tot het uitbetalen van de toeslag op de gemaakte extra uren. De inschatting 
hiervan is ca. € 5.000. 

Overigens komen deze effecten niet ten laste van het saldo dit jaar maar wordt dit verwerkt in het 
gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. 

Duurzaamheid
Als gevolg van de maatregelen tegen de Corona uitbraak werden projecten rondom duurzaamheid 
dusdanig gehinderd dat er minder uitgaven gedaan worden voor deze projecten dit jaar. Het effect 
hiervan is € 50.000. Dit is al verwerkt in de eerste bestuursrapportage. Op dit moment lijkt deze 
inschatting nog steeds te kloppen en wordt niet verwacht dat de uitgaven nog lager zijn.
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Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - niet 
voldoen 
subsidie-eisen 
of 
verantwoording 
Duurzaamheid

Als gevolg van de maatregelen hebben diverse 
projecten vertraging opgelopen in de 
uitvoering. Voor twee projecten binnen 
duurzaamheid is subsidie toegekend gekregen 
waarbij nu de vraag is of de subsidie waar op 
gerekend werd nog ontvangen zal worden.
1) Er is vertraging opgelopen in de uitwerking 
van de subsidieregeling Regeling Reductie 
Energiegebruik, gericht op advisering van 
woningeigenaren, een bedrag van € 113.940. 
Hiertoe zouden bijeenkomsten en huisbezoeken 
moeten worden georganiseerd, en dit alles zou 
in 2020 plaats moeten hebben. Het ministerie 
van BZK heeft de regeling wel opgerekt tot en 
met 31 maart 2021. Op dit ogenblik wordt een 
nieuwe aanpak voorbereid met externe partijen 
als Energiek Heusden, Klimaatplein Heusden en 
Hedikhuizen Duurzaam. De verwachting is 
echter dat we dit over twee jaren moeten 
uitsmeren, 2020 en geheel 2021. Er wordt 
getracht in overleg met het ministerie van BZK 
uitstel te verkrijgen. In de huidige situatie zou 
de ontvangst op €0 staan.
2) De gemeente heeft samen met het 
Klimaatplein Heusden een subsidieaanvraag 
ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie voor € 25.000 voor een 
publiekstraject. Hier hebben we uitstel 
gekregen voor de uitvoering van het project, 
het traject moet nu in november afgerond zijn. 
Een belangrijke component is echter gelegen in 
een publieksmarkt voor activiteiten van het 
Klimaatplein Heusden. Als gevolg van de 
geldende maatregelen verandert de invulling 
van de publieksmarkt waardoor de 
verantwoording mogelijk niet geaccepteerd 
wordt.

50 0 140.000

CORONA - 
Toename 
zwerfafval

De afgelopen maanden zijn we geconfronteerd 
met een toename van het zwerfafval. Een trend 
die te zien is in de hele provincie en eigenlijk 
het hele land. Dit wordt bijvoorbeeld, maar niet 
uitsluitend, veroorzaakt door de toename van 
buiten verblijf door mensen en daarnaast een 
toename van afhaalmogelijkheden door de 
beperkingen in de horeca gelegenheden. Er zijn 

70 6.000 25.000
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diverse maatregelen genomen met extra inzet 
van medewerkers en middelen om de ervaren 
overlast te beperken. Deze extra kosten komen 
ten laste van de afvalbegroting.

Programma bouwen en wonen
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Voor dit programma zien we geen effect op de inkomsten en uitgaven.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - 
Vertraging 
grondverkopen 
(ook bedrijven-
terreinen)

Tot en met juni hebben wij nog niet gemerkt 
dat de interesse in bedrijfskavels of 
woningkavels afneemt. Zo is de uitgifte van 
nieuwe kavels in Geerpark binnen een week 
gerealiseerd. Voor bedrijfskavels verandert deze 
situatie mogelijk in het najaar wanneer de 
economische effecten duidelijk(er) worden. 
Vooralsnog is echter de verwachting dat de 
risico's zoals reeds ingerekend bij de 
grondexploitaties toereikend zijn voor een 
eventuele afname van de vraag.

10 0 0

Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Algemene uitkering
Het grootste deel van de compensatie die wordt ontvangen van het Rijk wordt uitgekeerd via de 
algemene uitkering. Deze zal in de reguliere P&C producten verwerkt worden bij de algemene 
dekkingsmiddelen. De middelen zijn niet immers niet verplicht gelabeld. Voor het inzicht is er voor 
gekozen om de compensatie in deze impactanalyse te vermelden bij het inhoudelijke onderwerp en 
de (schatting van de) extra kosten die wij hebben gemaakt. 

Het gaat op dit moment overigens om het compensatiepakket waarover het kabinet op 28 mei 2020 
besloten heeft. Dit gaat over de periode tot en met juni. Een deel van de besluiten daarin zijn 
voorlopig en er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden in de komende maanden. Daarnaast lopen 
er nog gesprekken over de compensatie in de periode na juni en over enkele andere onderwerpen. 

Bij dit pakket van steunmaatregelen van 28 mei 2020 hebben we in totaal een bedrag van ruim 
€ 466.000 gekregen. In de eerdere tabel met gerealiseerde inkomsten en uitgaven is een lager 
bedrag opgenomen omdat een deel van de gelden gerelateerd is aan onderwerpen waarover we nog 
geen inzage hebben in de daadwerkelijke extra kosten. Hier is rekening mee gehouden bij de risico’s.
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Risico’s en kansen
Voor de algemene dekkingsmiddelen zijn geen risico’s en/of kansen benoemd. Voor zover nog 
compensatie verwacht wordt is hier bij de inhoudelijke onderwerpen en risico bedragen rekening 
mee  gehouden.

Overhead
Gerealiseerd effect op inkomsten en uitgaven
Extra uitgaven digitalisering en ICT voorzieningen
Zoals eerder aangegeven konden de extra uitgaven voor het faciliteren van thuiswerken binnen de 
bestaande budgetten worden opgevangen. Voor een deel is dit gerealiseerd door geplande 
vervangingsinvesteringen eerder uit te voeren. Er zijn wel extra kosten gemaakt voor 
softwarelicenties om het videovergaderingen beter te kunnen faciliteren en daarnaast is nu voor een 
aantal werkplekken gerealiseerd dat het call center vanuit huis bemand kan worden. Ten slotte 
wordt er op dit moment geïnvesteerd in faciliteiten om een videovergadering te faciliteren waarbij 
een deel van de deelnemers wel op het gemeentehuis aanwezig is. Deze kosten bedragen in totaal 
€40.000. 

Extra kosten schoonmaak en inrichting front office, sportbedrijf en milieustraat
Er worden meer kosten gemaakt voor het schoonhouden van de gemeentelijke locaties. Er zijn extra 
middelen ter beschikking gesteld aan bezoekers en personeel waaronder desinfecteermiddel en 
schoonmaakdoekjes voor gezamenlijke voorzieningen. Daarnaast worden aanpassingen gedaan in 
met name de inrichting van de front office, het sportbedrijf en de milieustraat. Denk hierbij aan het 
plaatsen van schermen. De kosten tot nu toe zijn beperkt en bedragen ca. €2.000.

Risico’s en kansen
Gebeurtenis Opmerking Bruto 

Kans
Bruto 
Minimaal 
gevolg

Bruto 
Maximaal 
gevolg

CORONA - 
hogere kosten 
schoonmaak, 
aanpassingen 
inrichting

Er zijn meer kosten gemaakt voor het 
schoonhouden van de gemeentelijke locaties. Er 
zijn extra middelen ter beschikking gesteld aan 
bezoekers en personeel waaronder 
desinfecteermiddel en schoonmaakdoekjes 
voor gezamenlijke voorzieningen. De 
verwachting is dat deze extra kosten de rest van 
het jaar gemaakt zullen worden en kunnen 
toenemen doordat er weer meer gebruik 
gemaakt wordt van de verschillende locaties. 
Daarnaast zijn er tot nu toe beperkt 
aanpassingen gedaan in met name de inrichting 
van de front office. Op dit moment worden 
extra aanpassingen voorbereid nu weer meer 
gebruik gemaakt wordt van de locaties. 

70 10.000 20.000

CORONA -  
Extra 
voorzieningen 
thuiswerken 

De thuiswerkplek is altijd de 
verantwoordelijkheid van de medewerker 
geweest. Bij de lock-down is hier in tegemoet 
gekomen door thuiswerkplekken beperkt te 

50 0 50.000
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(laptops, 
schermen en 
extra 
beveiliging)

faciliteren. Denk hierbij aan ICT middelen als 
schermen, toetsenborden en muizen. Dit zijn 
reeds geplande vervangingsinvesteringen 
waarbij het de bedoeling is dat ze uiteindelijk 
op het gemeentehuis worden geïnstalleerd. 
Daarnaast konden medewerkers bureaustoelen 
lenen die op dit moment niet gebruikt worden 
in het gemeentehuis.
Nu het thuiswerken echter langer de norm blijft 
hebben we opnieuw een uitvraag gedaan bij 
medewerkers wat zij nodig hebben voor een 
goede thuiswerkplek. Wanneer de huidige 
situatie door ontwikkelt naar een nieuwe 
Heusdense Manier van Werken waarbij meer 
thuiswerken de norm blijft zullen we ook 
opnieuw naar deze regelingen moeten kijken.

CORONA - risico 
gewaarborgde 
geldleningen

Als gemeente staan wij borg voor diverse 
geldleningen van andere partijen uit de 
gemeente. Het risico op deze borgstellingen 
neemt toe wanneer de partijen geraakt worden 
door (de maatregelen tegen) Corona. Tot nu toe 
zijn we pas in één specifieke situatie 
geïnformeerd dat uitstel van betaling verleend 
is aan de betreffende partij. De kans wordt 
daarom nog laag ingeschat. Overigens hoort dit 
risico afhankelijk van de partij onder een van de 
begrotingsprogramma's.

10 0 100.000

CORONA – 
lagere uitgaven 
arbeidsvoorwaa
rden personeel

In lijn met de landelijke ontwikkeling zien we 
een afname in de uitgaven voor 
opleidingskosten. Dit wordt veroorzaakt 
doordat een aantal trainingen voor de hele 
organisatie in het voorjaar zijn komen te 
vervallen en daarnaast doordat opleiders en/of 
deelnemers hun opleidingen hebben 
geannuleerd en uitgesteld tot na de Corona 
maatregelen. Naast de opleidingskosten zien 
we ook lagere uitgaven bij de declaraties met 
name gerelateerd aan dienstreizen. In beide 
gevallen is nog niet concreet te maken wat dit 
jaar de lagere uitgaven zijn omdat er mogelijk 
sprake kan zijn van een toename in het najaar 
door het inhalen van eerder uitgestelde 
opleidingen.

70 - 150.000 1
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Doorkijk naar 2021
Natuurlijk is de impact op 2021 afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en een mogelijk 
vaccin. En hoewel er ook geleerde lessen zijn die voor een blijvende verandering kunnen zorgen 
(bijvoorbeeld thuiswerken, minder reizen in de spits en vergaderen op afstand) gaan er nog steeds 
vanuit dat we uiteindelijk terug kunnen naar een samenleving zonder maatregelen als afstand 
houden en met evenementen. Zolang er maatregelen gelden zullen we echter de impact van Corona 
blijven merken, voor 2021 benoemen we hierbij een aantal specifieke onderwerpen.

Verkiezingen 2021
In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze zullen waarschijnlijk anders 
(coronaproof) worden ingericht. Hiervoor zijn naar verwachting behoorlijk wat aanpassingen nodig, 
waarbij ook extra kosten gemaakt moeten worden. Het Rijk zoekt de komende maanden naar een 
vorm hoe de Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden ingericht. We zijn in afwachting van de 
resultaten daarvan en kunnen daarom nog geen inschatting maken van de extra kosten voor 2021. 

Recreatie, evenementen en toeristenbelasting
Het is nog zeer onzeker of evenementen in 2021 weer plaats kunnen gaan vinden. Wanneer dat niet 
het geval is zullen de inkomsten uit leges die daarmee verband blijven achterblijven. Of we ook 
minder inkomsten uit parkeer- en toeristenbelasting zullen realiseren hangt ook af van het 
binnenlands toerisme. Wanneer mensen er op uit gaan in eigen land verwachten we daar een groot 
deel van de begrote inkomsten mee te kunnen realiseren.

Extra kosten voor de (bijzondere) bijstand 
Als inwoners eenmaal in de bijstand terecht komen, is het moeilijk hen weer aan het werk te krijgen. 
Zeker in onzekere economische tijden zal het voor veel mensen lastig zijn om weer snel aan het werk 
te komen. Het precieze effect hiervan is uiteraard erg onzeker en is niet alleen afhankelijk van de 
coronaontwikkelingen in Nederland, maar in de hele wereld. 

Ontwikkeling hulpvragen
Gemeenten en veel partnerorganisaties verwachten een toename van het aantal hulpvragen. Dan 
hebben we het over een toename bij de lokale toegangen, maar ook bij zorgaanbieders en andere 
organisaties zoals Veilig Thuis. Het gaat dan om een toename door uitgestelde hulpvragen, 
hulpvragen die ontstaan als gevolg van de coronacrisis en herindicaties/verlengingen doordat 
resultaten vanwege de coronacrisis nog niet bereikt zijn. Hoe fors de toename is en wanneer deze 
zichtbaar wordt, is onduidelijk en afhankelijk van het verloop van het virus en de maatregelen 
daarop. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat in andere gezinnen juist een positief effect zichtbaar is 
door de lockdown: druk neemt af waardoor psychische problemen minder worden, studenten 
reageren goed op het thuisonderwijs en er zijn gezinnen die elkaar juist vinden nu de sociale druk 
ontbreekt. De vraag is welke ontwikkeling de overhand krijgt en hoe dit zich ontwikkeld op de 
langere termijn.

Aan de kant van zorgaanbieders en organisaties in het voorliggend veld is een ontwikkeling te zien 
waarin partijen elkaar makkelijker weten te vinden in tijden van crisis. Daarnaast vindt er volop 
innovatie plaats in de ondersteuning. Ook hier is de vraag wat hiervan behouden blijft of 
doorontwikkeld wordt in de komende maanden.




