
 

 

Beantwoording technische vragen over de jaarrekening 2016 gesteld door de fracties van: 

Gemeentebelangen, D66, DMP Heusden, Heusden EEN, Heusden Transparant en VVD. 

 

 

  Programma 4: Verkeer en vervoer 
1 Pagina 16 en 17 

 Fractie: D66 

 Vraag: 4.2 Stimuleren fietsgebruik.  

De snelfietsroute valt onder de GOL. Heeft de gemeente zelf nog activiteiten ontplooid 

om het fietsen in de rest van de gemeente verder te stimuleren? Graag een overzicht 

van alle acties op dit gebied. 

 

 Antwoord: In 2016 is onder andere gestart met de voorbereiding van de aanleg van het fietspad 

langs de d’Oultremontweg. In het verlengde hiervan is de fietsverbinding vanaf de 

d’Oultremontweg tot de Prins Hendrikstraat (richting d’Oultremontcollege) verbreed en in 

rood asfalt uitgevoerd. Verder zijn de fietsoversteken op de rotonde Lipsstraat – 

Spoorlaan in de voorrang gebracht. Om de veiligheid van de fietsers te vergroten is in 

2016 het fietspad langs de Spoorlaan op verschillende locaties beter aangelicht. 

   
2 Pagina 16 en 17 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 4.3 Stimuleren openbaar vervoer 

Uit de beschrijving is niet duidelijk wat in 2016 is uitgevoerd. 

Wat is de stand van zaken? Heeft er een verkenning plaatsgevonden? 

Zo ja, wat is het resultaat. Zijn er inmiddels nieuwe afspraken gemaakt hierover? 

 

 Antwoord: In 2016 zijn zes halteparen toegankelijk gemaakt. Daarnaast heeft de gemeente gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over de geplande wijzigingen in 

de dienstregeling van 2017.  

Na consultatie van de gezamenlijke buurtbusverenigingen en instapgegevens zijn wij 

akkoord gegaan met een wijziging in de dienstregeling van de buurtbus. Ook heeft de 

gemeente de provincie Noord-Brabant gevraagd bij de uitwerking van de GOL-plannen 

de haalbaarheid van een snelle en hoogfrequente buslijn te onderzoeken. 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Verkeer en vervoer wat heeft het gekost 

In de saldo rekening 2015 en 2016 en de ramingen zitten grote afwijkingen. 

Wat ligt hier aan ten grondslag? 

 

Vraag, kunt u deze grote verschillen nader onderbouwen? 

 

 Antwoord: In 2015 heeft een verrekening plaatsgevonden voor de plankosten die de gemeente in 
het verleden heeft gemaakt voor de GOL Hiervoor is vorig jaar een bedrag van  
€ 1,6 mln. ontvangen. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Onderhoud wegen 

Hoeveel is er in 2016 bespaard op onderhoud van wegen? 

Hoe verhoudt dit zich t.o.v. het aantal klachten hierover (2016 tov 2015/2014)? 

 

 Antwoord: Er is een voordeel in de onderhoudskosten van € 58.000. Dit komt met name omdat het 
beschikbare budget voor onderzoek fietspaden niet volledig is besteed. Dit budget wordt 
overgeheveld naar 2017. Er is geen besparing geweest. 
 

   

  Programma 5: Gebouwenbeheer en eigendommen 
5 Pagina 19 en 20 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen is € 2.324.000 (blz. 175), terwijl de 

kosten i.v.m. die verkoop € 524.000 bedragen. Netto opbrengst € 1,8 miljoen. Graag een 

toelichting waarom de kosten relatief zo hoog zijn? 

 Antwoord: De genoemde kosten met een totaal ad € 524.000 bestaan uit meerdere componenten 

en in grote lijnen is de verdeling als volgt weer te geven: 

Omschrijving  Bedrag  

Donkhof 290.000 

Tuinbouwweg 31 98.000 

Parklaan  35.000 

Wilhelminastraat 30A 11.000 

Overige 90.000 

Totaal kosten verkoop gemeentelijke eigendommen 524.000 

 

De kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling/verkoop van Donkhof zijn relatief hoog 

en de oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat hierin ook een nabetalingsverplichting 

ad € 183.000 is begrepen. De overige € 107.000 wordt gevormd door kosten voor het 

bouwrijp maken ad € 102.000 en onderzoeks- en plantontwikkelingskosten. 

 

De kosten die gepaard zijn gegaan met de verkoop van de Tuinbouwweg 31 betreffen 

de sanering die moest worden uitgevoerd. Voordat het pand aan de Tuinbouwweg 31 

kon worden verkocht, is eerst de asbest gesaneerd en er is gesloopt. 

 

De kosten van Parklaan betreffen de sloop- en onderzoekskosten.  

 

Overige kosten betreft allerhande kosten die gepaard gaan met het beheer en de 

verkoop van gemeentelijke eigendommen. Hierbij moet worden gedacht aan 

kadasterkosten, kosten van extern ingewonnen advies, algemene beheerkosten etc. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Hoe hoog bedroegen de kosten m.b.t. het onderhoud van gemeentelijke panden en hoe 

verhoudt zich dit tot de voorgaande twee jaren? 

 

 Antwoord: In 2016 bedroegen de kosten voor de gemeentelijke panden, niet zijnde sportgebouwen, 
€ 742.000. In 2014 en 2015 was dit respectievelijk € 610.000 en € 735.000. 
 

   



 

 

7 Pagina 145 en 146 

 Fractie: D66/DMP Heusden 

 Vraag: Graag ontvangen we een overzicht per jaar met daarin: 

 • planning per jaar m.b.t. verkoop gemeentelijke eigendommen (taakstelling, volledig, 

alle jaren); 

 • opbrengsten per jaar t/m 2016, uitgesplitst naar gebouwen, gronden en overige; 

 • kosten per jaar (t/m 2016 realisatie, vanaf 2016 planning). 

 

Graag ontvangen wij een nadere specificatie welke gemeentelijke eigendommen 

(panden op de geprioriteerde lijst) in 2016 zijn verkocht.  

Bruto resultaat bedraagt € 271.000 (pag. 145); graag specificatie. 

 Antwoord: Onderstaand zijn de opbrengsten en kosten van de verkoop gemeentelijke 

eigendommen in de jaren 2014, 2015 en 2016 weergegeven. De uitsplitsing van de 

opbrengsten wordt vertrouwelijk ter inzage gelegd en uit deze stukken is ook de 

specificatie van de € 271.000 terug te vinden.   

 

 2014 2015 2016 

Opbrengsten  €            1.388.937   €            506.971   €   2.324.000  

Kosten  €                  94.000   €            377.000   €      523.684  

Storting AR   €            1.294.937   €            129.971   €  1.800.316  
 

Wat betreft de planning van de verkoop gemeentelijke eigendommen wordt u jaarlijks 

met een memo na de zomer geïnformeerd. Dit is de basis voor de actualisatie in de 

begroting. In de begroting 2017 is de onderstaande reeks opgenomen. Actualisatie vindt 

plaats bij de begroting 2018.  

 2017 2018 2019 2020 
Totaal 2017 - 

2020 

Storting conform 
begroting 2017  €   2.050.000   €   1.250.000   €   650.000   €    20.000-  €   3.930.000  
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Gebouwenbeheer en eigendommen 

Graag een specificatie van het in relatie tot Donkhof genoemd bedrag van € 290.000. 

 

 Antwoord: De kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling/ verkoop van Donkhof zijn opgebouwd 

uit een nabetalingsverplichting ad € 183.000, kosten voor het bouwrijp maken ad 

€ 102.000 en onderzoeks- en planontwikkelingskosten ad respectievelijk € 4.000 en 

€ 1.000. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen (blz. 145) ligt in 2016 voor het eerst 

boven het geraamde bedrag. Toch bereiken ons geluiden dat met name de verkoop van 

openbaar groen stagneert. Inwoners die zich melden voor aankoop van een stukje 

openbaar groen komen op een wachtlijst en moeten soms maandenlang wachten op 

een antwoord. 

Klopt het dat er een wachtlijst wordt aangelegd van mensen die zich aangemeld hebben 

voor aankoop openbaar groen en, zo ja, hoeveel mensen staan er op die lijst en hoe 

lang is de gemiddelde wachttijd? 

 Antwoord: Er wordt een overzicht bijgehouden van verzoeken die zijn gedaan voor het verwerven 

van een groenstrook. Deze worden vervolgens ingedeeld op basis van prioriteit en 

besproken met de portefeuillehouder. De aanvragen worden in beginsel op volgorde van 

binnenkomst behandeld. De behandeling van de verzoeken gaat langzamer dan 

beoogd. Reden hiervoor is de personele bezetting door langdurig ziekteverzuim. Sinds 

kort is de functie van medewerker groenstroken weer volledig ingevuld en is gestart met 

het inhalen van de ontstane achterstand. Op 8 juni 2017 bedraagt het aantal 

geregistreerde verzoeken 68 stuks. Als gevolg van de diversiteit, voor wat betreft de 

inhoud en de complexiteit van de aanvragen, is een gemiddelde wachttijd niet te 

noemen. 

 

   

  Programma 6: Economische zaken en toerisme 
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 Fractie: Gemeente belangen 

 Vraag: 6.1 Economische zaken algemeen  

Er is een benchmark ondernemingsklimaat in Langstraatverband uitgevoerd door de 

gemeente Heusden en Waalwijk (blz. 24). Wij willen graag kennis nemen van de 

resultaten van deze benchmark? 

 Antwoord: De Benchmark, Peiling ondernemersklimaat uit 2016, is als afzonderlijk document 

opgenomen. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 6.5 Land en tuinbouw:  

Wat is er vanuit het regionale Agrifood project in 2016 gerealiseerd (wat is concreet 

bereikt) waar de gemeente Heusden belang bij heeft? 

 Antwoord:  In relatie tot de verkiezing van Nationale Parken van Wereldklasse (NPW) in 

Nederland, is een samenwerkingsverband opgericht voor het Van Gogh National 

Park (VGNP). Dit park bestaat uit de gebieden Oostelijke Langstraat, Nationaal 

Park Loonse en Drunense Duinen en Nationaal Landschap het Groene Woud. 

 Voor de afbouw van het natuurnetwerk Brabant binnen het GOL-plangebied, 

heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant aangeboden om als grondbank te willen 

functioneren wanneer er zich bij de grondverwerving voor de 

Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) kansen voordoen om 

strategische grondaankopen te realiseren. 

 De verbinding van ondernemersvragen aan verschillende kennisinstellingen en 

innovatief ondernemerschap via Ondernemerslift+. 

 Invulling geven aan de afspraken die in het Regionaal Ruimtelijk overleg zijn 

gemaakt over detailhandel en bedrijventerreinen. Hieronder valt onder meer de 



 

 

ontwikkeling van een 1-loketfunctie voor bedrijfsvestigingen van een hectare en 

groter. 

 In het verlengde van het gedachtegoed achter de Europese regio voor de 

Gastronomie, kookworkshops organiseren ter verbreding van het telen/verkopen 

van (seizoens)groenten (bijv. asperges) en lokale wijnen. 

 De voorbereiding van een hoogwaardige snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch 

en Waalwijk als onderdeel van de GOL via een Provinciaal InpassingsPlan. 

 Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. 
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 Fractie: D66 

 Vraag: 6.5 Land en tuinbouw:  

Hoeveel ondernemers zijn doorverwezen? Zijn er resultaten geboekt? 

 Antwoord: Starters worden constant gewezen op de mogelijkheden van ondernemerslift+. Concreet 

hebben zich 11 bedrijven uit Heusden gemeld met kennisvragen en de vraag om een 

starterslening. 

   

  Programma 7: Onderwijs 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: 7.3 Onderhoud lokalen bewegingsonderwijs 

Graag ontvangen wij een nadere toelichting met betrekking tot de aanvragen. Welke is 

toegewezen, welke twee zijn geweigerd en op welke gronden en tenslotte voor welke is 

een stelpost opgenomen? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid? Passen deze 

bedragen binnen de getroffen voorziening? 

 

 Antwoord: De volgende aanvragen zijn toegewezen: 

 het vervangen van de kozijnen voor gymzaal Lambertus en gymzaal Th.J. 

Rijken voor bedrag van € 246.901. Dit bedrag past binnen de begroting. 

De volgende aanvragen zijn geweigerd:  

 het onderhoud aan de overige gebouwelementen van gymzaal Lambertus;  

 het onderhoud van de Regenboog en de Bolster.  

Deze aanvragen zijn getoetst aan de gemeentelijke ‘Verordening materiële financiële 

gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015’ en de gestelde criteria in de daarbij 

behorende bijlage ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’. Ze voldoen niet aan de 

gestelde criteria en zijn daarom geweigerd. 

De vervanging van de kozijnen van gymzaal ’t Kompas is voorlopig toegekend in 

afwachting van de uitkomst van de aanbesteding die van het schoolbestuur werd 

gevraagd. Hiervoor is een stelpost opgenomen. Deze aanvraag is in 2017 toegekend. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Huisvestingskosten basisonderwijs 

Graag ontvangen wij een specificatie van de huisvestingkosten basisonderwijs 

(€ 1.488.000). 

 Antwoord:  

Verzekeringen, OZB, Kapitaallasten onderwijsgebouwen 795.017 

Onderhoudskosten gymlokalen 216.331 

Huurkosten Caleidoscoop 185.187 

Exploitatiekosten gymlokalen 126.917 

Interne uren 105.964 

Vergoedingen gymnastiekonderwijs 34.920 

Vergoedingen vandalisme/calamiteiten                              9.262 

Overige kosten 14.076 

Totaal 1.487.674 

  

   

  Programma 8: Cultuur en erfgoed 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: In 2016 zijn door DMP vragen gesteld over het archiefbeheer (zie iBabs; 10 ex art.61 

(19-09-2016). Kunt u aangeven welke van de toen toegezegde maatregelen inmiddels 

zijn geëffectueerd? Welke kosten zijn hiermee gepaard gegaan en welk deel hiervan zijn 

interne en welk deel externe kosten? 

 

 Antwoord: Genomen maatregelen: 

 door de start met het wegwerken van de fysieke archiefachterstanden is ruimte 

ontstaan om de huur van de archiefruimte bij het BHIC op te zeggen. Al het (niet  

overgebrachte archief naar het Streekarchief) staat nu in de archiefruimtes in 

Drunen (op korte termijn te vernietigen archief) en Vlijmen (te bewaren archief). Door 

de start met het wegwerken van de fysieke archiefachterstanden, is er besloten om 

het aanpassen van de archiefruimte in Vlijmen uit te stellen tot 2018. De noodzaak 

blijft echter bestaan op basis van de huidige inzichten;  

 in december 2016 is een DIV-medewerker (1fte) aangetrokken om voor de duur van 

twee jaar cluster DIV te ondersteunen, terwijl het wegwerken van de fysieke 

achterstand wordt aangepakt. De inhuurkosten in 2016 waren € 5.300; 

 een medewerker (1fte) is, dankzij de inhuur, vrijgemaakt om het wegwerken van de 

fysieke achterstand uit te voeren en ook de werkervaringskandidaten, die helpen bij 

dit project, te begeleiden; 

 op het moment is maar één plek van de beoogde vier werkervaringsplekken bij het 

wegwerken van het archief ingevuld. Dit kost ons niets, omdat deze persoon een 

uitkering heeft. De overige drie vacatures staan open; 

 het wegwerken van de digitale achterstand is onderdeel geworden van de dagelijkse 

DIV-werkzaamheden. De andere DIV-werkzaamheden zijn zo verdeeld over de 

medewerkers, dat deze niet in het geding komen. Hier zijn geen andere financiële 

verplichtingen aan verbonden dan de gebruikelijke personeelskosten. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 151 lezen we dat het budget kapitaallasten Voorste Venne ad € 429.000 niet is 

benut. Er wordt een budgetoverheveling voorgesteld, maar dan voor € 239.000. Waarom  

niet het volle bedrag? 

 Antwoord: Vooruitlopend op de financiële afwikkeling met stichting De Voorste Venne is voor de 

openstaande vorderingen per 31 december 2016 ten laste van de exploitatie 2016, een 

bedrag van € 190.000 gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. Door voor de niet 

benutte kapitaallasten een € 190.000 lagere budgetoverheveling voor te stellen (nu  

€ 239.000 in plaats van € 429.000) wordt de exploitatie 2016 niet nadelig belast. Medio 

2017 wordt een en ander met de stichting afgewikkeld. 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Speelvoorzieningen 

Er wordt aangeven dat de kosten voor speelvoorzieningen in 2016 lager zijn voor een 

bedrag van € 57.000. 

 

Vraag, is het niveau van de speelvoorzieningen op dit moment heel en veilig? 

Komen er geen nieuwe aanvragen binnen? 

 

 Antwoord: Zoals in de jaarrekening is aangegeven waren de kosten in 2015 incidenteel hoger. Het 

betreft hier dus het verschil t.o.v. 2015. De kosten 2016 zijn in lijn met het beschikbare 

budget.  

De speelvoorzieningen zijn op dit moment heel en veilig. Er komen regelmatig nieuwe 

aanvragen binnen. Helaas kunnen we niet alle aanvragen inwilligen. 

 

   

  Programma 9: Sport 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het gasverbruik Onder de Bogen kost in 2016 € 56.000 meer dan begroot.  

a. Wat zijn de totale kosten van het gasverbruik OdB in 2016 geweest?  

b. Is er een verklaring voor die forse stijging van het gasverbruik (In sportzaal De Hoge 

Heide waren de energiekosten in 2016 juist lager)? 

 Antwoord: Het gasverbruik in Onder de Bogen was € 42.000 in 2016. 

De begroting 2016 was gebaseerd op het geschatte verbruik 2015. Als aangegeven was 

dit te laag en is er in 2016 nog een afrekening ontvangen over 2015. Er is daarom geen 

sprake van een forse stijging.  

 

  



 

 

   

  Programma 10: Beheer groen en Vesting Heusden 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Cirkeldiagram Hoe is het geld besteed? 

Bij Openbaar groen onderhoudskosten staat een bedrag van € 669.000 en bij openbaar 

groen apparaatskosten staat een bedrag van € 2.308.000. 

 

Vraag, kunt u aangeven waarom de apparaatskosten zo hoog zijn? 

Gaarne een specificatie hiervan. 

 

 Antwoord: De apparaatskosten wijken niet substantieel af t.o.v. voorgaande jaren. Deze zijn 

inherent aan het hebben van een eigen buitendienst. Het bedrag is in twee 

componenten te splitsen; eigen uren € 1.896.000 en inhuur via Baanbrekers € 412.000. 
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 Fractie: Gemeentebelangen/D66 

 Vraag: Voornamelijk door de buitendienst zijn aan het onderhoud van openbaar groen voor een 
bedrag van € 305.000 minder uren besteed. Dit is te verklaren doordat op 
begrotingsbasis een bepaalde capaciteit als flexbudget beschikbaar is waarvoor de uren 
geheel toegerekend worden aan onderhoud openbaar groen. In de praktijk is nauwelijks 
gebruik gemaakt van dit budget waardoor er minder uren toegerekend zijn aan dit 
product. 
 
1. Kunt u een verklaring geven voor het feit dat er dit jaar nauwelijks gebruik gemaakt 

is van dit budget?  

2. Is dat structureel? 

Onderhoudskosten openbaar groen was € 305.000 minder dan begroot. 

3. Welk onderhoud was wel gepland, maar is niet uitgevoerd? 

 

 Antwoord: 1. Het flexbudget is een bepaalde capaciteit binnen de formatie van de 

buitendienst die beschikbaar is met het doel om flexibel capaciteit voor het 

onderhoud aan openbaar groen in te kunnen huren tijdens pieken in de 

werkzaamheden, bij tijdelijke onderbezetting in de zomer en/of bij buitensporig 

ziekteverzuim. Op begrotingsbasis worden deze uren geheel aan onderhoud 

openbaar groen toegerekend. In de praktijk is er minder inhuur geweest (geen 

inhuurpersoneel beschikbaar, gunstige weersomstandigheden). Daarnaast 

wordt een substantieel groot deel van de werkzaamheden gedaan door inzet 

van medewerkers van Baanbrekers of de Weenergroep. Voor deze laatste 

groep geldt dat uren niet worden doorbelast als apparaatskosten. 

2. Het lijkt inderdaad dat hier voor een deel een structureel effect in zit. In de 

praktijk blijkt de spoeling voor de inhuur van meer ‘groencapaciteit’ erg dun. 

Zeker wanneer de duur van de inhuur meestal moeilijk vast te leggen is. 

3. Het geplande onderhoud is wel uitgevoerd en voldoet aan de criteria heel en 

veilig. 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Kredieten groen 

In 2016 zijn de eenmalige afschrijvingskosten voor diverse kredieten hoger dan in 2015 

117.000.00 

 

Vraag, kunt u dit bedrag nader specificeren? 

 

 Antwoord: De kredieten die in  2015 en 2016 eenmalig zijn afgeschreven, betreffen: 

                 2015                  2016 

Elshoutse zeedijk, Verlande Wiel 10.958,82 0,00 

Revitalisatie landelijk gebied 23.450,00 26.877,24 

Life+ Heidijk/Moerputten 33.037,28 56.104,78 

Elshoutse Zeedijk, Dubbele zeesluis 6.514,25 98.485,75 

 75.975,35 183.483,77 
 

   

  Programma 12: Zorg en welzijn 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 12.2 Bijeen 

Hoeveel keukentafelgesprekken zijn er in 2016 gevoerd en wat was hiervan het resultaat 

qua voorziening (verdeling verzoek toegewezen, gedeeltelijk toegewezen en 

afgewezen). 

 

 Antwoord: De organisatie van Bijeen met een voorliggend veld en het Aanmeldpunt leidt ertoe dat 

de keukentafelgesprekken vrijwel altijd terecht zijn. Dat blijkt ook uit de cijfers. Door 

goede vragen te stellen bij het Aanmeldpunt en de toegankelijkheid van het voorliggend 

veld, komen alleen de complexere gevallen bij de gemeente terecht. In 2016 zijn naar 

schatting zo’n 8.000 telefoontjes binnengekomen bij het Aanmeldpunt van Bijeen.   

 

Bijeen heeft in 2016 zo’n 1.660 keukentafelgesprekken (ktg) gevoerd over 1.660 

zorgvragen van inwoners. De definitie hier is dat een ktg een of meerdere gesprekken 

zijn met een inwoner over diens zorgvraag. Het aantal gesprekken hangt af van de 

complexiteit van de zorgvraag, maar loopt voor jeugdzorg soms wel op tot acht 

gesprekken. 

  

Binnen de Wmo (hulp bij het huishouden, Wonen, rollen & vervoer) wordt 98% van de 

aanvragen toegewezen. Af en toe wijst de consulent iemand af, maar in de meeste 

gevallen haakt een inwoner af op de eigen bijdrage. 

  

Binnen de Zorg (begeleiding voor volwassenen) wordt 95% van de aanvragen 

toegewezen. Binnen de Jeugdzorg wordt 90% van de aanvragen toegewezen.  

De afwijzingen zijn veelal een volledige verwijzing naar het voorliggend veld. In sommige 

gevallen wordt de aanvraag in zijn geheel afgewezen zonder verwijzing naar het 

voorliggend veld. Verder proberen de consulenten de zorg waar mogelijk af te schalen, 

dus wel zorg toe te wijzen maar minder dan voorheen. 

  



 

 

   
23 Pagina 43 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Cirkeldiagram 

Kan worden aangegeven waaruit de overige kosten bestaan? 

 

 Antwoord:   Ja. Het totaalbedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 

Doorbetaling reïntegratiemiddelen aan Baanbrekers 595.024 

Vluchtelingenwerk 136.932 

Interne uren (integratie en opvang statushouders)  58.624 

Uitvoeringskosten inburgering 17.577 

Verzekeringskosten de Schakel (soc cultureel werk) 419 

Terugbetaling min SZW voorgaand jaar -6.188 

Totaal 802.388 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor de nieuwe WMO-taak Begeleiding is een extra bedrag van € 160.000 nodig 

gebleken (zie blz. 161). Tegelijkertijd lezen we op blz. 162 dat er voor de PGB-WMO  

€ 230.000 minder nodig was, voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de functie 

Begeleiding. 

Is er een causaal verband aan te geven (is er bijvoorbeeld een tendens zichtbaar dat 

men minder gebruik maakt van PGB en meer van hulp in natura)? 

 Antwoord: Er is inderdaad een verschuiving te zien van PGB naar hulp in natura. Deze 

verschuiving verklaart een groot deel van het overschot op PGB-WMO en het tekort op 

het budget voor de WMO-taak begeleiding. 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Jeugdhulp voordeel van € 1.400.000 

Hier wordt aangegeven dat de kosten jeugdhulp ten opzichte van 2015 fors lager zijn 

uitgevallen. 

Plus de afrekening regionale jeugdhulp 2015 is ongeveer € 240.000 gunstiger 

uitgevallen. 

 

Vraag,  is nader aan te geven de oorzaak van dit fors voordeel? 

 

 Antwoord: Er zijn meerdere oorzaken mogelijk, maar er is nog geen volledige analyse gemaakt 

waardoor zo’n fors voordeel is ontstaan. Mogelijk dat in 2015 sprake is geweest van een 

aantal overgangscliënten die nu in een goedkoper zorgtraject zijn geplaatst. Voor een 

deel van de jeugdzorg loopt de toegang tot jeugdhulp via jeugdbescherming (rechterlijke 

uitspraak) en een medische verwijzing en heeft de gemeente er minder invloed op. 

 

Een van de oorzaken is dat er in 2016 minder PGB is toegekend en benut dan in 2015. 

De PGB-budgetten worden meer toegekend op wat er echt aan zorg ingezet gaat 

worden. De hoogte van PGB wordt dus ook gecorrigeerd als blijkt dat er in het 

voorgaande jaar minder zorg is ingezet dan aan PGB-budget beschikbaar is gesteld. Er 

is wel een verschuiving zichtbaar van PGB naar Zorg in Natura.  

Een andere oorzaak is dat we in 2016 minder jeugdigen in jeugdzorgplusvoorzieningen 

hadden dan vooraf ingeschat. Dit zijn dure voorzieningen waar we nauwelijks sturing 

hebben op de toegang, omdat die loopt via een rechterlijke uitspraak.  



 

 

Daarnaast zien we bij een aantal jeugdigen een verschuiving van zwaardere vormen van 

jeugdhulp (vaak duurder) naar lichtere vormen van jeugdhulp (vaak goedkoper). 

   

  Programma 14: Bouwen en wonen 
26 Pagina 49/167 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Het totaaloverzicht van lasten laat tussen Raming 2016 na wijziging versus Rekening 

2016 een toename zien van € 6,4 mln. Uit de toelichting op pag. 167 wordt niet duidelijk 

waardoor deze aanzienlijk hogere lasten verklaard kunnen worden. Graag een nadere 

toelichting. 

 Antwoord: De hoofdoorzaak van de toegenomen uitgaven ligt in de bouwgrondexploitatie. Op 

pagina 168 is het saldo van de bouwgrondexploitatie verklaard, dit is een bedrag van 

€ 1.909.000. Dit saldo wordt veroorzaakt door hogere uitgaven van € 6.291.000 en 

hogere inkomsten van € 4.382.000. De hogere inkomsten worden met name veroorzaakt 

door de toename met € 3.162.000 van de verkochte bouwgrond ten opzichte van de 

ramingen en ook de vrijval van de verliesvoorziening Bruneilaan van € 885.000. De 

toename van de uitgaven wordt met name veroorzaakt door de aanvullende stortingen in 

de verliesvoorzieningen van € 1.568.000 en de hogere mutatie onderhanden werken van 

€ 4.365.000. 

   

  Programma 15: Financiering en belasting 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: Er is een groot voordeel (€ 69.000) behaald op de afhandeling van bezwaarschriften. 

Kun u een toelichting geven op de werkwijze in deze en de mogelijke wijziging hierin het 

afgelopen jaar. 

 Antwoord: De afgelopen jaren is het aantal ingekomen bezwaarschriften afgenomen, dit heeft 

enerzijds te maken met het feit dat we de afgelopen periode in een dalende markt 

hebben verkeerd en anderzijds is de kwaliteit van de WOZ-administratie verder 

toegenomen. Daarnaast is er de laatste jaren bij de uitvoering van de Wet WOZ veel 

aandacht geweest voor ‘informeel contact’ met belanghebbenden. 

Het cluster Belastingen heeft bij de uitvoering van de Wet WOZ regelmatig contact met 

belanghebbenden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen formele en niet-

formele (informele) interactie. Formele interactiemomenten zijn het toesturen van het 

aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde en de wettelijk geregelde bezwaar- en 

beroepsprocedure. Informele interactie kan bijvoorbeeld zijn dat men belanghebbenden 

voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen de objectkenmerken of de 

WOZ-waarde laat controleren en accorderen. Ook ‘informeel bezwaar’ is een vorm van 

informele interactie. Met name aan de mogelijkheid tot ‘informeel bezwaar’ is veel 

aandacht besteed. Het formele bezwaartraject is veel tijdrovender. Het doel van 

informele interactiemomenten is om belanghebbenden een laagdrempelige mogelijkheid 

te bieden om de kennis die men heeft over een object ter beschikking te stellen voor een 

goede bepaling van de WOZ-waarde. Door het laagdrempelige karakter, het positieve 

effect op het vertrouwen en het voorkomen van vertragende formele procedures heeft 

informele interactie onze voorkeur boven formele interactie.  

 

De komende jaren zal nog meer tijd worden geïnvesteerd in ‘informele interactie’, 

waarbij veel aandacht uitgaat naar de (interactieve)controle van objectkenmerken. Dit 

doen we onder meer aan de hand van digitale vragenlijsten, controles aan de hand van 

‘slimme tools’. Op deze manier wordt de kwaliteit van de WOZ-administratie bewaakt. Dit 

is ook hard nodig omdat steeds meer vergunningsvrij mag worden gebouwd.  



 

 

 

Uiteraard kunnen informele interactiemomenten belanghebbenden niet het recht 

ontnemen om alsnog een formele bezwaar- of beroepsprocedure te starten. Momenteel 

zitten we inmiddels weer in een stijgende markt en valt het te bezien of het aantal 

bezwaarschriften blijft afnemen. Daarnaast blijft het fenomeen ‘no cure no pay’-bureaus 

bestaan. Een derde van de ontvangen bezwaarschriften wordt namelijk nog steeds via 

dergelijke bureaus ingediend. Dit is zeer tijdrovend, ondanks verwoede pogingen om dit 

tegen te gaan. 

   

  A.1.2 Algemene dekkingsmiddelen 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag ontvangen wij een overzicht over de periode 2014 tot en met 2016 van de 

verkoopopbrengsten verkoop gemeentelijke eigendommen, gesplitst in verkoop 

cultuurgronden en verkoop andere gemeentelijke eigendommen. Tevens zien wij graag 

de bijbehorende verkoopkosten en boekwaarden vermeld eveneens gesplitst als 

hiervoor aangegeven. 

 

Ook ontvangen wij graag een toelichting op het verschil van de toerekening 

kostenplaatsen in de begroting en de jaarrekening. 

 

 Antwoord: Voor de splitsing van de opbrengsten wordt verwezen naar de vertrouwelijk ter inzage te 

leggen specificatie van opbrengsten (zie vraag 7) met daarin ook de vermelde 

boekwaarden. 

Onderstaand is voor de jaren 2014, 2015 en 2016 een grove verdeling van de kosten 

weergegeven waarbij de ‘uitschieters’ apart staan vermeld. 

 

Omschrijving  2014 2015 2016 

Pastoor Smolderstraat 33.000   

Rembrandtlaan 16.000   

Zorgcentrum Zandley 16.000   

Donkhof  39.000 290.000 

Tuinbouwweg 31  40.000 98.000 

Parklaan   92.000 35.000 

Beukstraat 15  38.000  

Heistraat 20  69.000  

Wilhelminastraat 30A   11.000 

Overige  29.000 99.000 90.000 

Totaal kosten verkoop gemeentelijke eigendommen 94.000 377.000 524.000 

 

De toerekening kostenplaatsen betreft de uren die zijn besteed aan het beheer van de 

gemeentelijke eigendommen (inclusief de taakstelling). Een toelichting hierop wordt 

gegeven op pagina 145 van de jaarrekening. 

 

  



 

 

   

  A.1.4 Stand van zake majeure projecten 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Herontwikkeling Metal Valley 

Kan worden aangegeven of de getroffen voorziening voor de sanering van gronden op 

Metal Valley voldoende is om alle werkzaamheden die op deze bladzijde worden 

genoemd te bekostigen? 

 

 Antwoord: Bij de actualisatie van de grondexploitatie zijn de ramingen van de kosten van de 

saneringswerkzaamheden weer geactualiseerd. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening 

staan bedragen vanwege mogelijke tegenvallers die zich kunnen voordoen. De 

genoemde werkzaamheden zijn nog in volle gang. Bij een volgende actualisatie van de 

grondexploitatie worden de ramingen en risico’s opnieuw bijgesteld. De komende 

maanden zullen de lopende werkzaamheden voor een groot deel worden afgerond. 

   

  A.2.1 Lokale heffingen 
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 Fractie: Heusden EEN/VVD 

 Vraag: Parkeerbelasting 

De opbrengst van de parkeerbelasting is € 22.000 lager. 

 

Vraag, waarom zijn er in 2016 minder uren ingezet voor controle en het beboeten van 

foutparkeren? 

 

Kunt u toelichten waarom er minder uren zijn ingezet om parkeerbelasting te innen 

(verklaring voor 25% minder inkomsten parkeerbelasting)? Heeft dit tot 

(parkeer)problemen geleidt in de vesting? 

 

 Antwoord: Vanuit het Rijk is € 50.000 minder gekregen voor toezicht, deze korting kon niet worden 

onttrokken uit andere bestaande budgetten. Daarom is de keuze gemaakt om minder 

uren in te zetten voor controle en eventueel beboeten van foutparkeren waardoor de 

opbrengst van de parkeerbelasting lager is. Daarnaast zijn we in 2016 overgestapt naar 

een andere toezichtverlener (voorheen P1, nu de Boa-pool Meierij) en waren er 

technische opstartproblemen (inrichten backoffice), waardoor we pas in mei 2016 zijn 

gestart met het fiscaal toezicht. 

 

In 2016 is er wel wat meer parkeeroverlast geweest, deels is dat te wijten aan 

miscommunicatie met de Boa-pool over het handhavingsbeleid tijdens evenementen en 

deels aan minder toezicht. 

 

  



 

 

   

  A.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Weerstandscapaciteit 

Kan worden aangegeven of een deel van de reserve sociaal domein in het vrij 

aanwendbare deel is opgenomen van de bestemmingsreserve, en zo ja voor welk 

bedrag? 

 

 Antwoord: Het aandeel van de bestemmingsreserves dat wordt meegenomen in de 

weerstandscapaciteit wordt niet per bestemmingsreserve bepaald, maar op het 

totaalniveau. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 

december 2016 € 15,8 mln. inclusief de reserve sociaal domein. Hiervan is € 2 mln. 

meegenomen in de weerstandscapaciteit. Als er daadwerkelijk een beroep moet worden 

gedaan op de bestemmingsreserves, als een risico zich voordoet, zal op dat moment 

moeten worden bekeken welke bestemmingsreserve(s) hiervoor het beste kunnen 

worden aangewend. 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Algemene reserve 

Kunt u aangeven welke “gelabelde bedragen” zijn opgenomen in de Algemene Reserve? 

 

 Antwoord: Hiervoor verwijzen wij naar de bijlage bij de beantwoording van de technische vragen bij 

de voorjaarsnota waarin het verloop van de AR is opgenomen. 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Uitvoering werken, specifieke risico’s 

Kunt u de laatste zin van deze alinea toelichten? 

 

 Antwoord: Bij het opstellen van de risicoparagraaf werd de kans laag ingeschat op basis van de 

behandeling bij de rechtbank. In mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de 

claim Molenpark ongegrond verklaard. Daarmee vervalt het risico op deze claim. 

   
34 Pagina 67 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Bodemvervuilingen 

Welk bedrag is in de diverse grondexploitaties als risico opgenomen voor de sanering 

van bodemverontreinigingen? 

 

 Antwoord: In de diverse grondexploitaties is rekening gehouden met een risicobedrag van in totaal 

afgerond € 0,85 miljoen met een kans van optreden van afgerond 25%. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Belasting VPB 

De gemeente voert met de fiscus nog overleg over of in 2016 al dan niet VPB zal 

moeten afgedragen. Nog onduidelijk is wanneer hier uitsluitsel over komt. Als de 

gemeente over 2016 wel VPB zal moeten afdragen hoe hoog is dan het verschuldigd 

bedrag? 

 

 Antwoord: Op basis van opgestelde berekeningen is de gemeente de eerste jaren nog geen 

belasting verschuldigd. Het risico is dat de belastingdienst de spelregels alsnog 

verandert of anders uit zal leggen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten wat in 

dat geval het effect zal zijn. Ook de belastingdienst verschaft daarover tot nu toe nog 

geen duidelijkheid.  

 

De belastingdienst heeft aangegeven om op korte termijn met een nieuwe notitie te 

komen over de Vpb-positie van grondexploitaties. Wanneer dit zal zijn is nog onbekend.  

 

Het genoemde risicobedrag heeft betrekking op een periode van meer dan tien jaar. De 

verdeling over de jaren is afhankelijk van de werkelijke fasering van projecten en de 

methode van verdeling van het resultaat over de jaren.   

   

  A.2.6 Verbonden partijen 
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 Fractie: DMP Heusden EEN 

 Vraag: Omgevingsdienst Midden en West Brabant 

Als gevolg van de slechte financiële positie is er in 2016 een extra bijdrage gevraagd, 

ook is de omgevingsdienst onder toezicht gesteld van het Ministerie van BZK. 

Vraag, wat is op dit moment de financiële positie van de Omgevingsdienst? 

 

 Antwoord: Voor een toelichting op de financiële positie van de Omgevingsdienst Midden en West 

Brabant wordt verwezen naar de jaarstukken 2016 en de begroting 2018. Deze zijn 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2017. De jaarrekening sluit met een 

positief saldo van ruim € 4 miljoen. De extra bijdrage om de Algemene reserve op niveau 

te brengen is niet (meer) nodig. De begroting 2018 is sluitend. 

 

   

  Deel B, balans en toelichting op de balans 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Toplaag kunstgrasvelden RKDVC/Haarsteeg. 

De clubs zouden onderzoeken wat de beste keuze voor de toplaag zou zijn voor de 

kunstgrasvelden. Wat is op dit moment de voortgang. 

Vraag, is inmiddels daaromtrent al meer bekend wat de keuze is geworden? En de 

kosten? 

 

 Antwoord: Het bestek voor dit werk is inmiddels in de markt gezet. Voor wat betreft het type infill is 

in overleg met de verenigingen gekozen voor een TPE-infill (hetzelfde materiaal dat ook 

in de huidige matten zit). Op 7 juni jl. hebben zeven aannemers een prijs ingediend. 

Aangezien de kosten van het werk het beschikbare budget overschrijden, is inmiddels 

een raadsvoorstel  in procedure voor de informatievergadering van 22 juni en de raad 

van 11 juli aanstaande. 
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 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Centrumplan Vlijmen 

Over de daadwerkelijke afname van de ondergrond van het paviljoen is nog geen 

overeenstemming. Het is dan ook nog niet zeker of het paviljoen afgezet kan worden. 

Vraag, zijn er inmiddels ontwikkelingen te melden rondom het paviljoen? 

 

 Antwoord: Ontwikkelaar Heijmans heeft inmiddels gesprekken gevoerd met twee partijen die zeer 

geïnteresseerd zijn om zich te vestigen in het paviljoen. Men moet nog 

overeenstemming bereiken over de koopprijs. Dit heeft een directe relatie met de 

investeringsmogelijkheden van de ondernemers en dus voor een duurzame vestiging in 

het paviljoen. Over eventuele gevolgen voor de koopprijs van de ondergrond gaan 

gemeente en Heijmans in overleg. In de zomer 2017 wordt duidelijk of ontwikkeling van 

het paviljoen door Heijmans haalbaar is. 

 

 

   
39 Pagina 102 en 120 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Balans; vorderingen openbare lichamen. 

De balans laat (m.b.t. vordering openbare lichamen) t.o.v. 2015 een verhoging zien van 

€ 2,4 mln. Kunt u het bedrag op de balans 2016 van € 5.7 mln nader specificeren? 

Op pag. 120 is vermeld dat oninbare posten zijn afgeboekt? Kunt u dit nader 

specificeren? 

 

 Antwoord: De grootste vorderingen op openbare lichamen betreft: 

      

      

D10239 AgriFood Capital 50.000    

D02589 Provincie Noord-Brabant 195.260    

D02616 Brabant Water NV 404.238    

D06323 Rijkswaterstaat 86.235    

D09263 Aa en Maas, Waterschap 59.354    

D10588 Ministerie van S.Z.W. 760.941    

O200 BTW te declareren bij het BCF 4.088.934    

 Overige vorderingen 82.659    

  5.727.621    

 

Omdat bedrijven of personen failliet worden verklaard, moeten er jaarlijks vorderingen 

oninbaar worden verklaard. In 2016 is een totaalbedrag van € 205.500 afgeboekt op 

basis van collegebesluiten. Het voert te ver om alle posten hier te benoemen. Twee 

afboekingen gaan over 98% van de afgeboekte bedragen. Dit zijn de Gieterij Drunen 

(erfpacht) voor een bedrag van € 179.000 en Het Run BV (OZB 2014, OZB 2015 en 

leges bestemmingsplan) voor een bedrag van € 39.600. 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Overige langlopende geldleningen 

Kunt u aangegeven hoe het bedrag t.b.v. N-Joy is opgebouwd? 

 

 Antwoord: Door de raad zijn twee leningen beschikbaar gesteld. Een lening van eind 2015 van 

€ 100.000 waarop in 2016 een factuur is uitgegaan voor de aflossing groot € 10.000 

(deze factuur zal pas in 2017 worden betaald omdat het betaalschema van de eerste 

lening een jaar is doorgeschoven). De tweede geldlening bedraagt € 95.000, waarvan 

ultimo 2016 een bedrag van € 55.000 is uitbetaald. Per saldo is er dus ultimo 2016 een 

boekwaarde van de langlopende geldleningen aan N-Joy van € 145.000.  
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Verloop reserves 

In 2016 is in de bestuursrapportage aangegeven dat er een onttrekking zou plaatsvinden 

van de reserve sociaal domein voor het tekort bij Baanbrekers. Om welke reden zien wij 

die onttrekking niet terug in dit overzicht? 

 

 Antwoord: Op pagina 123 staat dat een bedrag van € 3.200.000 is toegevoegd aan de reserve 

Sociaal domein. Dit bedrag is een gesaldeerd bedrag, hierin is ook de onttrekking voor 

de dekking van Baanbrekers van € 300.000 meegenomen.  

   

  Analyse van de verschillen tussen de begroting 2016 en de 
jaarrekening 2016 

42 Pagina 137 en 139 

 Fractie: Heusden EEN 

 Vraag: Bestuur en communicatie en Burgerdiensten 

Wij zien bij beide dat er medewerkers van het Klant Contact Centrum worden ingezet bij 

Communicatie en andere afdelingen. 

Vraag, betekent dit dat er bij deze afdelingen een onderbezetting is van personeel? 

 

 Antwoord: Het cluster Communicatie is in 2016 voor 0,5 fte ondersteund door een medewerker van 

het cluster Klant Contact Centrum. Het cluster Burgerzaken is voor 0,56 fte ondersteund. 

Dit was in het kader van interne mobiliteit. Het gaat om een structurele behoefte van de 

clusters Communicatie en Burgerzaken. In de voorjaarsnota 2017 is zodoende een 

uitbreiding van 0,5 fte opgenomen voor communicatie en 0,56 fte voor burgerzaken. 

 

  



 

 

   

  C.1 Overzicht budgetoverhevelingen 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Kosten als gevolg van verhoogde instroom vergunninghouders De HOB-pilot is voor het 

eerst in 2016 uitgevoerd t.b.v. 30 statushouders. Voor de te maken kosten in 2017 wordt 

een overheveling van € 324.000 voorgesteld.  

a. Wat zijn de kosten geweest in 2016? 

b. Is het beschikbare budget voor 2017 toereikend of is er sprake van een taakstellend 

budget? 

 Antwoord: In 2016 is door Baanbrekers een garantiestelling aangevraagd bij de 

Langstraatgemeenten tot een bedrag van € 50.000. Dit gebeurde in afwachting van een 

besluit op een aanvraag om subsidie bij de provincie. De provinciale subsidie bedraagt  

€ 33.000. De drie gemeenten dragen € 17.000 bij aan de pilot, voor Heusden is de 

bijdrage € 6.460. Voor 2017 zijn er inclusief de overheveling voldoende middelen 

beschikbaar. 

 


