
 

 

Beantwoording algemeen politieke vragen over de begroting 2018 gesteld door: Heusden één, 

Gemeentebelangen, Heusden Transparant, PvdA, D66, DMP Heusden en PvdA. 
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  Voorwoord 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: U schetst een, naar onze mening te positief beeld van de financiële situatie. U gaat 

voorbij aan het feit dat de Algemene Reserve, die volgens u op niveau is, kunstmatig 

dat niveau heeft bereikt. Immers binnen enkele jaren zullen aan de Algemene Reserve 

forse bedragen worden onttrokken die al een bestemming hebben, denk aan GOL, 

Fietspad Tuinbouwweg etc.  

Deelt u onze opvatting dat beleid onder de noemer “heel en veilig” een uitvlucht is 

geweest voor bezuinigingen waarvan u op voorhand wist dat die te rigide waren? Bent 

u het met ons eens dat de rekening die uit dat beleid voortvloeien zullen leiden tot 

extra kosten in de komende jaren? 

 Antwoord: Het is niet kunstmatig en ook niet onze intentie om een positiever beeld te schetsen. 

Buiten de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) en de fietsvoorziening 

Tuinbouwweg zijn er geen andere onttrekkingen geraamd in de begrotingsjaren. De 

onttrekking voor de GOL is volledig opgenomen in het weergegeven verloop t/m 2021. 

Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met potentiële (toekomstige) 

winstnemingen uit positieve grondexploitaties. Uit voorzichtigheid worden deze niet 

geraamd. Ook de positieve begrotingssaldi voor 2018 e.v. worden in het beeld van het 

verloop van de algemene reserve buiten beschouwing gelaten. De typering ‘te positief 

beeld’ is wat ons betreft daarom niet van toepassing op het weergegeven verloop.  

 

Er was vanaf 2010 de noodzaak om de tering naar de nering te zetten. Ook de 

onderhoudsbudgetten hebben daar hun steentje aan bij moeten dragen. Bij de 

vaststelling van de beheerplannen is inderdaad ‘heel en veilig’ het uitgangspunt 

geweest. Zoals wij al aangeven in de begroting, is het goed om dat uitgangspunt 

opnieuw tegen het licht te houden. Een keuze voor een hogere kwaliteit zal daarbij ook 

leiden tot hogere kosten. 
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  Voorwoord 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Nu het economisch weer voor de wind gaat stelt het college voor om beleidslijnen 

(m.b.t. bezuiniging) weer tegen het licht te houden, maar laat de richting en invulling 

over aan het volgend college. 

Onze fractie vindt dit te gemakkelijk. Van het college wordt visie verwacht tot aan het 

eind van deze periode.  

Waarom neemt dit college geen initiatief om de grote lijnen van het beleid voor het 

komend jaar uit te werken en voorstellen te doen? 

De inwoner is erbij gebaat dat in het komend jaar sommige bezuinigen worden 

teruggedraaid nu het economisch weer wat beter gaat. Dat moet in deze begroting 

financieel worden onderbouwd.  

 Antwoord: Het college houdt zich aan de afspraken uit het coalitieakkoord en de vastgestelde 

beleidsplannen door de raad. Het is echt aan een volgend college om beleid aan te 

passen of te intensiveren en keuzes te maken over de inzet van financiële middelen. In 

de voorjaarsnota 2017 hebben we diverse voorstellen gedaan die een behoorlijke 

invloed hebben op de begroting 2018 en die voor een groot deel ook ten goede komen 

aan onze inwoners.   
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  4. Algemene reserve 

 Fractie: PvdA 

 Vraag: Meerjarenbegroting. 

De algemene reserve laat een stijgende lijn zien. Maar als GOL afgerekend moet 

worden, is dat een grote aderlating. 

Waarom heeft men voor GOL geen bestemmingsreserve opgenomen? (eventueel met 

een jaarlijkse dotatie). De verplichtingen richting GOL zijn aangegaan en het geld 

daarvoor geoormerkt en derhalve niet vrij besteedbaar.  

 Antwoord: De GOL betreft inderdaad een forse investering. Na deze uitname blijft de algemene 

reserve overigens nog rond het minimumniveau. Op het moment dat we instemden 

met de bestuursovereenkomst, moesten we de dekking voor ons aandeel in de GOL in 

onze begroting opnemen. Daarmee was een jaarlijkse voeding in toekomstige jaren 

niet mogelijk. Bovendien werd de uitvoering destijds sneller voorzien dan de huidige 

planning. Een bestemmingsreserve zou kunnen, maar het aantal daarvan willen we 

graag beperkt houden. Bovendien worden de huidige bestemmingsreserves vaak 

gebruikt als egalisatiefunctie/meerjarige dekkingsbron. Voor de GOL zal dat niet 

gelden omdat straks in het jaar van uitvoering een eenmalige uitgave wordt gedaan. 
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  4. Algemene Reserve 

Reactie op antwoord technische vraag 3 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Uw antwoord op onze technische vraag ten aanzien van de aanleg van het fietspad 

Tuinbouwweg (dat u in 2018 zult kijken naar de laatste fase van het coalitieakkoord) 

geeft ons onvoldoende inzicht in de mogelijkheid van realisatie. 

Tevens suggereert u dat de € 1,6 miljoen benut kan worden voor mitigerende 

maatregelen in het GOL. Dit is uiteraard nooit de bedoeling van de raad geweest. 

Gaarne alsnog concrete toelichting en een duidelijke reactie hierop. 

Graag ook (n.a.v. tekst uit de begroting) een bevestiging van de eerder gedane 

toezegging. 

 Antwoord: De € 1,6 mln. zal niet worden ingezet voor mitigerende maatregelen GOL; als deze 

suggestie is gewekt, dan is dat inderdaad niet de bedoeling. Voor de mitigerende 

maatregelen, die direct gerelateerd zijn aan de GOL, is een apart krediet van € 2,5 

mln. beschikbaar.  

Wel is het zo dat er voor de te nemen maatregelen aan de Tuinbouwweg een relatie 

ligt met de GOL. De GOL heeft voor meerdere wegen een effect op verkeersaantallen  

en -stromen. De gevolgen hiervan zijn inmiddels berekend en worden in brede zin 

meegenomen in het GVVP. Of de aanleg van fietssuggestiestroken tussen Meeuwaart 

en de Abt van Engelenlaan dan de meest voor de hand liggende oplossing is, is mede 

daarvan afhankelijk. 
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Op de gemeentelijke website staat onder het kopje Raad en College onder andere een 

kopje Onkostenvergoeding. Kunt u aangeven waarom onder de link nog steeds de 

onkostenvergoeding juli – december 2015 staat? Hebben de leden van het College 

sedertdien geen onkostenvergoedingen genoten? Kunt u er voor zorgdragen dat de 

website op zo kort mogelijke termijn actueel is in allerlei opzichten? 

 Antwoord: Wij willen over de bestuurlijke uitgaven transparant zijn. Om deze reden wordt vanaf 

het jaar 2013 van de uitgaven voor en declaraties van individuele collegeleden op de 



 

 

website van de gemeente Heusden een overzicht geplaatst. Dit overzicht wordt elk 

halfjaar geactualiseerd. Dit overzicht is helaas vanaf 2016 op een verkeerde plaats op 

de website van onze gemeente terechtgekomen (als bijlage bij het betreffende 

collegebesluit) en niet onder het kopje ‘Onkostenvergoeding bestuur’. Deze omissie 

hebben wij inmiddels gecorrigeerd. Het overzicht van het 1e halfjaar 2017 staat weer 

op de juiste plaats. 
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

 Fractie: PvdA 

 Vraag: Er staan maar liefst 14 Heusdense beleidskaders. Zou een actualisatie daar op zijn 

plaats zijn? 

 Antwoord: Jaarlijks wordt de actualiteit van alle (beleids)kaders gecheckt. De genoemde 

Heusdense (beleids)kaders zijn alle nog aan de orde en zien op diverse onderwerpen 

in het programma ‘Bestuur en Beheer’: regionale samenwerking (6), 

schaalverdieping/burgerparticipatie (5) en gemeentelijke eigendommen (3).  
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

Schaalverdieping 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Kunt u nu eens precies aangeven wat de resultaten zijn van “Buurt Bestuurt”? Deelt u 

onze opvatting dat u te weinig aan verwachtingen management doet? Het kan toch niet 

de bedoeling zijn dat een groep inwoners maanden druk doende is om invulling aan 

Buurt Bestuurt te geven en dan uiteindelijk wordt afgescheept met een paar extra 

bankjes in een kern? 

 Antwoord: In de samenwerking met alle zeven Buurt Bestuurt-groepen is voortdurend sprake van 

dialoog over de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Vanuit het experiment 

Burgerbegroting Hedikhuizen wordt samen met Buurt Bestuurt gewerkt aan het 

realiseren van de diverse ambities van het dorp, zoals beschreven in hun ‘Plan de 

Campagne’. Daartoe behoort onder meer het vernieuwen van het straatmeubilair in de 

kern. In de begroting is € 20.000 als pilot voor Hedikhuizen opgenomen.  
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

Wat gaan we hiervoor doen? 

1.4 Digitaliseren overheid 

Reactie op beantwoording technische vraag 7 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er is een technische vraag gesteld hierover (zie vraag 7). We krijgen echter geen 

antwoord op de vraag wat de ambitie is van het college in 2017 en 2018 en of de 

ontwikkeling niet tegenvalt t.o.v. de eerder uitgesproken ambitie. 

Graag alsnog een antwoord op de eerder gestelde vraag.  

In hoeverre is/wordt de digitale dienstverlening uitgebreid in 2017 en 2018. Welke 

functionaliteiten t.b.v. de dienstverlening voor burgers zal worden toegevoegd? 

Blijft de ontwikkeling achter op de eerder uitgesproken ambitie in voorgaande jaren? 

 Antwoord: Via de huidige website worden alle beschikbare digitale transacties volgens de 

eFormulieren standaard via DigiD (voor inwoners) en eHerkenning (voor bedrijven) 

aangeboden. In 2018 wordt de digitale dienstverlening uitgebreid met nieuwe modules 

voor Burgerzaken voor Burgerlijke stand (huwelijk, geboorte en overlijden), 

Verhuizingen (automatisch aan de hand van risicoprofielen) en Reisdocumenten (een 

groter deel van het aanvraagproces digitaal). Met deze modules wordt de mogelijkheid 



 

 

voor selfservice door burgers en bedrijven vergroot, 24x7 en vanaf elk 

gewenst apparaat. Daarnaast wordt de implementatie van een Burgerloket voor Bijeen 

overwogen afhankelijk van de geboden meerwaarde van de oplossing. 
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

Wat gaan we daarvoor doen: punt 1.6, Verkoop gemeentelijke panden en gronden 

Reactie op beantwoording technische vraag 8 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Bij de beantwoording van vraag 8 technische vragen geeft u aan dat er sprake is van 

verkorting van de wachttijden en snellere afwikkeling van de aanvragen. Kunt u deze 

kwalificaties nader aanduiden (aantal weken bijvoorbeeld)? 

 Antwoord: Het is niet mogelijk om de afwikkeling van zaken specifieker in tijd aan te duiden. Elke 

zaak heeft zijn eigen complexiteit waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. De 

ene zaak neemt daardoor meer tijd in beslag dan een andere zaak. Nu er weer een 

volledige fte wordt ingezet kunnen we wel stellen dat de zaken sneller worden 

afgehandeld dan daarvoor. De complexiteit en aanwas van nieuwe zaken bepaalt 

echter of de werkvoorraad vermindert. De zaken worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst.  
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

Verkoop gemeentelijke panden; opbrengst. 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De raming 2018 wijkt sterk af van de raming 2017. Uit de verschillenanalyse C3 lijkt dit 

dat het verklaarbaar is door minder opbrengst van verkoop gemeentelijke 

eigendommen (pag.135). Ook de jaren na 2018 laten een mindere opbrengst (baten) 

zien. In het begin van dit jaar is toegezegd dat na de vakantieperiode inzicht zou 

worden gegeven in de resultaten van de eerder vastgestelde taakstelling rondom 

verkoop gemeentelijke gebouwen.  

Wanneer wordt een specificatie vertrouwelijk ter inzage gelegd? 

Zal de taakstelling in 2017 naar verwachting worden gerealiseerd? Wat is de 

verwachting voor de komende jaren? 

 Antwoord: De specificatie over 2017 wordt vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de jaarrekening. 

Zoals uit de 2e bestuursrapportage blijkt, wordt de taakstelling naar verwachting net 

niet gerealiseerd aangezien de storting conform begroting 2017 € 2.050.000 bedroeg 

en op basis van de laatste informatie een storting ad € 2.000.000 wordt gerealiseerd. 

De verwachting voor de komende jaren is opgenomen in de 2e bestuursrapportage en 

de memo die bij de behandeling van de begroting aan de Raad wordt voorgelegd. 

Naast de inhoud van de memo wordt nog opgemerkt dat de taakstelling en 

bijbehorende planning een dynamisch karakter hebben waardoor het verloop grillig kan 

ogen. Feitelijk levert het dynamische karakter juist een bijdrage een de flexibele inzet 

van de verkoop van gemeentelijke eigendommen en ook hier wordt in de hiervoor 

bedoelde memo, nader op ingegaan. 
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  Programma 1, Bestuur en beheer 

Eigen indicatoren; Bezoekers website 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Ten opzichten van voorgaande jaren 2014 en 2015 loopt het aantal bezoekers van de 

website terug. 

Is aan te geven wat de reden hiervan is? 

Wordt hier ook iets mee gedaan? 

 Antwoord: Het is niet met 100% zekerheid aan te geven wat de reden is. Wat we wel zien is dat er 

onderwerpen op de website stonden in 2014 en 2015 die vaak/meer bezocht werden 

(denk aan Gemeenteraadsverkiezing, Brand industrieterrein Vlijmen, Vacatures etc.) 

Wat ook kan meespelen is dat we sinds 2016 steeds meer met Social Media zijn gaan 

doen. We hebben op Facebook 3.082 volgers en op Twitter 3.404, de mensen worden 

steeds meer via die kanalen geïnformeerd wat een bezoek naar de website overbodig 

maakt. 
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  Programma 2, Openbare orde en veiligheid 

Ontwikkelingen 

Reactie op beantwoording technische vraag 12 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De samenwerking met diverse instellingen in het Heusdens Interventie Team (HIT) zal 

in 2018 verder ingevuld en geïntensiveerd worden. De samenwerking is vooral gericht 

op de terugdringing van de ondermijnende criminaliteit en woonoverlast. U denkt daar 

geen extra budget voor nodig te hebben, zo lezen we bij de beantwoording van de 

technische vragen (afgezien van 10.000 euro voor de betrokkenheid van 

Baanbrekers). Hoeveel fte’s denkt het college voor deze taak nodig te hebben en is het 

uitgangspunt van budgetneutraal wel realistisch? 

 Antwoord: Een aantal redenen ligt aan dit uitgangspunt ten grondslag. Ten eerste is/wordt het 

cluster Veiligheid en Handhaving deels anders ingericht, waardoor er ruimte ontstaat 

voor nieuwe initiatieven. Daarnaast wordt een aantal taken aan de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant gemandateerd. Door deze ontwikkelingen zal er meer ruimte 

komen om deze nieuwe taken verder in te vullen. Als laatste zal het cluster Veiligheid 

en Handhaving vooral regisserend/verbindend optreden. Voor deze regisserende taak 

zal 1 fte binnen het cluster volledig worden vrijgemaakt. De andere werkzaamheden 

zullen binnen de huidige taken, maar dan zoveel mogelijk integraal, worden opgepakt. 

Mocht dit in de toekomst toch onvoldoende blijken te zijn, dan zullen wij dit voorleggen 

aan de raad. 
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  Programma 2, Openbare orde en veiligheid 

Eigen indicatoren 

Reactie op beantwoording technische vraag 13 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De achterstanden bij controles milieuvergunningen bedrijven zijn in 2016 volledig 
weggewerkt en dat stemt ons tevreden. Geldt dat ook voor dit jaar? Wordt er ook in 
2017 conform de planning gewerkt? 

 Antwoord: Het werkprogramma 2017 zal door de OMWB volledig volgens planning worden 
uitgevoerd. Er is daarnaast ook nog een groot aantal extra opdrachten uitgevoerd. 
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  Programma 3, Verkeer en vervoer 

Ontwikkelingen; Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Vanaf 2012 zijn er al vele ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau zeker aanleiding 

om de visie op verkeer en vervoer te actualiseren, daarbij de komst van de nieuwe 

omgevingswet. 

Kunt u aangeven wanneer wij de eerste contouren kunnen zien van het vernieuwde 

GVVP? 

 Antwoord: Een datum voor een definitief nieuw gemeentelijke verkeers- en vervoerplan (GVVP) is 

(nog) niet bekend. We verwachten dat dit in 2019 is. Aankomende maand zal het 

Provinciale InpassingsPlan (PIP) voor de GOL formeel in procedure gaan. 

Vooruitlopend op een definitief GOL geldt de afspraak dat eventuele mitigerende 

maatregelen als gevolg van de GOL worden meegenomen bij het opstellen van een 

geactualiseerd verkeersplan inclusief een uitvoeringsplan. Het proces vraagt daarmee 

extra tijd. Ook worden bewoners en belangengroepen bij de totstandkoming van het 

nieuwe GVVP betrokken. Vanzelfsprekend zal de raad in 2018 tussentijds worden 

geïnformeerd en geraadpleegd. 
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  Programma3, Verkeer en vervoer 

Ontwikkelingen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: GOL: Er zou nog nader overleg gevoerd worden met de stichting Van Gol naar Beter. 

Heeft dat overleg al plaatsgevonden en zo ja, wat zijn de resultaten van het overleg? 

En hoe is de stand van zaken m.b.t. het PIP (voortgang volgens planning?) 

 Antwoord: Met de stichting Van Gol naar Beter is er overleg geweest in twee sessies, met name 

over de door de stichting ingebrachte ‘variant 72’ en over natuur in de Baardwijkse 

Overlaat.  

De resultaten van het overleg zijn ter kennis gebracht van de Stuurgroep GOL en deze 

zullen met een advies van de stuurgroep worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten 

(GS).  

Op 31 oktober 2017 nemen GS een besluit over de Ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplannen voor de GOL. Bij dit besluit worden de resultaten van het overleg 

met de stichting betrokken. Het besluit van GS zal door een memo ter kennis worden 

gebracht aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van de bij de GOL betrokken 

gemeenten.  

Door het overleg met de stichting Van Gol naar Beter is de planning met een maand 

vertraagd. Deze vertraging zal niet van invloed zijn op de datum van vaststelling van 

beide PIP’s door Provinciale Staten. 
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  Programma 4, Economie en recreatie 

Belangrijkste kaders, groenstructuurplan 

Reactie op beantwoording technische vraag 15 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het groenstructuurplan wordt aan de raad aangeboden in het voorjaar van 2018. Maar 

in de raadsplanning 2e halfjaar staat dit onderwerp geagendeerd voor 19 december 

2017? Welke tijdsplanning ziet het college voor dit onderwerp? 

 Antwoord: Het groenstructuurplan wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden in het voorjaar 

van 2018. De planning is gericht op de raadsvergadering van  



 

 

8 mei 2018. Het plan heeft een directe relatie met het waterplan, dat op dit moment 

ook wordt uitgewerkt. Groen kan namelijk een belangrijke functie vervullen als het gaat 

om waterberging/klimaatadaptatie. Met het oog op het veranderende klimaat is het 

daarom gewenst om de plannen gelijk op te laten lopen. Daarnaast is het uitwerken 

van ‘de omvorming van groen in tijd en middelen’, als uitwerking van het 

groenbeleidsplan 2014 voor het verhogen van biodiversiteit en kostenbesparing, een 

belangrijk onderwerp in het plan. Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming is het 

belangrijk om belanghebbenden over deze onderwerpen in de gelegenheid te stellen 

een zienswijze in te dienen. Daarom is besloten om de Uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 uit de Algemene Wet Bestuursrecht toe 

te passen. Dit vraagt extra tijd. Beide plannen zullen dus tegelijkertijd aan de raad ter 

vaststelling worden aangeboden in het voorjaar van 2018. 

   

17 Pagina 30 

  Programma 4, Economie en recreatie 

Wat gaan we daarvoor doen? 

4.8 Poort van Heusden/Landgoed Steenenburg 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De doelstelling voor het Landgoed Steenenburg is om in 2017 een contract te sluiten 

met de initiatiefnemer en dat er overeenstemming bereikt wordt tussen initiatiefnemer, 

provincie en raad over de ruimtelijke invulling van het gebied. 

Wat is de huidige stand van zaken en hoe ziet de vervolgplanning eruit? 

 Antwoord: In juni 2017 is het ontwikkelplan Landgoed Steenenburg vastgesteld door de raad. Op 

basis daarvan is het ruimtelijke plan nader uitgewerkt. Parallel daaraan zijn er 

gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer om te komen tot een overeenkomst voor de 

realisatie van het gebied. 

De planning is om in de raadsvergadering van december 2017 een voorstel aan te 

bieden hoe partijen het gebied gezamenlijk gaan ontwikkelen. Voorafgaand aan deze 

vergadering is een overleg met de provincie gepland om de nadere ruimtelijke 

uitwerking af te stemmen. 

Als overeenstemming wordt bereikt, kan in het eerste kwartaal van 2018 worden 

gestart met de bestemmingsplanprocedure. 
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  Programma 6, Sport en cultuur  

Ontwikkelingen; Investeringsprogramma Sport 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Afspraken zijn gemaakt dat er aan het eind van de Coalitieperiode gestart wordt met 

het opstellen van een sportinvesteringsprogramma sport. In het kader van de 

schaalverdieping samen met de verenigingen en de Raad. Een tijd geleden is er met 

de commissieleden van Samenleving een korte bijeenkomst geweest hoe dit op te 

pakken. En daarna is het stil geworden. De bedoeling was om het proces in 2017 op te 

starten. 

Kunt u aangeven wat er tot op heden is gedaan? Zijn contacten geweest met de 

verenigingen? 

Wanneer wordt de Raad erbij betrokken? 

 Antwoord: Naar aanleiding van het gesprek met een delegatie van de raad heeft op 8 mei een 

eerste bijeenkomst plaatsgevonden met circa 30 vertegenwoordigers van 

sportverenigingen. In dit gesprek is aan verenigingen gevraagd welke onderdelen zij 

graag terug wilden zien komen in een investeringsplan. Afgesproken is dat de 

gemeente een voorstel zou doen over de procesaanpak. Deze is na de zomervakantie 

naar de (deelnemende ) verenigingen gestuurd. Tevens zijn de verenigingen 



 

 

uitgenodigd om hier 7 november verder over te praten. Vanwege de extra 

informatievergadering inzake Het Run zal deze afspraak verzet worden. Wij 

verwachten naar aanleiding van de tweede sessie de raad bij dit proces te kunnen 

betrekken.    
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  Programma 6, Sport en cultuur 

Wat gaan we daarvoor doen: 

6.2 Cultuureducatie jeugd 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Vermeld wordt: “Cultuureducatie Heusden ontwikkelt educatief materiaal voor het 

basisonderwijs en legt verbindingen……”. 

Wat wordt er concreet opgeleverd in 2018 en op welke wijze zullen de verbindingen 

tussen onderwijs en culturele aanbieders worden gerealiseerd. Graag wat meer 

concrete toelichting. 

 Antwoord: Trefpunt Heusden zal in 2018 naschoolse workshops aanbieden op De Dromenvanger, 

De Bolster, ’t Palet en De Vlechter. Daarnaast nemen De Bolster, De Dromenvanger, 

De Vijfhoeven, De Bussel, De Wilgen en De Vlechter deel aan de regeling 

‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Deze regeling beoogt scholen in staat te stellen om, 

samen met de culturele omgeving, kwalitatief goede cultuureducatie structureel 

onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs. 
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  Programma 6, Sport en cultuur  

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering van het programma Zeven Eeuwen 

Stadsrechten Heusden 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Zoals tijdens de voorjaarsnota vergadering besloten is aangegeven het belangrijk te 

vinden dat alle kernen betrokken zijn bij deze festiviteiten. 

Zijn er op dit moment alle aanmeldingen vanuit de diverse kernen? 

Is aan te geven hoe de voorbereidingen verlopen? 

 Antwoord: Het proces om tot een feestprogramma voor Zeven Eeuwen Stadsrechten Heusden te 

komen is volgens het principe van ‘schaalverdieping’ ingezet; het feestjaar wordt voor 

en door de initiatiefnemers zelf georganiseerd. De vraag om initiatieven in te dienen is 

zo breed mogelijk uitgezet. Op dit moment wordt gewerkt aan 22 plannen binnen het 

feestprogramma. Deels kerngebonden, deels kernoverstijgend. Er zijn onvoldoende 

middelen om al deze initiatieven volledig te financieren. Daarom wordt nu gezamenlijk 

gekeken naar externe financieringsmogelijkheden. De Dromen.Doen.Heusdendag 

activiteiten moeten nog geïntegreerd worden in het programma en er is ruimte om later 

activiteiten toe te voegen. Hierbij gaat onder andere aandacht uit naar de spreiding 

over de kernen. 
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  Programma 6, Sport en cultuur 

Waar gaat het geld naartoe? 

Reactie op beantwoording technische vraag 21 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor de HTR is een subsidiebedrag opgenomen van 22.000 euro (vraag 21 technische 

vragen). Is dit bedrag conform de landelijke normen, bijvoorbeeld de VNG-normen? 

 Antwoord: Op basis van de mediawet 2008 hebben gemeenten sinds 2010 een zorgplicht voor de 

bekostiging van lokale omroepen. Bij de introductie in 2010 werd een richtbedrag van 

€ 1,30 per wooneenheid door het Rijk gehanteerd. De bezuinigingen op de subsidies 



 

 

van de afgelopen jaren zijn ook toegepast op de bekostiging van de lokale omroep. 

Hierdoor is dit bedrag inmiddels € 1,214 per wooneenheid. Het aantal wooneenheden 

is de afgelopen jaren gestegen. Deze stijging compenseert grotendeels de 

bezuinigingen. De bekostiging van HTR in 2018 is gebaseerd op 18.425 

wooneenheden x € 1,214 = € 22.368.   
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  Programma 7, Sociaal domein 

Eigen indicatoren; Heusdenpas 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Wij zien dat in 1 jaar tijd (2015-2016) het gebruik van de Heusdenpas met 250 

personen is toegenomen. 

Is dit bereikt door meer bekendheid te geven aan de Heusdenpas? Of is er een andere 

actie hiervoor uitgezet? 

 Antwoord: Vanaf 2016 krijgen inwoners die een uitkering van Baanbrekers ontvangen, in 

aanmerking komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen of gebruik maken 

van de Voedselbank automatisch een HeusdenPas toegezonden, mits ze toestemming 

geven voor het uitwisselen van de gegevens. Hierdoor weten we meer mensen te 

bereiken met de HeusdenPas en ligt het aantal in 2016 hoger dan in 2015. 
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  Programma 7, Sociaal domein, Heusdenpas 

 Fractie: PvdA 

 Vraag:  Mensen komen in aanmerking voor een HeusdenPas als hun inkomen lager is dan 
110% van het bijstandsniveau. 
Wat kost het de gemeente (ongeveer) extra als deze grens wordt gezet op 120% van 
het bijstandsniveau? 

  Volgens informatie uit de minimascan Stimulansz is de doelgroep met een inkomen op 

120% van de bijstandsnorm 50% groter dan die met een inkomen van 110% van de 

bijstandsnorm. De huidige uitgaven voor de HeusdenPas bedragen ongeveer  

€ 200.000. Als je uitgaat van alleen de volwassenen (voor de kinderen kennen we 

immers nu het kindpakket tot 120%) bedragen de uitgaven nu € 140.000. Bij een 50% 

grotere doelgroep zouden de extra kosten voor alleen volwassenen dan naar 

verwachting ongeveer  € 70.000 bedragen. 
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  Programma 8, Milieu en afval 

Belangrijkste kaders; Hondenbeleid 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In 2014 is de notitie hondenbeleid vastgesteld, met daarin gesteld dat hondenpoep 

ergernis nummer één is. Aanpassingen zijn gedaan aanschaf van nieuwe 

hondenpoepcontainers aanleg hondenuitrenvelden en handhaving van de regels. 

Toch horen wij nog vele klachten op het gebied van handhaving. 

Kunt u aangeven hoe de aanpak van handhaving verloopt? Wat voor acties er worden 

uitgezet?  

 Antwoord: Het toezicht op naleving van de regels over honden gebeurt tijdens de reguliere 

controles. Klachten/ meldingen worden daarin ook meegenomen. Daarnaast wordt er 

ook jaarlijks projectmatig gecontroleerd samen met onze partners van de politie en de 

Boa-pool.   

Het rendement van dergelijke acties is echter laag. Enerzijds omdat het naleefgedrag 

goed is, anderzijds omdat het lastig is de overtreding op heterdaad vast te stellen. 

Alleen dan kan er worden geverbaliseerd.  
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  Programma 8, Milieu en afval 

Wat willen we bereiken? punt 8.4, Duurzaamheid/energie 

 Fractie: PvdA 

 Vraag: De gemeente wil een reductie van de CO2-uitstoot van 15% binnen de gemeentelijke 

organisatie in 2018. Wat is het werkelijk behaalde percentage (met berekening) op dit 

moment? 

Of: gaat u dat percentage in 2018 werkelijk halen? 

 Antwoord: In 2016 en 2017 zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Zo zijn er zonnepanelen 

geplaatst op de beide gemeentehuizen, op de gemeentewerf en op de sporthallen Die 

Heygrave en Dillenburcht. Op zwembad Die Heygrave is een zonnecollectorinstallatie 

geplaatst. Ook zijn in beide gemeentehuizen aanpassingen gedaan aan de 

temperatuurinstelling, verlichting en luchtbehandeling. Daarnaast zijn er maatregelen in 

voorbereiding, die in 2017 en 2018 worden uitgevoerd, zoals het aanpassen van de 

koeling en verwarming van het gemeentehuis in Vlijmen. Dit levert een berekende 

CO2-reductie op van ruim 10%. Het slopen van de gemeentelijke sportaccommodatie 

Onder de Bogen en de nieuwbouw van sporthal Dillenburcht levert per saldo een CO2-

reductie op van 0,75%. Ten slotte zijn maatregelen voor gemeentehuis Drunen en 

zwembad Die Heygrave in onderzoek. Die kunnen naar verwachting in 2018 worden 

uitgevoerd. Deze leveren nog eens ca. 6,25% CO2-reductie op. Alle maatregelen bij 

elkaar opgeteld, komen we in 2018 uit op een berekende reductie van de CO2-uitstoot 

van ruim 17%. Eind 2018, als alle maatregelen zijn uitgevoerd, is een beeld te geven 

van de werkelijk behaalde reductie. Voor de werkelijke energieverbruiken en de 

verschillen tussen de jaren 2013 t/m 2016 verwijzen we u naar de grafieken op blz. 58 

en 59 van de programmabegroting. Uit die grafieken blijkt dat tussen 2013 en 2016 

ongeveer 19% is bespaard op elektriciteit en ongeveer 27% op gas. Het 

energieverbruik van de openbare verlichting is tussen 2013 en 2016 met ongeveer 8% 

gedaald. De besparingen uit het Plan van aanpak energiebesparing moeten nog 

worden gerealiseerd in het kader van het nieuwe beleidsplan openbare verlichting. 
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  Programma 8, Milieu en afval 

8.5 afval 

 Fractie: D66 

 Vraag: Dit beschrijft het restafval, afvalscheiding en –hergebruik. 

Tot nu toe wordt vooral ingezet op verminderen restafval en verbeteren van 

afvalscheiding. 

Hergebruik wordt alleen genoemd bij educatie op scholen. Zijn er plannen om dit 

onderdeel meer aandacht te geven? 

Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Wordt al nagedacht over het verminderen van de totale hoeveelheid afval? 

 Antwoord: Vermindering van de hoeveelheid afval en hergebruik wordt opgenomen in het 

onderdeel ‘Circulaire economie’ van de duurzaamheidsagenda. In 2018 en verder zal 

hier dan ook aandacht naar uitgaan. 
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  Programma 8, Milieu en afval 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Recentelijk heeft u in antwoord op vragen van onze partij expliciet aangegeven welke 

informatie u verzamelt met de “toegangspas voor ondergrondse containers” en 

waarvoor de ingewonnen informatie zou worden gebruikt. Kunt u met inachtneming 

van de privacyregelgeving de bedoelde pasjes ook gebruiken als 

toegangscontrolesysteem voor de milieustraat? 

 Antwoord: Ja, met inachtneming van de privacyregelgeving kunnen de bedoelde pasjes ook 

worden gebruikt als toegangscontrolesysteem voor de milieustraat. Bijvoorbeeld als de 

pasjes alleen worden getoond voor een visuele controle waarmee dan wordt 

vastgesteld of de bezoeker in de gemeente woont. 

Bij het wijzigen van het toegangscontrolesysteem, bijvoorbeeld bij een keuze om over 

te gaan op het scannen van de pasjes, zal de privacyregelgeving worden 

geraadpleegd. Op dit moment is er echter nog geen sprake van een concreet plan om 

het toegangscontrolesysteem voor de milieustraat te wijzigen, dat moet nog worden 

onderzocht. 
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  Programma 9, Bouwen en wonen 

 Fractie: PvdA 

 Vraag: Het realiseren van sociale huurwoningen, al dan niet levensloopbestendig en/of met 

“nul op de meter” vindt vooral plaats in de nieuwbouwprojecten van Geerpark en de 

Grassen. 

Gaan we het totale aantal sociale huurwoningen halen die we hebben afgesproken en 

is er een verdeling gepland voor behoefte aan deze woningen over de verschillende 

kernen? 

Is een herbezinning op reeds anders bestemde gronden ten aanzien van sociale 

woningbouw een goede mogelijkheid om tot een goede verdeling over de verschillende 

kernen te komen? Vooral daar waar de plannen nog uitgewerkt moeten worden? 

 Antwoord: In de prestatieafspraken met Woonveste is opgenomen dat in de periode 2016 – 2020 

ongeveer 300 betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. Daarvan zijn of 

worden er in 2018 ongeveer 150 gerealiseerd op de locaties Geerpark, kerk Vliedberg, 

De Grassen en het Centrumplan Vlijmen. Voor ongeveer 80 woningen zijn in beeld de 

locaties Von Suppéstraat (Drunen), Pastoor Smoldersstraat (Vlijmen), Jacob van 

Lennepstraat (Vlijmen), Parklaan (Vlijmen) en de Gorsen (Elshout). Voor de overige 70 

wordt nog gezocht naar locaties. Er zijn daarvoor nog mogelijkheden in Geerpark en 

de Grassen maar de behoefte is er vooral in de kern Drunen. Er ligt dan ook een 

opdracht van de raad om met name in Drunen zo breed mogelijk naar geschikte 

locaties te zoeken. 
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  Programma 9, Bouwen en wonen 

Wat gaan we daarvoor doen? Wonen en Zorg 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Het faciliteren van initiatieven op het gebied van woning/zorg vinden wij als Heusden 

één een belangrijk aspect. Dit in het kader van levensloopgeschikt wonen. 

Is de mogelijkheid aanwezig om dit verplicht te stellen aan bouwbedrijven? 

 Antwoord: Bouwbedrijven kunnen niet zonder meer verplicht worden om levensloopgeschikte 

woningen te bouwen. Wel kunnen bij het opstellen van nieuwe 

ontwikkelovereenkomsten, waar de gemeente een positie heeft, (dwingende) 

afspraken hierover gemaakt worden. 



 

 

In het kader van levensloop geschikt bouwen onderzoekt het college in 

Langstraatverband de mogelijkheden om de zogenaamde ‘Senioren Overleg 

Gemeente Heusden ontwerpwijzer levensloopgeschikt bouwen’ verplicht toe te passen 

op ten minste voor senioren geschikte nieuwe woningen. Het thema wonen en zorg is 

ook opgenomen in de Regionale Agenda Wonen Hart van Brabant. Inmiddels is het 

Langstraatonderzoek verbreed en wordt dit opgenomen in de Regionale Agenda 

Wonen Hart van Brabant. 
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  Programma 9, Bouwen en wonen 

Wat gaan we daarvoor doen? Centrum Vlijmen (Noordwand Plein) 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Door de eigenaar is een nieuwbouwplan ontwikkeld voor de bouw van een 

commerciële ruimte en daarboven appartementen. 

Kunt u aangeven de stand van zaken hiervan? 

Wanneer start men met de bouw? 

 Antwoord: De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. 

De verwachting is dat de bouw eind dit jaar / begin volgend jaar zal starten en dat 

ingebruikname in 2018 zal plaatsvinden. 
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  B.6.1 Lokale heffingen 

4. Tarievenbeleid, 4.3 Hondenbelasting 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De hondenbelasting levert nog steeds een flink nettoresultaat op als we kijken naar de 

kosten. De bevolking vindt de hondenoverlast nog steeds een flinke bron van ergernis. 

Wat vindt u van de gedachte een substantieel deel van dit nettoresultaat te oormerken 

voor extra controle en handhaving om overlast te voorkomen?  

Tevens vernemen wij graag wat u denkt van het alternatief; afschaffen van de 

hondenbelasting? 

 Antwoord: De opbrengst valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat 

de gemeente het geld kan inzetten voor algemene gemeentelijke voorzieningen. Als 

een groter deel van de opbrengst hondenbelasting wordt geoormerkt voor extra 

controle en handhaving betekent dit dat er minder geld beschikbaar is voor algemene 

voorzieningen. 

Algehele afschaffing van de hondenbelasting zal leiden tot een gat in de begroting ter 

grootte van € 245.000. Deze inkomstenderving zal dan op andere wijze teniet gedaan 

moeten worden. 
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  B.6.1 Lokale heffingen,  

4. Tarievenbeleid, 4.3 Hondenbelasting 

 Fractie: PvdA 

 Vraag: Belangrijkste uitgangspunt voor hondenbelasting is het bestrijden van overlast door 

honden. Hoewel vrij besteedbaar, gaan we er van uit dat de opbrengst de kosten 

moeten dekken. Vandaar dat al een aantal jaren de belasting niet verhoogd is. 

Op boerderijen worden ook honden gehouden die feitelijk deel van het boerenbedrijf 

zijn. Deze honden zorgen niet voor overlast zoals bedoeld in het uitgangspunt. Is er 

een mogelijkheid deze eigenaren te ontzien voor de hondenbelasting? Er van 

uitgaande dat er niet meer dan drie honden zijn, want dan vallen ze onder de belasting 

op “kennel” of “pension”.  



 

 

 Antwoord: De gemeente heeft bij het verlenen van vrijstellingen van de hondenbelasting 

weliswaar enige beleidsvrijheid, maar in beginsel is er, vanuit een oogpunt van gelijke 

behandeling van gelijke gevallen, weinig ruimte voor vrijstellingen. Een vrijstelling voor 

alleen honden die worden gehouden op boerderijen voldoet niet aan de gestelde 

voorwaarden. Waarom bijvoorbeeld een hond op een boerderij wel vrijstellen en die bij 

een andere woning in het buitengebied of een bedrijventerrein niet? Ook iemand 

binnen de bebouwde kom kan beweren dat zijn hond nooit buiten komt, dan wel dat hij 

nooit gebruik maakt van uitrenvelden of hondenpoepcontainers. Hoewel het niet 

onmogelijk is om dit soort vrijstellingen te verlenen zouden wij dat, gelet op de 

genoemde bezwaren, niet willen adviseren. 
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  B.6.1 Lokale heffingen 

4. Tarievenbeleid 

4.4 Afvalstoffenheffing 

Reactie op beantwoording technische vraag 33 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: N.a.v. reactie op technische vraag 33. De kosten worden wel beschreven maar niet 

gespecificeerd. Ook de opbrengsten zijn onvoldoende gespecificeerd. Hoe kunnen wij 

een uitspraak doen over het wel/niet verhogen van de heffing. 

 

Graag een specificatie / onderbouwing van de kosten en opbrengsten. 

 Antwoord: De gecomprimeerde afvalbegroting prognose 2017 en begroting 2018 ziet er als volgt 

uit:  

 

Afvalbegroting Begroting 
2017 

prognose 

Begroting 
2018 

Inzamel en verwerkingskosten restafval -946.000 -675.000 

Inzamel en verwerkingskosten PMD -320.000 -523.000 

Inzamel en verwerkingskosten GFT -180.000 -265.000 

Inzamelkosten oud papier -200.000 -248.000 

Kosten inzameling overig -250.000 -332.000 

Afvalbeleid -837.000 -598.000 

Opbrengsten afvalstromen 800.000 842.000 

Afvalstromen en kn Milieustraat -290.000 -344.000 

Toegerekende kosten buitendienst, verkeer en uren -828.000 -868.000 

Totale netto kosten afvalbegroting -3.051.000 -3.011.000 

      

Opbrengsten:     

Afvalstoffenheffing 2.728.000 2.886.000 

Milieustraat 170.000 180.000 

Totale opbrengsten 2.898.000 3.066.000 

      

Mutatie reserve afval -153.000 55.000 

 

In 2016 bedroegen de totale netto kosten van de afvalbegroting nog € 3,5 mln. met 

name door de post ‘inzamel en verwerkingskosten restafval’ die toen € 1.592.000 

bedroeg. We zien dus voor 2017 en 2018 een fors dalende trend. 



 

 

De minderkosten voor restafval worden veroorzaakt door lagere inzamelkosten door 

het efficiënter kunnen ledigen van ondergrondse containers ten opzichte van het 

moeten rijden van de hele route voor minicontainers restafval. Daarnaast wordt er 

beter afval gescheiden. De hoeveelheid restafval is daardoor lager en dit leidt tot  

lagere verwerkingskosten. Hogere kosten voor PMD worden veroorzaakt door stijging 

van de hoeveelheid PMD-afval door het omgekeerd inzamelen en door de PMD-

inzameling op scholen. De kosten voor GFT-afval stijgen door een grotere hoeveelheid 

ingezameld GFT-afval waardoor ook vaker de GFT-containers worden aangeboden; de 

verwerkings- en inzamelkosten stijgen hierdoor. Ook moeten door 

maatwerkvoorzieningen bij hoogbouw na het omgekeerd inzamelen GFT-

verzamelcontainers worden geleegd. Dit laatste geldt ook voor oud papier. 

Een beknopte toelichting op de overige posten: 

 de kosten voor inzameling overig betreffen de huur van (ondergrondse) containers, 

de inzamelkosten voor glas, kosten voor voorlichting en kapitaallasten; 

 de kosten van afvalbeleid betreffen voor het grootste deel de calculatorische btw en 

de invorderingskosten die samenhangen met de afvalstoffenheffing; 

 de opbrengsten uit de afvalstromen betreffen de opbrengst van het oud papier, glas 

en de bijdrage van de VNG uit het afvalfonds; 

 de kosten voor de milieustraat betreffen de kosten voor de verwerking van alle 

afvalstromen die daar worden ingezameld en de afschrijvings- en rentelasten van de 

activa van de werf; 

 de toegerekende kosten betreffen de kosten van zwerfafval, (deels) veegkosten, de 

interne uren die voor afval worden gemaakt door de formatie en een 

overheadopslag.    
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  B.6.1 Lokale heffingen, 4.4 afvalstoffenheffing 

Bovenste alinea 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is de waarde van de in de voorlichting gebruikte rekenvoorbeelden bij de 

introductie van omgekeerd inzamelen als amper 6 maanden later blijkt dat die 

voorbeelden niet valide zijn? Deelt u onze opvatting dat dit een treffend voorbeeld is 

van een onbetrouwbare overheid?  

 Antwoord: Zoals u weet, wordt het omgekeerd inzamelen in onze gemeente gefaseerd ingevoerd. 

De ten tijde van de introductie gebruikte rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de cijfers 

en de kennis die we op die momenten ter beschikking hadden. 

De uitkomsten op basis van recentere cijfers, in het kader van de onderbouwing van de 

begroting 2018, laat een ander beeld laten zien. Bovendien is gerekend met de 

tarieven die op die momenten golden. Wij delen uw mening dan ook niet dat er sprake 

is van een onbetrouwbare overheid. Ondanks dat de rekenvoorbeelden achterhaald 

zijn, blijft de uitkomst hetzelfde, namelijk dat een gemiddeld gezin dat het afval beter 

gaat scheiden dan voorheen, er op vooruit zal gaan.  
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  B.6.1 Lokale heffingen, 4.4 afvalstoffenheffing 
Reactie op beantwoording technische vraag 34 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: N.a.v. antwoord op vraag 34, starttarief milieustraat. 

Hebben wij vorig jaar niet de toezegging van wethouder v.d. Poel gekregen dat er eerst 

een evaluatie zou plaatsvinden en dat daarna pas het aanbiedingstarief / starttarief op 

de milieustraat zou worden aangepast? 

Als dat zo is wat is dan het standpunt en vervolgactie van het college? 

 Antwoord: Tijdens de behandeling van de Verordening afvalstoffenheffing in de raad van 20 

december 2016 is toegezegd dat in 2017 zou worden bekeken hoe het handhaven van 

het starttarief van € 1,70 ging uitpakken. Nu voorgesteld wordt om het inworptarief te 

verhogen, is het huidige starttarief hiermee niet meer in lijn. Daarom is voorgesteld om 

ook het starttarief te verhogen. 
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  B.6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Risico’s 

Reactie op beantwoording technische vraag 40 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Bij de beantwoording van de technische vragen geeft u aan dat er nog 

besluitvormingsmoment in te plannen is mocht bijvoorbeeld blijken dat de uitkomsten 

van de aanbesteding niet passen binnen de opgestelde raming. Kunt u specificeren 

wat u hier mee bedoeld? Kunnen wij als gemeente een besluitvormingsmoment 

toevoegen of zijn wij afhankelijk van de andere partners in dit plan? Wat is de rol van 

de raad hierin en hoe denkt u de raad hierin te kunnen betrekken? 

 Antwoord: In de planning van het GOL-proces worden de raden en Provinciale Staten op de 

ijkmomenten betrokken. Dit was bijvoorbeeld zo bij de keuze van de varianten in de 

verschillende deelgebieden. Op dat moment kunt u als raad uw kaderstellende rol 

invulling geven en reacties en suggesties aan ons meegeven. Zo’n moment zou ook 

kunnen ontstaan tijdens het aanbestedingsproces. Als blijkt dat partijen het 

voorgenomen werk niet uit kunnen voeren binnen de vastgestelde raming, kunnen 

Gedeputeerde Staten niet zomaar een gunning doen. Dan zal er óf meer geld 

beschikbaar moeten worden gesteld óf er zullen concessies aan het ontwerp moeten 

worden gedaan. Een keuze waarin de raden en Provinciale Staten zullen worden 

betrokken. Daar ligt immers het budgetrecht en de kaderstelling.   
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  B.6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Risico’s, Apparaatskosten 

Reactie op beantwoording technische vraag 42 

 Fractie: D66 

 Vraag: De formatie is/wordt uitgebreid. Toch is er een hoger risico dat het hogere budget toch 

niet toereikend is. 

Zal er sprake zijn van meer inhuur, komend jaar? Zo ja, voor welke activiteiten? Zo 

nee, waarom is het risico dan toch hoger? 

 Antwoord: Op voorhand is niet aan te geven of er meer of minder ingehuurd gaat worden dan een 

voorgaand jaar. Dit hangt uiteraard af van verschillende factoren. De insteek blijft om 

dit bij ieder knelpunt zorgvuldig af te wegen en daar waar mogelijk interne oplossingen 

te zoeken.  

De toename van het risico zit hem uitsluitend in het feit dat de hoeveelheid formatie die 

niet is ingevuld, mede door de gerealiseerde taakstelling in aantal fte’s, kleiner is 

geworden dan voorgaande jaren. De financiële ruimte (van niet bezette formatie) die 



 

 

dit voorheen opleverde, werd toegevoegd aan het inhuurbudget. Omdat die ruimte nu 

dus kleiner is, neemt het risico toe dat het inhuurbudget eerder wordt overschreden. 

Vandaar dat het risico is opgehoogd. Dit betekent echter niet dat we meer gaan 

inhuren dan voorheen.   

   

38 Pagina 100 

  B.6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Wegen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Bezuiniging op beheer en onderhoud wegen. Hierdoor is achterstand ontstaan, 

kwaliteit is hier en daar onder de maat. 

Waarom heeft het college niet meer geld besteed aan het in orde brengen van de 

wegen? 

Waarom laat het college de norm ‘heel en veilig’ (nu het economisch beter gaat) niet 

los voor wat betreft het beheer van wegen. 

 Antwoord: Uw raad heeft 6 november 2014 het ‘Beleidsplan Onderhoud Wegen 2014’ 

vastgesteld. Wij hebben daarom ook het afgelopen jaar conform het onderhoudsniveau 

‘veilig en heel’ onze wegen onderhouden. De daartoe gelabelde budgetten zijn volledig 

benut. Het loslaten van het onderhoudsniveau ‘veilig en heel’ vraagt structureel om 

meer middelen dan nu is voorzien. 

Het college houdt zich aan de afspraken uit het coalitieakkoord en de vastgestelde 

beleidsplannen door de raad. Het is aan een volgend college om beleid aan te passen 

of te intensiveren en keuzes te maken over de inzet van financiële middelen. 
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  B.6.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Middelen, Huisvesting gymnastiek onderwijs 

Reactie op beantwoording technisch vraag 46 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Voor onderhoud huisvesting gymnastiek onderwijs staat voor 2017 een bedrag 

opgenomen van € 308.290. Uit de beantwoording maken wij op dat nog niet de helft 

van dit bedrag is toegekend in 2017 voor onderhoud. Kunnen wij hieruit opmaken dat 

er geen gedegen onderhoudsplan is opgesteld voor huisvesting gymnastiek? Zo niet, 

graag een toelichting.  

 Antwoord: Het in de begroting opgenomen bedrag van € 308.290 is gebaseerd op de aanvraag 

van Stichting Scala, namelijk het vervangen van kozijnen en boeiboorden bij gymzaal ’t 

Kompas en het vervangen van kozijnen bij gymzaal De Wegwijzer. Mede door de 

verhuizing van SBO de Regenboog uit de voormalige basisschool De Wegwijzer naar 

Oudheusden is het aantal uren gym in gymzaal De Wegwijzer gedaald. In goed 

overleg met het schoolbestuur is besloten om de vervanging van de kozijnen van de 

gymzaal voorlopig uit te stellen.   
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  B.6.5 Bedrijfsvoering 

Inkoop en aanbesteding 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Vrijwel ieder jaar vragen wij het College om informatie over inkoop en aanbestedingen. 

In het verleden is meerdere malen toegezegd dat de Raad hierover tweemaal per jaar 

zou worden geïnformeerd. Wij constateren dat het College die toezegging, meerdere 

malen gedaan, niet invult. Wanneer ontvangen wij het overzicht van de eerste helft van 

2017? 

 Antwoord: Het overzicht met daarin, zoals afgesproken, de stand van zaken aangaande het 

stappenplan 2017-2018, wordt naar verwachting aangeboden aan de 

Informatievergadering Bestuur en Beheer van 27 november 2017. In februari 2018 

ontvangt u informatie over de voortgang van het stappenplan 2017-2018 en 

inkoopinformatie over het jaar 2017. 
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  B.6.5 Bedrijfsvoering 

Informatiebeveiliging, Invoering AVG (algemene verordening gegevensbescherming) 

Reactie op antwoord technische vraag 47  

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: In antwoord op de technische vraag geeft u aan de wettelijke datum niet te halen (pas 

1,5 jaar na wettelijke datum). 

Organisaties die zich niet aan de AVG houden riskeren een strenge straf en zeer hoge 

boete. 

Bent u zich hiervan bewust? 

Hoe groot is het risico dat Heusden een hoge boete krijgt opgelegd vanwege het niet 

naleven van de wet? 

Welke maatregelen neemt u hierop? 

 Antwoord: Wij zijn ons terdege bewust van de stappen die nog moeten worden gezet om aan de 

AVG te voldoen. Voor de implementatie van de AVG is intussen een plan van aanpak 

klaar. Het plan voorziet in het per 25 mei 2018 voldoen aan de wettelijke verplichte 

aspecten van de AVG. Om dit plan uit te voeren, zijn capaciteit en budget nodig 

waarover nog moet worden besloten. 

Het streven is om dit voortvarend op te pakken en per 25 mei 2018 aan de wettelijke 

verplichte aspecten te voldoen. Het risico op een hoge boete achten wij dan niet groot. 

Momenteel kan een boete alleen worden opgelegd bij opzet of ernstig verwijtbare 

nalatigheid. In andere gevallen volgt er eerst een bindende aanwijzing van de Autoriteit 

Persoonsgegevens en pas een boete als die bindende aanwijzing niet wordt 

opgevolgd. Het is landelijk nog moeilijk te duiden waar de grens ligt van opzet of 

nalatigheid. Hiervan zijn momenteel nauwelijks voorbeelden omdat de Autoriteit 

Persoonsgegevens haar boetebevoegdheid tot nu toe zeer terughoudend gebruikt. 

Hoe dit gaat verlopen onder de nieuwe verordening is nog de vraag. De nieuwe 

verordening voorziet een ‘bevelmogelijkheid’ die sterk lijkt op de bindende aanwijzing 

die nu geldt. De Autoriteit Persoonsgegevens is verder nog bezig om de AVG te 

vertalen naar Nederlandse richtlijnen. Duidelijk is dat ook straks de boetes evenredig 

moeten zijn.  

In het voorjaar van 2018 zullen wij de raad nader informeren over het verloop van dit 

traject. 
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  B.6.7 Paragraaf Grondbeleid 

Toelichting per project 

4e alinea Hoog II 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: In de grondverwerving voor Het Hoog II is nog sprake van een verwerving en verkoop 

van een perceel grond. 

Waarom vermeldt u: ”afgewogen zou kunnen worden”. Wat is hier concreet uw 

afweging? 

Waar hangt e.e.a. van af? 

Graag een toelichting. 

 Antwoord: Binnen de plangrenzen van bedrijventerrein ‘Het Hoog II’ zijn, naast de al door de 

gemeente verkochte bedrijfsgronden, niet alle percelen in eigendom van de gemeente. 

Op dit moment is nog een tuinbouwbedrijf binnen het plangebied aanwezig met daarop 

een bedrijfswoning en bijbehorend kassencomplex. In de door de raad vastgestelde 

grondexploitatie is rekening gehouden met verwerving, sloop, bouwrijp maken en 

uitgifte van dit perceel. Gezien de aanwezige opstallen op het te verwerven perceel is 

het nog maar te bezien of actief grondbeleid op dit perceel financieel rendabel is voor 

de gemeente. Dit is afhankelijk van hoogte van het verwervingsbedrag, de mogelijke 

tijdelijke verhuurbaarheid, de raming van de sloopkosten, de stedenbouwkundige 

beoordeling over hoeveel van dit gebied uitgeefbaar terrein is, de concreetheid van 

interesse om het perceel weer te verkopen, de ontwikkeling van de opbrengststijging, 

rentestand etc. Verder kunnen naast de financiële gevolgen, ook nog een aantal 

andere aspecten een rol spelen in de afweging om dit perceel actief te verwerven. 

Gedacht kan worden aan het invloed willen/kunnen uitoefenen in snelheid van 

transformatie, mogelijk maken van verkeersbewegingen binnen Het Hoog II en het 

invulling geven aan de plicht van waterretentie binnen het gebied. Genoemde aspecten 

zullen de komende tijd tegen het licht worden gehouden en met de raad worden 

gecommuniceerd. 
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  Paragraaf Grondbeleid Centrumplan Vlijmen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Wat is de stand van zaken van het paviljoen? 

 Antwoord: Voor de ontwikkeling van het paviljoen op het Plein in Vlijmen heeft Heijmans 

Vastgoed meer tijd nodig om goede kopers te vinden voor de drie units. De 

omgevingsvergunning voor de bouw van het paviljoen is op 12 september jl. 

aangevraagd. Met twee ondernemers is Heijmans in een vergevorderd stadium over 

de verkoop van twee units. Voor de derde unit zijn oriënterende gesprekken gaande. 

Wanneer er meer duidelijkheid is over de definitieve algehele invulling van het 

paviljoen zullen we de raad informeren. 
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  C.3 Verschillenanalyse per programma, Programma 1 Bestuur en beheer 

Beheer overige gebouwen 

Reactie op beantwoording technische vraag 53 

 Fractie: D66 

 Vraag: We hebben gevraagd om jaarcijfers van de resultaten tot nu toe, en begrote resultaten 

voor de komende jaren, uitgesplitst naar grond en gebouwen. 

Als antwoord op de vraag geeft u alleen totaalcijfers voor 2018-2021. 

In antwoord op technische vraag no 6, geeft u de opbrengsten in de jaren 2014-2016. 

Graag ontvangen we alsnog alle cijfers: 

 • Jaren 2013-2016 (realisatie), jaren 2013-2021 (begroting) 

 ◦ Uitgesplitst naar gebouwen en gronden 

 ◦ Kosten 

 ◦ Stortingen in AR 

 Antwoord: Onderstaand de gerealiseerde bedragen van de taakstelling in de periode 2013-2016 

waarbij geen nadere splitsing in gebouwen en gronden is aangegeven mede 

aangezien deze als vertrouwelijke informatie bij de jaarrekening 2016 ter inzage 

hebben gelegen en bij de behandeling van de jaarrekening 2017 wederom 

vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand de bedragen die ten aanzien van de taakstelling (t/m 2019) en de daarna 

nog te verwachten opbrengsten zijn opgenomen in de begroting(en) over de periode 

2013-2021. Hierbij wordt opgemerkt dat hierin geen nadere splitsing in gebouwen en 

gronden wordt aangegeven. Deze informatie heeft echter wel als vertrouwelijke 

informatie bij de jaarrekening 2016 ter inzage gelegen en tevens wordt opgemerkt dat 

de aanduiding ’gebouwen en gronden’ niet geheel de lading dekt, een deel van de 

‘gebouwen’ zijn beter te scharen onder de term ‘(her)ontwikkelingslocaties’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie 2013 2014 2015 2016 

Opbrengsten 2.263.983 1.388.937 506.971 2.324.000 

Kosten 34.000 94.000 377.000 523.684 

Storting AR 2.229.983 1.294.937 129.971 1.800.316 

Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 

Opbrengsten 2.217.500 2.000.000 1.500.000 2.200.000 3.500.000 

Kosten 0 54.000 0 600.000 1.450.000 

Storting AR 2.217.500 1.946.000 1.500.000 1.600.000 2.050.000 

Begroting 2018 2019 2020 2021 

Opbrengsten 1.280.000 880.000 230.000 200.000 

Kosten 590.000 80.000 40.000 5.000 

Storting AR 690.000 800.000 190.000 195.000 
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  C.3 Verschillenanalyse per programma 

Programma 3, Verkeer en vervoer 

Onkruidbestrijding op verhardingen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Wij hebben al eerder aangeven dat wij een mooie groene gemeente zijn, maar dat het 

nu wel heel extreem is. De trottoir is dik begroeid met plakken gras en op diverse 

plekken groeien er kleine boompjes op de verharde weg. 

Wij begrijpen dat er een aanbesteding moet plaatsvinden. 

Is inmiddels al een aanbesteding geweest? 

Wanneer wordt het onderhoud weer opgepakt? 

 Antwoord: Op dit moment wordt een collegevoorstel voorbereid over aanbesteding en gunning 

van de onkruidbestrijding op verharding voor 2018 en verder. 

Dit voorstel is naar verwachting begin november klaar. 

De uitvoering van het werk in Drunen en de vesting Heusden (hete luchtmethode) loopt 

nog steeds volgens planning en is bijna afgerond. 

In andere kernen is het werk vanwege het faillissement van de aannemer (heet 

watermethode) wat verlaat en wordt dit nu op een andere manier (borstelen) door een 

andere aannemer uitgevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid zal het werk in week 45 klaar 

zijn. 

 


