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Beantwoording technische vragen over de begroting 2021 gesteld door de fracties van:  

D66, Heusden Transparant, Gemeentebelangen, Heusden één en DMP Heusden. 

 

1 Pagina Algemeen 

   

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: In de verschillende programma’s staan de nota’s/beleidsstukken benoemd die op het 
programma betrekking hebben. Hier staan ook erg oude stukken bij (dateren uit 2001, 
2006. 2009 2011, 2012 bijvoorbeeld). Worden deze stukken periodiek herzien? Op 
bijvoorbeeld actuele wettelijke regelgeving? Indien ja, hoe werkt dit? Indien nee, heeft 
dit mogelijk negatieve consequentie voor de gemeente Heusden? 
 

 Antwoord: De beleidskaders worden zowel bij het proces van totstandkoming van de begroting als 
de jaarrekening besproken met de betrokken beleidsmedewerkers. In dat proces 
worden relevante, nieuwe kaders toegevoegd en geactualiseerd en niet meer van 
toepassing zijnde kaders worden uit het overzicht gehaald. Hoewel sommige 
beleidskaders meerdere jaren geleden zijn opgesteld, zijn deze nog steeds geldend. 

   

2 Pagina Majeure projecten Steenenburg 

   

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Hoe loopt het bezwaar/beroep tegen het bestemmingsplan. Niet duidelijk wordt in 
hoeverre we hier nog een risico lopen? 
Wanneer verwacht u de verkoop van het kasteel te kunnen starten? Zijn hierover nog 
nieuwe ontwikkelingen te vermelden? 
 

 Antwoord: Tegen het bestemmingsplan Steenenburg is in juli 2020 een beroep ingediend bij de 
Raad van State. De gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor 
eind september 2020 een verweerschrift in te dienen. We zijn nu in afwachting van 
berichtgeving van de Raad van State over het vervolg van de procedure.  
De kans wordt zeer klein geacht dat de Raad van State de indiener van het beroep in 
het gelijk stelt. Desondanks is dat geen garantie op een positieve uitspraak. 
 
Het college bekijkt de mogelijkheden van verkoop van het kasteel. We verwachten 
begin 2021 meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang en zelfs over de 
mogelijke verkoop. 

   

3 Pagina Majeure projecten De Grassen 

   

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Zijn de risico's van een gewijzigde opbrengst vanwege de nieuwe Woonvisie verwerkt? 
Zo ja, kunt u al iets aangeven over mogelijk gewijzigde exploitatieopbrengsten?  
Is de 8.000m2 ruimte voor maatschappelijke voorzieningen verwerkt? 
 

 Antwoord: Nee, bij de totstandkoming van de begroting 2021 begin september waren de 
uiteindelijke moties en amendementen bij de Woonvisie nog niet bekend. Het mogelijk 
effect van de Woonvisie is dus nog niet opgenomen. Momenteel actualiseren we het 
Masterplan waarbij tevens wordt bezien of de Woonvisie moet leiden tot aanpassing 
van de programmatische uitgangspunten. In de grondexploitatie en eerder gesloten 
overeenkomsten is overigens al sprake van een gevarieerd programma voor 
verschillende doelgroepen. Het geactualiseerde Masterplan wordt voorjaar 2021 
voorgelegd aan de Raad. 
  
Met het mogelijke effect van beschikbaar gestelde ruimte voor maatschappelijke 
voorzieningen is nog geen rekening gehouden. Het mogelijke effect is benoemd bij het 
raadsvoorstel over de maatschappelijke voorzieningen in de Grassen. Het uiteindelijke 
daadwerkelijke effect blijft afhankelijk van diverse factoren en kan pas later goed 
ingeschat worden. 
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4 Pagina 5 

  Voorwoord, Resultaat, Sociaal domein 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt gesteld dat er een verdere prognose is opgesteld waarbij er rekening is 
gehouden met de laatste trends en ontwikkelingen. Over welke trends en 
ontwikkelingen gaat het dan? 
 

 Antwoord: Er zijn op verschillende onderdelen ontwikkelingen te zien. In de Wmo zien we een 
enorme toename in het aantal aanvragen van huishoudelijke zorg. Dit heeft een relatie 
met het abonnementstarief. Daarnaast zien we een stijging van aantallen in de 
jeugdhulp met name via het medisch domein. Er is geen duidelijke verklaring voor de 
enorme stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. Wel is er een landelijke trend 
van stijging van jeugdhulp die eerder nog niet in dezelfde mate zichtbaar was in onze 
gemeente en met deze huidige stijging inmiddels ook hier te zien is. 

   

5 Pagina 5 

  Voorwoord, Resultaat, ureninzet bouwgrond 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Alinea Ureninzet bouwgrond/….. 
In de voorlaatste zin is/zijn woord(en) weggevallen. Graag een toelichting op de 
totstandkoming van het genoemde bedrag van € 160.000. 

 Antwoord: In de voorlaatste zin wordt bedoeld dat er minder uren worden ingezet op 
bouwgrond/kredieten en meer op de reguliere exploitatie. Het aantal uren dat ingezet 
wordt op bouwgrond/kredieten wordt elk jaar bij de begroting bepaald op basis van de 
verwachte inzet afhankelijk van het aantal projecten en de fases waarin 
bouwgrondexploitaties en projecten zich bevinden. Deze inzet zal jaarlijks fluctueren. 
De minder verwachte inzet voor 2021 t.o.v. 2020 wordt met name veroorzaakt doordat 
er een aantal projecten waar aan gewerkt gaat worden geen bouwgrondexploitaties of 
kredieten zijn. Deze uren komen ten laste van andere taakvelden in de exploitatie waar 
de projecten waar aan gewerkt wordt onder vallen. 

   

6 Pagina 5 

  Voorwoord, Resultaat, Salarissen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er staat beschreven dat er een nadeel is van 125k tbv de salarissen. In de toelichting 
staat beschreven dat dit de periodieken betreft die niet waren meegenomen. 
Zijn deze periodieken (of een inschatting daarvan)  in de begroting van 2021 wel 
meegenomen? Zo niet wat is hiervan de reden? 
 

 Antwoord: De meerkosten door de periodieke verhogingen zijn meegenomen in de berekening 
van de totale salariskosten 2021. 

   

7 Pagina 6 (PDF) 

  Resultaat; Schrappen investeringskrediet Beware 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wat betekent stoppen met Beware voor de ontwikkeling van de gemeentelijke 
software? 
 

 Antwoord: Het doel van Beware is om gezamenlijk software te ontwikkelen en hierdoor minder 
afhankelijk te zijn van de grote software leveranciers. In de praktijk heeft dit nog niet 
geleid tot concrete resultaten en zie we dat door de ontwikkelingen vanuit de VNG 
rondom Common Ground de behoefte aan een eigen samenwerkingsverband is 
afgenomen. We zullen dan ook voor nieuwe gemeentelijke software daar waar 
mogelijk aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen rondom Common Ground. 
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8 Pagina 6 (PDF) 

  Resultaat; Schrappen investeringskrediet Beware 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag een toelichting en de argumenten die mogelijk leiden tot uittreden uit de 
coöperatie Beware. Wat zijn de verdere consequenties voor de IT omgeving en welk 
financieel beslag vergt dat? 
 

 Antwoord: Het doel van Beware is om gezamenlijk software te ontwikkelen en hierdoor minder 
afhankelijk te zijn van de grote software leveranciers. In de praktijk heeft dit nog niet 
geleid tot concrete resultaten en zie we dat door de ontwikkelingen vanuit de VNG 
rondom Common Ground de behoefte aan een eigen samenwerkingsverband is 
afgenomen. Voor onze huidige IT omgeving brengt het uittreden uit Beware geen 
noemenswaardige veranderingen met zich mee en zijn er met dit uittreden verder geen 
extra kosten te verwachten. 

   

9 Pagina 6 (PDF)  

  Resultaat; Schrappen investeringskrediet Beware 

 Fractie: Heusden Een 

 Vraag: In 2019 is een krediet beschikbaar gesteld van € 350.000 om te kunnen starten met 
een ontwikkeling van de softwarecoöperatie. Door allerlei factoren is daar tot nu toe 
geen beroep op gedaan. De verwachting is dat dat ook niet meer gaat gebeuren en dat 
de opgenomen lasten van dit krediet kunnen vervallen. Er wordt aangegeven 
voornemens te zijn om uit de coöperatie te stappen.” 
Onze vragen zijn: 
1. Beware werd ingesteld om als goedkoper alternatief voor marktpartijen als 
PinkRoccade te dienen. Wat betekent die voor het software beleid in de toekomst? 
Blijven we als gemeente afhankelijk van de grote markt partijen die er zijn?  
2. Wat zijn de factoren dat er nog geen beroep is gedaan? En waarom is de 
verwachting dat het nog gaat gebeuren? 
3. Wat heeft de gemeente aan kosten gemaakt voor Beware? 
 

 Antwoord: 1. Vanuit de VNG wordt er sterk ingezet op de ontwikkelingen rondom Common 
Ground. Common Ground heeft als doel om goedkoper, sneller en gemakkelijker te 
innoveren. Common Ground maakt tevens gemeenten minder afhankelijk van hun 
vaste leveranciers en geeft burgers en ondernemers meer en beter inzicht in de 
wijze waarop met hun gegevens wordt omgegaan. Met Common Ground wordt een 
grote stap gezet in de richting van een open, transparante overheid waarbinnen 
met inachtneming van de privacy-regels gegevens sneller en veiliger kunnen 
worden uitgewisseld, intern zowel als extern. De gemeente Heusden zal voor 
nieuwe gemeentelijke software daar waar mogelijk aanhaken bij de landelijke 
ontwikkelingen rondom Common Ground. 

2. In de periode waarin de gemeente Heusden lid is van Beware zijn er geen 
initiatieven geweest waarbij er meerwaarde was te halen voor de gemeente 
Heusden. We zullen voor nieuwe gemeentelijke software daar waar mogelijk 
aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen rondom Common Ground. 

3. De kosten bedragen de jaarlijkse contributie met een totaalbedrag van € 32.668 
(2018: € 10.750, 2019: € 10.893, 2020  € 11.025). Mocht de coöperatie Beware 
ophouden te bestaan dan zullen de revenuen worden verdeeld onder de leden. 

   

10 Pagina 6 (PDF) en 60 (PDF) 

  Resultaat; Jeugdwerkeloosheidsvrije regio (6) 
Programma Sociaal Domein; Wat gaan we daarvoor doen (60) 

 Fractie: D66 

 Vraag: pg 6: besloten is te stoppen.  
Pg 60: actieprogramma gericht op jeugdwerkloosheidsvrije regio.  
Wat is waar? 
 

 Antwoord: Beide zijn waar. Er is op het gebied van de arbeidsmarktregio nog steeds sprake van 
een project jeugdwerkloosheid (pagina 60). Daar waar het regionale project lokaal 
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ingebed moet worden met de daarbij behorende kosten, hebben wij op lokaal niveau 
besloten hier geen extra inspanningen op te doen (pagina 6). De lasten wegen in onze 
beleving namelijk niet op tegen de baten en er zijn zowel lokaal als in subregionaal 
verband (Baanbrekers) voldoende voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen en 
bestrijden van jeugdwerkloosheid. 

   

11 Pagina 14 (PDF) 

  Programma Bestuur en beheer; 1.2 Samen thuis in Heusden; Wat gaan we daarvoor 
doen 

 Fractie: D66 

 Vraag: geen extra middelen voor buurt bestuurt.  
Wat betekent maatwerk indien er meer buurten belangstelling hebben (en er dus meer 
geld nodig zal zijn). Gaat dat ten koste van de bijdrage aan bestaande BB’s? En acht u 
dat verantwoord? 

 Antwoord: Op het moment dat een nieuwe Buurt Bestuurt zich aandient en hier geen middelen 
voor beschikbaar zijn, zal dit in een Bestuursrapportage worden verwerkt. We gaan nu 
niet tornen aan de verdeling van bestaande budgetten.  

   

12 Pagina 14 (PDF) 

  Programma Bestuur en beheer; 1.2 Samen thuis in Heusden; Wat gaan we daarvoor 
doen 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Er wordt aangegeven dat voor nieuwe wijken niet voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn voor ondersteuning. Maatwerk binnen de beschikbare capaciteit en 
financiën zal van toepassing zijn. 
Is er dan nog wel financiële ruimte? Of moeten bestaande buurt bestuurt financiën  
inleveren? 
 

 Antwoord: Op dit moment is er geen financiële ruimte om hiervoor extra ambtelijke capaciteit in te 
zetten. De huidige beschikbare capaciteit zal daarom verdeeld moeten worden. We 
gaan nu niet tornen aan een herverdeling van bestaande budgetten. 

   

13 Pagina 15/16 (PDF) 

  Programma Bestuur en beheer; 1.5 Informatiebeveiliging en privacy; Wat gaan we 
daarvoor doen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Kan de gemeente Heusden voldoen aan de eisen die de zgn. Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) stelt? Op blz. 16 worden enkele aspecten 
genoemd? Zijn hiervoor in de begroting ook extra middelen opgenomen? 
 

 Antwoord: We werken binnen gemeente Heusden continue aan het verbeteren van de 
Informatiebeveiliging en Privacy. Waar nodig nemen we daarbij de juiste maatregelen 
volgens de BIO. Via de ENSIA audit wordt dit ook getoetst door de verantwoordelijke 
ministeries. Tot op heden is dit mogelijk vanuit bestaande middelen uit de begroting 
want een groot onderdeel van Informatiebeveiliging en Privacy is het maken van de 
juiste afspraken en bewustwording bij de medewerkers. 

   

14 Pagina 19 (PDF) 

  Programma Bestuur en beheer; Eigen indicatoren 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het aantal uitgegeven reisdocumenten is in 2019 meer dan gehalveerd t.o.v. 2018 (blz. 
19). Is daarvoor een verklaring te geven? 
 

 Antwoord: In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf 
naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben 
aangevraagd, hoeven dit nu pas vanaf 2024 opnieuw te doen. Hierdoor krijgen 
gemeenten in de tussentijd te maken met een ‘reisdocumentendip’, een forse tijdelijke 
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afname van het aantal aanvragen. De halvering in 2019 ten opzichte van 2018 is 
conform de verwachtingen en doet zich bij iedere gemeente voor. 

   

15 Pagina 23 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Politie en Boa 

 Fractie: D66 

 Vraag: BOA-pool: meer inzet naar bestrijden hondenpoepoverlast en afvaldumping.   
Heel goed, maar ten koste van welke bestaande inzet gaat dat? En hoe bereikt u dat 
de Boa-pool deze activiteiten kan uitvoeren terwijl u het budget voor deze pool met 
50% wil verminderen? 
 

 Antwoord: Het budget dat vrijkomt door de verminderde inzet van de BOA pool wordt ingezet om 
intern onze eigen BOA capaciteit uit te breiden middels formatie. Daarmee nemen we 
meer regie over onze BOA inzet en verwachten we efficiënter en effectiever te kunnen 
optreden. Ook zijn we dan in staat het gebiedsgebonden werken (met wijk BOA’s) nog 
verder uit te rollen. Daarnaast is er het afgelopen jaar veel werk gedigitaliseerd en zijn 
werkprocessen verder geoptimaliseerd. Hierdoor zijn onze BOA’s minder tijd kwijt aan 
het administratief verwerken van hun werkzaamheden en hebben zij meer tijd om 
buiten aan de slag te zijn. 

   

16 Pagina 23 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Politie en Boa 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Heeft de onvrede en mogelijke verschuiving naar een andere BOA-pool consequenties 
voor de werkzaamheden van de huidige BOA's op voornamelijk overlast hondenpoep 
en afvaldumping?  
 

 Antwoord: Dat wordt niet verwacht. Met name door onze eigen BOA formatie uit te breiden, 
verwachten we juist meer informatie gestuurd aan te kunnen pakken waaronder 
overlast van hondenpoep en afvaldumpingen en gerichter te kunnen controleren met 
grotendeels onze eigen BOA’s. Daarnaast blijft er flexibele capaciteit beschikbaar met 
inzet van het BOA pool budget dat resteert welke veel gerichter en projectmatig 
ingezet kan worden. 

   

17 Pagina 23 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Politie en Boa 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Waarom is er niet voor gekozen om het gehele budget terug te trekken en in te zetten 
voor “eigen” BOA’s? 
Hoeveel BOA capaciteit is structureel beschikbaar voor controle in het kader van het 
hondenbeleid? 
 

 Antwoord: De BOA pool of een zakelijke dienstverlener op het gebied van BOA toezicht zal 
beperkt worden ingezet en met name projectmatig, tijdens evenementen en bij 
controles op het gebied van de Drank- en horecawet (DHW) worden ingezet. Een 
dergelijke samenwerking op afroep/ als flexibele schil heeft meerwaarde omdat zij op 
een specifiek afgebakende taak toezicht kunnen uitvoeren zonder dat zij de ‘couleur 
locale’ hoeven te kennen. Ook het niet direct herkend worden als BOA heeft 
meerwaarde bij met name DHW controles en het op kunnen schalen in capaciteit bij 
evenementen is van toegevoegde waarde. Er is 150 uur per BOA beschikbaar voor 
controle in het kader van het hondenbeleid.   
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18 Pagina 23 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Politie en Boa 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Er wordt aangegeven dat de politie zich terugtrekt op een aantal onderwerpen, welke 
onderwerpen gebeurt dit en wat is de juridische grondslag dat dit dan door Boa’s 
opgepakt dient te worden. Krijgt de gemeente daar dan ook budget voor van het Rijk? 
 

 Antwoord: De politie richt zich steeds meer op de noodhulp. Er is nog nauwelijks gelegenheid, 
door forse capaciteitsproblemen, om echt actief te zijn in de wijken en andere zaken, 
zoals onder andere; voorlichting, deelnemen aan netwerkoverleggen, 
overlastmeldingen, overlastlocaties en jeugdproblematiek op te pakken. 
 
De gemeentelijke Boa’s zijn bevoegd om alleen op grond van Domein 1 
werkzaamheden en meldingen op te pakken, zoals op basis van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) en een deel verkeerswetgeving. Dat is, ten opzichte 
van de algemene opsporingsbevoegdheid van de politie, een beperktere bevoegdheid.  
 
Dat betekent dat er zeker een aantal zaken van de Politie niet door de BOA’s 
behandeld kunnen worden. Wel zijn de BOA’s met grotere regelmaat betrokken bij 
diverse meldingen van onder andere overlast, kleine conflicten en jeugdproblematiek.   
 
Overigens is het capaciteitsprobleem bij de Politie wel één van de structurele 
onderwerpen binnen het overleg met de politie. Dat is overigens een probleem dat op 
landelijk niveau speelt en onderwerp van gesprek is. Er is echter geen zicht op dat het 
Rijk hiervoor budget ter beschikking gaat stellen aan de gemeente. 

   

19 Pagina 24 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Ondermijning 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het programma Ondermijning heeft vooralsnog een looptijd van drie jaren. Er is door 
de Langstraatgemeenten en de provincie geld uitgetrokken voor de uitvoering van het 
onderzoek, maar is er ook geld beschikbaar voor uitvoering van additionele 
maatregelen die uit het onderzoek (hopelijk) voortkomen? 
 

 Antwoord: Omdat er nog geen onderzoeksresultaten bekend zijn, is het te prematuur om nu al te 
gaan speculeren over beschikbare middelen. 

   

20 Pagina 24 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Ondermijning 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Programma Ondermijning: De resultaten van het onderzoek zullen in de komende 
jaren worden toegepast binnen de drie Langstraatgemeenten. Is er binnen dit 
onderzoek ook rekening gehouden met de eventuele gevolgen die de Coronacrisis kan 
meebrengen op de kwetsbaarheidspositie van mensen in relatie tot ondermijning (denk 
aan wegvallen van vast inkomen)? 
 

 Antwoord: Het is nog te prematuur om daarover nu al uitspraken te doen. We zullen de door u 
aangedragen mogelijkheid overbrengen richting onderzoekers. 

   

21 Pagina 25 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Politie en Boa, wat gaan we 
daarvoor doen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Pagina 25, Wat gaan we daarvoor doen (laatste bullet) 
Is hier sprake van een verschrijving dan wel is de tekst niet volledig? 
 

 Antwoord: Met de ontwikkeling en inzet van de wijkBOA is het nog meer van toegevoegde waarde 
om de verbinding met de wijkagenten verder aan te halen en meer informatie uit te 
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wisselen en elkaar te ondersteunen binnen de beperkte capaciteitsmogelijkheden van 
de Politie. 

   

22 Pagina 25 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Ontwikkelingen; Integrale veiligheid, wat 
gaan we daarvoor doen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 25 gaat het over de rol van cameratoezicht bij de aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit. In dat verband worden de ANPR-camera’s weer 
genoemd. Wanneer komt de evaluatie van deze proef naar de raad, is er uitzicht op 
voortzetting van de proef? 
 

 Antwoord: Doordat de evaluatie, buiten ons toedoen, nog steeds op zich laat wachten is de 
toekomst van voortzetting van het ANPR project onzeker geworden. 
 
ANPR cameratoezicht kan een essentiële bijdrage leveren bij de aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit. Het blijkt problematisch om alle gegevens te betrekken bij 
de evaluatie omdat er diverse betrokken instanties deels eigenaar zijn van deze data. 
Het uitwisselen en analyseren in volledigheid blijkt dus een uitdaging. Er wordt gezocht 
naar een mogelijkheid om toch een inhoudelijke evaluatie op te leveren binnen de 
regels van informatie-uitwisseling. 

   

23 Pagina 28 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; wat gaat het kosten 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: De raming van de lasten voor openbare orde en veiligheid loopt fors op van € 
3.556.000 in 2019 op naar +8% € 3.851.000,- in 2020 naar + 4,5 % € 4.026.000,- in 
2021 wat krijgt onze burger daar voor terug wordt het daardoor veiliger in onze 
gemeente? 
 

 Antwoord: De stijging in de kosten wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de hogere bijdrage 
aan de Veiligheidsregio Brabant Noord. Daarnaast zijn er nog diverse andere redenen 
waardoor budgetten geschoven zijn zoals o.a. formatie-uitbreiding bij de BOA en 
Veiligheidscoördinator en de leerstoel ondermijning. De volledige financiële 
onderbouwing van deze toename kunt u terugvinden op bladzijde 160 van de begroting 
(verschillen analyse tussen de jaarrekening 2019 en de begroting 2021). 

   

24 Pagina 28 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; verplichte indicatoren 

 Fractie: Heusden Transparant/ Gemeentebelangen, DMP Heusden 

 Vraag: Pagina 28, Verwijzingen HALT 
Is er een verklaring voor de toename met 50% in 2019 t.o.v. 2018? 
Het aantal HALT-verwijzingen is in 2019 opvallend gestegen van 46 naar 69. Daarmee 
zitten we weer op het niveau van 2016 en 2017. Is er een verklaring voor deze stijging 
en zet deze lijn zich ook voort in 2020? 
Verwijzingen HALT jongeren tussen de 12-18 jaar laat een stijging zien van 50% in 
aantallen en 54,17% berekend per 10.000 inwoners. Is er een verklaring voor deze 
stijging te geven en zijn om dit terug te dringen? 
 

 Antwoord: De cijfers van 2020 zijn helaas nog niet beschikbaar. De stijging van het aantal HALT 
verwijzingen in 2019 is vrijwel geheel te herleiden naar het aantal extra meldingen 
t.a.v. schoolverzuim en de daarop volgende actie van de leerplichtambtenaar. Een 
significant aantal meldingen hiervan was direct terug te voeren naar een bepaalde 
groep jongeren die bij ons in beeld is. Dit is opgepakt door de hulpverlening. 
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25 Pagina 29 (PDF) 

  Programma Openbare orde en veiligheid; Grafieken 

 Fractie: Gemeentebelangen, Heusden een,DMP Heusden 

 Vraag: De grafiek op blz. 29 lijkt ons misplaatst (vergelijk de grafiek op blz. 22). 
De informatieve cirkel grafieken op deze pagina horen niet bij dit onderwerp? 
Diagrammen lijken niet juist. Zijn deze correct? 
 

 Antwoord: De geplaatste grafieken zijn inderdaad niet juist. Deze zullen worden aangepast. De 
juiste grafieken zijn:  
Lasten:  

 
Baten: 

 
   

26 Pagina 31 (PDF) 

  Programma Verkeer en vervoer; Glasvezel 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat zijn tot nu toe de uitkomsten van dit traject. Welke rol heeft de voorzitter van 
Langstraatglas in deze ontwikkeling en wie is de gesprekspartner van beide 
organisaties? 
 

 Antwoord: Voor de kleine kernen (Oudheusden, Herpt, Haarsteeg, Elshout, Nieuwkuijk en 
Vliedberg) is het percentage van minimaal 35 % van de bewoners, die een 
abonnement moeten afnemen, vooralsnog niet gehaald. Gemeente en Delta Fiber 
maken een aanvalsplan om, op een later moment, alsnog bewoners te bewegen 
gebruik te maken van glasvezel. Delta Fiber is momenteel bezig met de 
vraagbundeling voor de kern Drunen. De voorzitter van Langstraatglas speelt geen rol 
in deze ontwikkeling. Wel hebben bewoners in Herpt een succesvol initiatief opgestart 
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waardoor daar door Langstraatglas glasvezel wordt aangelegd. Zowel met Delta Fiber 
als Langstraatglas hebben we met verschillende lagen van directeur tot projectleiders 
contact. 

   

27 Pagina 32/33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; kwaliteit openbare ruimte; wat gaan we daarvoor 
doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 33 is sprake van een nieuw initiatief: het inrichten van een initiatieventafel. Op 
zich een aantrekkelijk idee, maar worden hiermee niet te hoge verwachtingen gewekt 
(financiën zijn immers zeer beperkt)? 
 

 Antwoord: Met het oprichten van een initiatieventafel wordt beoogd om op een meer effectieve en 
integrale manier de beoordeling en begeleiding van initiatieven op te pakken. De focus 
ligt daarbij in eerste instantie op (grondgebonden) initiatieven in de openbare ruimte. 
Door initiatieven te kanaliseren komt er meer rust in het proces voor de ambtelijke 
organisatie, is er sprake van een duidelijke ingang voor initiatiefnemers, worden 
initiatiefnemers beter begeleid en worden risico’s eerder in beeld gebracht. Beperkte 
financiële middelen zijn een gegeven. Zowel initiatiefnemers als de ambtelijke 
organisatie worden uitgedaagd om in dat geval te zoeken naar creatieve oplossingen.  
De initiatieventafel draagt tot slot bij aan een beter overzicht waardoor initiatiefnemers 
met elkaar in contact gebracht kunnen worden wat kan zorgen voor een versterking 
van de verschillende initiatieven. 

   

28 Pagina 32/33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; kwaliteit openbare ruimte; wat gaan we daarvoor 
doen? 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Vanaf 2021 gaat er gewerkt worden met een integrale beheerstrategie en 
uitvoeringsprogramma in het kader van heel en veilig.  
Wanneer gaat dit besproken worden met de raad? Kunt u verder aangeven hoe dit 
traject gaat verlopen? 
 

 Antwoord: Op 25 augustus heeft u een RIB ontvangen waarin wij u hebben geïnformeerd over de 
projecten die voor 2021 in voorbereiding worden genomen. Daarnaast hebben wij u 
laten weten dat wij u dit najaar inzicht geven in de verschillende facetten van de 
openbare ruimte. Op 3 december informeren wij u over hoe het beheer en onderhoud 
is geregeld, hoe de huidige kwaliteit wordt gewaardeerd en op welke wijze wij binnen 
de gegeven financiële middelen zo effectief mogelijk dat beheer uitvoeren. U ontvangt 
hiervoor binnenkort een uitnodiging. 

   

29 Pagina 33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; kwaliteit openbare ruimte; wat gaan we daarvoor 
doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: onderzoeken of het autoluw maken van woon en werkgebieden bijdraagt aan het 
verbeteren van de leefomgeving.  
Is dit een meer wetenschappelijk onderzoek met een hogere abstractie? Of een 
concreet onderzoek naar benoemde locaties. Indien het laatste het geval is: welke 
locaties in 2021? 
 

 Antwoord: In zijn algemeenheid kan men stellen dat het autoluw maken van wegen bijdraagt aan 
een betere leefomgeving. Een afname van met name gemotoriseerd verkeer levert 
minder trillings- en geluidhinder, minder schadelijke milieu uitstoot en de kans op 
verkeersongevallen neemt af. Het onderzoek zoals genoemd in het programma 
verkeer en vervoer richt zich op wegen binnen woon- en werkgebieden waar 
mogelijkheden zijn om deze verkeersluwer te maken zonder dat er grootschalige 
problemen op andere omliggende wegen ontstaan. 
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30 Pagina 33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; Wegen en Civieltechnische kunstwerken; wat gaan we 
daarvoor doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het beheerplan Civieltechnische Kunstwerken zou nog dit jaar in de raad behandeld 
moeten worden (in december?).  
Zijn er in de begroting extra middelen opgenomen om uitvoering van dit plan mogelijk 
te maken? 
 

 Antwoord: Door een herschikking binnen de begroting is er een reservering opgenomen van 
€ 40.000 voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken. Deze ruimte is 
gevonden door de begrote inkomsten voor kabels en leidingen te verhogen.  
Momenteel voeren we opnieuw inspecties uit om de actuele staat van onze 
kunstwerken zo goed mogelijk in te kunnen schatten. Op basis daarvan wordt het 
beheerplan civieltechnische kunstwerken afgerond en vastgesteld in het college 
waarbij zal worden aangegeven dat de financiële consequenties worden meegenomen 
in de voorjaarsnota 2021. Onderhoud aan objecten dat niet langer kan wachten wordt 
op korte termijn uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden verantwoord 
via de bestuursrapportage. 

   

31 Pagina 33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; Wegen en Civieltechnische kunstwerken; wat gaan we 
daarvoor doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Vorig jaar hebben wij aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het fietspad op de 
Zeedijk. De genomen maatregel is matig effectief gebleken en het pad is op sommige 
stukken nog altijd moeilijk begaanbaar, met name als er tegenliggers zijn waarbij je 
moet uitwijken naar de randen van het pad. Daar ligt los grind en vooral op plaatsen 
waar het pad nogal afloopt is dat erg gevaarlijk. Zo nu en dan het rijvlak glad schuiven 
lijkt noodzakelijk? 
Graag ook speciale aandacht voor het fietspad Hooibroeken (van de Zeedijk naar 
Elshoutseweg in Oudheusden). Ook dit fietspad verkeert momenteel in een 
erbarmelijke staat. Staat er onderhoud gepland, mogelijk dezelfde maatregel als op de 
Elshoutse Zeedijk? De gemeente Waalwijk heeft de Ookweg onlangs van een nieuwe 
laag asfalt voorzien. De Heusdense Kooilaan sluit hierop aan en is zo mogelijk nog 
slechter dan de Ookweg voorheen was. Waarom niet aangesloten bij het Waalwijkse 
werk? 
 

 Antwoord: Het fietspad op de Zeedijk is op dusdanige wijze aangepast dat bomen behouden 
kunnen blijven. Nieuw asfalt is geen optie ivm boomwortels, daarnaast zal dit maar 
tijdelijk uitkomst bieden. Daarnaast is dit een duurzame maatregel welke ook binnen 
het landschap past. Er komen ook positieve reacties.  
 
In het verleden is aandacht gegeven aan losliggend grind doormiddel van verdere 
verdichting met wals en waterwagen. Er zal worden bekeken of dit wederom 
noodzakelijk is.  
 
Fietspad Kooilaan: is al enkele jaren in beeld, in het verleden zijn hier kleinschalige 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit is momenteel weer aan de orde en staat 
op de planning, echter spelen ook hier de bomen een rol in de keuze/omvang van de 
ingreep. Er zijn gespreken met beheerders hierover.  
 
Afgelopen jaar heeft de gemeente Waalwijk inderdaad onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de Ookweg. Op dat moment stonden we voor de keuze om mee te 
doen aan dit project. De Ookweg is op Waalwijks grondgebied in asfalt uitgevoerd. Op 
Heusdens grondgebied is het eerste deel een klinker verharding wat overgaat in een 
geasfalteerd fietspad (Kooilaan). De kosten om het Heusdense deel ook in asfalt uit te 
voeren bleken hoog omdat ook de breedte gehandhaafd moet blijven i.v.m. ontsluiting 
van landbouwpercelen. Gezien het gebruik, de omvang en kosten is om deze reden er 
voor gekozen om er geen gezamenlijk project van te maken. 
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32 Pagina 33 (PDF) 

  Programma verkeer en vervoer; Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Zijn alle benodigde gronden voor de uitvoering van de GOL-maatregelen inmiddels 
aangekocht of onteigend? Zo niet, kan er dan een vertraging bij de uitvoering 
optreden? 
 

 Antwoord: Nog niet alle grond is in eigendom verkregen. Wel is er een Koninklijk Besluit genomen 

tot onteigening. De daadwerkelijke onteigening (juridische traject) kan echter pas 

gestart worden nadat het PIP onherroepelijk is geworden. Dit traject duurt circa 9-

12  maanden. Ondertussen proberen wij deze gronden zo veel mogelijk minnelijk te 

verwerven, zodat er zo min mogelijk kans op vertraging ontstaat. 

In de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met de nog te verwerven 
gronden. Maar enige vertraging kan niet worden uitgesloten. 

   

33 Pagina 34 (PDF) 

  Programma Verkeer en vervoer; Eigen indicatoren 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Aantal schadeclaims: 
Is er een verklaring voor de toename van het aantal claims t.o.v. 2018? Zo, wat is die 
verklaring? 
 

 Antwoord: Wij hebben inderdaad deze toename ook gesignaleerd. Het is moeilijk hier een 
specifieke oorzaak voor aan te wijzen. De aard van de schadeclaims is dusdanig 
uiteenlopend dat deze niet zondermeer is te relateren aan ons onderhoudsniveau of –
inspanningen. In een aantal gevallen gaat het inderdaad om schades die voortkomen 
uit bijvoorbeeld opstaande stoeptegels of andere obstakels. Tegelijkertijd hebben wij 
ook de indruk dat inwoners de gemeente steeds makkelijker aansprakelijk stellen. 
Overigens wordt het grootste deel van de schadeclaims afgewezen. 

   

34 Pagina 35 (PDF) 

  Programma Verkeer en vervoer; Cirkeldiagram waar gaat het geld naartoe 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het cirkeldiagram op blz. 35 geeft aan dat er 800 naar de taak Parkeren gaat? Ook 
correspondeert dit diagram niet met de totale lasten ad 4,8 miljoen? 
 

 Antwoord: De bedragen bij de verschillende uitgaven corresponderen inderdaad niet met de 
verschillende uitgavencategorieën. Dit zal worden aangepast. De juiste grafiek is: 
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35 Pagina 39 (PDF) 

  Programma Economie en recreatie; Groen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: nieuw beheerplan bomen opzetten:  
bent u voornemens het concept-beheerplan voor te leggen aan de raad? 
 

 Antwoord: Het beheerplan zal vooral een beschrijving geven van het areaal dat onderhouden 
wordt en welke onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten 
uitgevoerd worden om de nodige kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde 
middelen inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de beschikbare middelen. Als blijkt 
dat er beleidsbesluiten nodig zijn, waarvoor de bevoegdheid bij de raad ligt, dan zal het 
concept voor gelegd worden aan de raad. 

   

36 Pagina 39 (PDF) 

  Programma Economie en recreatie; Groen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Een van de doelstellingen van het programma Economie en Recreatie is het uitbreiden 
van het Natuurnetwerk Brabant en Natuurnetwerk Heusden (blz. 39). Wat is in dit 
kader de stand van zaken in Oudheusden (ook in relatie tot mogelijke woningbouw in 
de Oosters)?  
 

 Antwoord: Bij de uitbreiding van het Natuurnetwerk gaat het om de gebieden die tot het NNB 
horen maar nog niet als natuur bestemd of ingericht zijn. Het perceel bij de Oosters dat 
tot het NNB hoort maar nog niet als natuur is ingericht, is al van de eigenaar van het 
aangrenzende bosgebied. Er zijn gesprekken geweest over de ruil van de gronden ten 
zuiden van Oudheusden met gemeentegrond nabij de Spieringstraat. Deze zijn geen 
onderdeel van het NNB maar kunnen, conform de wens van de eigenaar, wel 
omgevormd worden naar natuur. De vele gesprekken hebben helaas niet tot 
overeenstemming geleid. 

   

37 Pagina 40 (PDF) 

  Programma Economie en recreatie; Eigen indicatoren 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De tabel op blz. 40 bovenaan geeft exacte cijfers voor werkgelegenheid en totale 
bevolking, maar een afgerond cijfer voor de beroepsbevolking (24.000), dat bovendien 
jaar in, jaar uit gelijk blijft. Graag een toelichting? 
 

 Antwoord: De gegevens van de beroepsbevolking komen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Ze worden op een hoger abstractieniveau in duizendtallen bijgehouden en 
vertonen de afgelopen jaren weinig fluctuatie. 

   

38 Pagina 44 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Ontwikkelingen, Onderwijsachterstandenbeleid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Ontwikkelingen: op pagina 44 staat beschreven: ‘Sinds 1 augustus 2020 wordt voldaan 
aan de verplichting om het VVE-aanbod uit te breiden naar 16 uur per week’. 
Wij hebben vernomen dat dit onjuist is. Binnen de peuterspeelzalen van Mikz van 
voormalig SPH is nog geen aanbod. Er is uitstel aangevraagd bij de gemeente en 
verkregen. De planning is dat na de herfstvakantie het aanbod van 16 uur vorm heeft. 
In dit juist? Indien ja, waarom geeft u dit niet op de juiste manier weer in de begroting? 
 

 Antwoord: Het rijk verplicht de gemeenten om te zorgen voor het aanbod van 16 uur per week. 
Aan deze verplichting is voldaan. De gemeente heeft hiertoe in de regeling 
peuteropvang en voorschoolse educatie de randvoorwaarden opgenomen. Het klopt 
dat Mikz na de overname van de activiteiten van SPH niet meteen uitvoering heeft 
kunnen geven aan het uitbreiden van de uren. Dit heeft te maken met het langere 
proces wat gelopen heeft en de vertraging die is opgelopen als gevolg van het corona-
virus. Het uitstel heeft overigens betrekking op een beperkt aantal kinderen. De 
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wettelijke verplichting om 16 uur aan te bieden is van toepassing op kinderen die na 1 
augustus 2020 2,5 jaar zijn geworden. 

   

39 Pagina 44 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Ontwikkelingen, Onderwijsachterstandenbeleid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Onderwijsachterstandenbeleid. Door Corona is onderwijsachterstanden op dit moment 
een nog belangrijker thema. Veel gemeenten trekken hier samen met het onderwijs in 
op. Zijn er op dit gebied gezamenlijke projecten opgestart? 
 

 Antwoord: Er zijn geen nieuwe projecten opgestart. Wel wordt het project Voorportaal komend 
schooljaar weer gesubsidieerd en is extra subsidie aan Mikz verleend voor de start van 
de voorschoolcoach. 

   

40 Pagina 44 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Volwasseneneducatie 

 Fractie: D66 

 Vraag: Volwasseneducatie:  
waar zijn de onderdelen “wat willen we bereiken” “wat gaan we daarvoor doen” ? 
 

 Antwoord: Op pagina 54 staan deze onderdelen beschreven, samen met de aanpak van 
onderwijsachterstanden 
Wat willen we bereiken?  
Met de aanpak van laaggeletterdheid willen we bereiken dat meer mensen beschikken 
over de benodigde basisvaardigheden of een stap zetten in de richting van het 
verkrijgen daarvan door het volgen van een (educatief) aanbod.  
Wat gaan we daar voor doen?  
Aan het eind van het programma (2024) voert de gemeente zelfstandig de regie over 
de aanpak van basisvaardigheden. 
Innovatieve manieren zoeken om de doelgroep NT1 meer te bereiken, met inzet van 
ambassadeurs, communicatie die meer gericht is op het bereik van deze doelgroep en 
aanbod in de vorm van meer maatwerk. 
Gemeentelijke inzet en regie op het verbeteren van de basisvaardigheden van mensen 
die door gemeenten worden bereikt via de domeinen onderwijs, werk, gezin en 
gezondheid. 

   

41 Pagina 45 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Integraal huisvestingsplan Onderwijs 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wanneer verwacht u de diverse onderzoeken voor wat betreft renovatie en of 
vervangende nieuwbouw gereed te hebben? Wanneer wordt de raad daarover 
geïnformeerd?  
Wat is de status van de bouw van de vervangende nieuwbouw Dromenvanger/Leilinde 
in Oud-Heusden?  
Ligt het proces nog op schema? 
Wanneer verwacht u dat de eerste schop de grond in gaat? 
 

 Antwoord: Het onderzoek aangaande de upgrade van de Lambertus in Haarsteeg is gereed, dit 
zal in februari 2021 in de gemeenteraad behandeld worden. De twee andere 
onderzoeken naar renovatie/upgrade zijn nog in behandeling en zullen op een later 
moment met de gemeenteraad gedeeld worden via een raadsvoorstel. 
 
Er loopt op dit moment een onderzoek naar vervangende nieuwbouw voor De Bussel 
in Vlijmen, waarbij we de precieze locatie aan het onderzoeken zijn, in samenspraak 
met Stichting Scala. Het proces loopt mee in de ontwikkeling van de 2e fase van De 
Grassen. Zodra dit proces zich in een stadium bevindt, waarbij er concrete informatie 
gedeeld kan worden, zal de raad hierover worden geïnformeerd. Dit kan met een 
raadsinformatiebrief. 
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De nieuwbouw in Oudheusden bevindt zich in het laatste stadium van de 
voorbereidende fase. Op dit moment zijn de twee schoolbesturen bezig de laatste 
hand te leggen aan het voorlopige ontwerp, waarna zij dit met de gemeente zullen 
delen. Wanneer er een definitief ontwerp ligt, zullen we dit voorleggen aan de raad 
voor het voteren van een krediet. Het proces ligt nog redelijk op schema, wat wil 
zeggen dat de start van de nieuwbouw nog binnen de geplande termijnen beoogd is. 
 
We verwachten dat aan het einde van 2021, begin 2022 gestart zal worden met de 
daadwerkelijke bouw van de scholen. 

   

42 Pagina 45 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Onderwijsachterstanden / Aanpak laaggeletterdheid 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 45 wordt gesteld dat bestrijding van onderwijsachterstanden een belangrijke 
doelstelling is. In dat kader lijkt ons Huiswerkbegeleiding een belangrijk instrument, 
maar ons is gebleken dat deze begeleiding niet meer voor subsidieverlening via de 
HeusdenPas in aanmerking komt (in het verleden was dat wel het geval). Graag een 
verklaring hiervoor? 
 

 Antwoord: De reden hiervoor is dat de kosten die gemoeid zijn met particuliere 
huiswerkbegeleiding per kind behoorlijk hoog zijn. Dit past niet bij de bedoeling van 
een minimaregeling zoals de HeusdenPas/KindPakket. We zijn verder van mening dat 
huiswerkbegeleiding een verantwoordelijkheid is van de school en dat er in principe 
vanuit school voor ieder kind een (financieel) toegankelijk aanbod moet zijn. 

   

43 Pagina 45 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Onderwijsachterstanden 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: 1. Is het aantal kinderen met een onderwijsachterstand in Heusden opgelopen door de 
crisis? 
2. Worden er extra middelen ingezet voor deze kinderen? Zo ja wat voor middelen? 
 

 Antwoord: Niet bekend is of het aantal kinderen met een achterstand is opgelopen.  
Er zijn geen extra middelen ingezet. Wel wordt het project Voorportaal komend 
schooljaar weer gesubsidieerd en is extra subsidie aan Mikz verleend voor de start van 
de voorschoolcoach. 

   

44 Pagina 45 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Onderwijsachterstanden/aanpak laaggeletterdheid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Onderwijsachterstanden/aanpak laaggeletterdheid. Bij ‘Wat gaan we hiervoor doen’ 
staat een opsomming om te komen tot hetgeen de gemeente Heusden wil bereiken. 
De eerste vier punten hierbij genoemd zijn identiek aan die in de begroting van 2020. 
Interessant is natuurlijk HOE dit bereikt gaat worden. Welke acties worden uitgezet en 
door wie? Wat is er vorig jaar gedaan? Wat heeft vorig jaar gewerkt. Wat niet? Hoe ga 
je het dan nu proberen? Wat zet je voort? 
 
(1-Peuters die we niet bereiken met voorschoolse voorzieningen in beeld krijgen en ouders stimuleren dat zij 
hun kinderen wel naar deze voorzieningen laten gaan.  
2-Kinderen met taalachterstanden of een risico daarop (doelgroepkinderen) vroegtijdig signaleren en extra 
ondersteuning bieden zodat zij hun schoolloopbaan beter doorlopen.  
3-Zorgen dat er voldoende kwantitatieve en goede kwalitatieve peuteropvang is en Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) aanbod voor doelgroepkinderen.  
4-Afspraken maken met primair onderwijs en voorschoolse instellingen over de doorlopende leerlijnen en de 
resultaten van voor- en vroegschoolse educatie. ) 

 Antwoord: Vroegtijdige aanpak van onderwijsachterstanden of een risico op een achterstand 
begint bij goede afspraken met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) over signalering en 
doorverwijzing. JGZ indiceert de zogenaamde doelgroepkinderen en registreert ook of 
de kinderen naar een voorschoolse voorziening gaan met een VVE-aanbod. Per 
kwartaal wordt een overzicht gemaakt om dit goed in beeld te krijgen. Zowel JGZ als 
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O3 stimuleren ouders van doelgroep peuters tot het gebruik van een voorschoolse 
voorziening. Het VVE-aanbod wordt zoveel mogelijk dichtbij huis en dichtbij de 
basisschool georganiseerd. Daarnaast verzorgt O3 aanbod in de thuissituatie. Het 
VVE-aanbod op de voorschoolse locaties moet aan steeds strengere wettelijke 
verplichtingen voldoen en de kwaliteitseisen zijn de afgelopen jaren vanuit de wet 
verhoogd. De GGD ziet er op toe dat hieraan voldaan wordt. Vanaf het schooljaar 
2020/2021 wordt al gestart met het werken met een voorschoolcoach voor alle 
doelgroepkinderen in de peuteropvang bij Mikz. We lopen hiermee voor op een 
wettelijke verplichting en hiermee kan een extra kwaliteitsimpuls gegeven worden. In 
het basisonderwijs wordt ook voor het schooljaar 2020/2021 het project het 
Voorportaal grotendeels bekostigd. Dit project zorgt ervoor dat anderstalige kinderen in 
kleine groepjes extra woordenschat krijgt aangeboden en hun achterstand daarmee 
inlopen. De afgelopen jaren zijn hier goede resultaten mee behaald. 

   

45 Pagina 46 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Brede samenwerking onderwijs 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Onderaan de pagina. Wat gaan we daarvoor doen? Hier wordt gerefereerd aan een 
‘agenda’ is dit de LEA of betreft dit een ander document? Mogen we dit document 
ontvangen? 
 

 Antwoord: Het woord agenda refereert aan de Lokale Educatieve Agenda. Dit document is in de 
collegevergadering van 27 oktober 2020 behandeld, dit ter voorbereiding van 
behandeling in de raad op 15 december 2020. U zult voor die tijd een exemplaar van 
het document ontvangen. 

   

46 Pagina 47 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Eigen indicatoren 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Het valt ons op dat er vanaf 2016 gemiddeld 25 lokalen per jaar leegstaan bij 
basisscholen kunt u ons aangeven bij welke basisscholen lokalen leegstaan en vanaf 
wanneer deze lokalen leegstaan? 
 

 Antwoord: De 25 leegstaande lokalen zijn berekend aan de hand van het normatieve aantal 
groepen en kan afwijken van het werkelijke aantal groepen. De hoogte van het aantal 
leegstaande lokalen wordt met name veroorzaakt door een leegstaande unit bij 
basisschool Olof Palme en een leegstaande unit bij basisschool het Kompas. 
Daarnaast staan er zeven lokalen leeg in het schoolgebouw van basisschool de 
Dromenvanger en SBO de Leilinde. Naast de reguliere onderwijsvormen worden er 
ook andere vormen aangeboden die een plek krijgen in de school zoals Leren-met-
ouders, de bosbessenschool, Dunamis, en C@lvin. 

   

47 Pagina 48 (PDF) 

  Programma Onderwijs, Eigen indicatoren 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Verzuim: Zijn er afgelopen jaren vrijstellingen van onderwijs verleend? 
 

 Antwoord: Ja, die zijn er. In schooljaar 2018-2019 zijn dit er 32 geweest en in schooljaar 2019-
2020 zijn dit er 25. Dit is terug te lezen in het leerplichtjaarverslag. 
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  Sport en cultuur; Cultuur, wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wanneer ontvangt de raad de bedoelde businesscase? 
Hoeveel extra budget is in de begroting opgenomen voor de Voorste Venne? 
Verwacht u dat dit budget toereikend is? Zo niet, wat verwacht u aan extra kosten? 
 

 Antwoord: De Voorste Venne staat gepland voor de raadsvergadering van 15 december 2020. 
Het toekomstplan van De Voorste Venne zal hierbij op de gebruikelijke wijze 
beschikbaar worden gesteld.  
In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met extra budget voor De 
Voorste Venne. Dit zal in het raadsvoorstel worden meegenomen. 
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  Sport en cultuur; Eigen indicatoren 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Het aantal leden van de openbare bibliotheek neemt af tussen 2016 en 2019 van 9588 
naar 8234 leden. Het ledenaantal vermeld in het beleidsplan 2021-2024 was in 2019 
volgens opgaaf 5055 jeugdleden en 2862 volwassen leden, totaal 7917 leden dat is 
minder dan de 8234 vermeld bij de bibliotheek kengetallen? Kunt u de jeugdleden en 
volwassen leden specificeren van 2016 tot heden?  
 

 Antwoord: Uit de jaarverslagen 2016 tot en met 2019 van de bibliotheek komen de volgende 
ledenaantallen. 

 jeugd volwassen totaal Overige* 

2016 5883 3705 9588  

2017 5327 3655 8982  

2018 4977 3291 8268  

2019 5055 2862 7917 317 

 
Het verschil in 2019 wordt veroorzaakt doordat de bibliotheek ook nog 317 overige 
leden kent. Dit zijn scholen, kinderopvang, zorginstellingen en interne passen. Hiermee 
komt het totaal aantal leden op 8234.  
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  Programma Sociaal domein, Ontwikkelingen, Sociaal domein en gebruik van (big)data 
en onderzoek 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Sociaal domein en gebruik van (big)data en onderzoek. De onderzoeksvraag van 
Heusden richt zich op het zoveel mogelijk thuis laten opgroeien van kinderen. U geeft 
aan dat u hoopt dat de verbeteringen in 2020 geïmplementeerd zijn. Nu het einde van 
2020 nadert, kunt u aangeven welke verbeteringen er op dit moment in relatie tot deze 
onderzoeksvraag zijn geïmplementeerd? In 2020 komt de eerste versie van de 
wijkanalyse gereed. Is deze al gereed en zo ja kunnen we die ontvangen? 
 

 Antwoord: Begin 2020 is inderdaad een start gemaakt met de nadere conclusies n.a.v. de 
bevindingen van het traject waarbij onderzocht is welke kansen er liggen om meer 
kinderen thuis op te laten groeien. De verbeteringen richten zich op het inrichten van 
collectief preventief aanbod voor bepaalde kansgezinnen (jonge moeders). Hiermee 
zijn er kansen om te zorgen voor de juiste ondersteuning voordat mogelijke problemen 
ontstaan en goed zicht te hebben op deze gezinnen als eventuele hulpvragen nog 
klein zijn. De verdere uitwerking en implementatie heeft vanwege de corona-
maatregelen langer geduurd dan verwacht, maar inmiddels zijn de gesprekken weer 
gestart om dit aanbod in te gaan richten. Het streven is om hiermee in de loop van 
2021 te gaan starten.  
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De eerste versie van de wijkanalyse, ondertussen omgedoopt tot wijkfoto, is in het 
eerste kwartaal van dit jaar opgeleverd. De wijkfoto is digitaal beschikbaar en terug te 
vinden via https://heusden.ggd-wijkfoto.nl/. 

   

51 Pagina 62 (PDF) 

  Programma Sociaal domein, 7.5 Integratie vergunninghouders 

 Fractie: D66 

 Vraag: Vergunninghouders.  
Waarom blijft u deze term hanteren? (zie ook opm. eerdere jaren). We spreken over 
statushouders. 
 

 Antwoord: Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen een verblijfsvergunning. Dit 
geeft hen een status en daarna worden zij ook wel statushouders of 
vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder  
betekenen hetzelfde. Ze zijn asielzoekers die van de IND een verblijfsvergunning 
kregen. In de nieuwe wet inburgering worden zij aangeduid als asielstatushouders.  De 
provincie houdt de term vergunninghouders aan als het over de 
huisvestingstaakstelling gaat. Voor de eenduidigheid zullen wij voortaan de term 
statushouders hanteren. 

   

52 Pagina 62 (PDF) 

  Programma Sociaal domein, 7.5 Integratie vergunninghouders 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: 1. Heeft baanbrekers de specifieke kennis om, om te gaan met statushouders? Ook op 
het gebied van trauma verwerking, integratie, psychische problemen etc? 
2. Waar zijn organisaties die gespecialiseerd zijn in het werken met statushouders in 
dit verhaal? 
Kijkt Baanbrekers bij deze groep alleen of ze een baan hebben? Of ook naar dat ze 
succesvol meedraaien in de maatschappij?  
En kijkt Baanbrekers naar het aantal banen, of naar de duurzaamheid van een baan? 
(Dus hoelang mensen de baan behouden). 
 

 Antwoord: Baanbrekers heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het zogenaamde 
HOB (huis, opleiding, baan) traject waarbij statushouders zijn begeleid naar werk. 
Sinds dit jaar is Baanbrekers ook gestart met activeringstrajecten voor kwetsbare 
statushouders en voor jongere statushouders. Bij de start van de nieuwe wet wordt 
gestreefd naar een integrale aanpak. Belangrijk is dat eerst de basis op orde is en dat 
er brede aandacht is voor alle leefdomeinen en de achtergrondkenmerken van de 
inburgeraar (zoals cultuur, gezinssituatie, gezondheid etc.). Daarbij ligt de regie bij de 
klantmanager van Baanbrekers; dit wil niet zeggen dat Baanbrekers hierbij alle 
onderdelen van de nieuwe wet zelf uitvoert. Participatie staat centraal in de nieuwe wet 
inburgering, waarbij werk hebben een belangrijke vorm van participatie is. Dit is niet 
voor iedereen haalbaar; belangrijk is dat mensen mee gaan doen in de samenleving. 
Bij de invulling van het integrale inburgeringstraject wordt ook gebruik gemaakt van de 
inzet en deskundigheid en kennis van andere maatschappelijke organisaties zoals: 
Vluchtelingenwerk, welzijnswerk (Contour de Twern), maatschappelijk werk, 
woningbouwcorporatie, bibliotheek, taalmaatjes, GGD en sportvoorzieningen (de 
Schroef). 
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  Programma Sociaal domein, Grafiek 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor Jeugdhulp (lokaal + regionaal) is in deze begroting 8.367 opgenomen, vorig jaar 
was dat 7.726, een stijging van ruim 600. Is dat reëel, mede gelet op de stijgende 
kosten van de Jeugdzorg (1e Bestuursrapportage een stijging van 1.200; bij de 2e 
herijking regionale begroting Jeugdzorg een stijging van 962)? 
Op blz. 66 blijkt dat 14,2% van de jeugd onder de 18 jaar gebruik maakt van jeugdhulp, 
een onwaarschijnlijke stijging t.o.v. vorig jaar (9,7%). Is hier een verklaring voor te 
geven? 

https://heusden.ggd-wijkfoto.nl/
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Mede naar aanleiding van publicaties in de afgelopen weken over extreme winsten bij 
diverse zorginstellingen de vraag of er aandacht is voor de financiële resultaten van 
deze instellingen? Worden de jaarverslagen opgevraagd en geanalyseerd? Wordt er 
gelet op de beloning van personeelsleden, m.n. het topmanagement, mede gelet op de 
Wet Normering Topinkomens die ook normen voor de zorgsector kent? Bij de 
Jeugdzorg zou je een regionale controle hierop verwachten? 
 

 Antwoord: Er is geen duidelijke verklaring voor de flinke stijging van het aantal jeugdigen met 
jeugdhulp. Wel is er een landelijke trend van stijging van jeugdhulp die eerder nog niet 
zodanig zichtbaar was in onze gemeente en met deze huidige stijging inmiddels ook 
hier te zien is.  
Op het moment van opstellen begroting 2021 is rekening gehouden met het in de 
voorjaarsnota 2020 voor jeugd opgenomen bedrag van € 1.400.000. 
Daarnaast is bij het opstellen van de begroting op basis van beschikbare informatie en 
rekening houdend met een aanname voor een lichte groei en prijsstijging 
geconstateerd dat met het in de voorjaarsnota opgenomen bedrag het beschikbare 
budget nog te laag zou zijn waardoor in de begroting een extra bedrag verwerkt is van 
€ 200.000. 
Nadat de begroting 2021 cijfermatig gereed was is de regionale prognose met het 
financiële effect voor het jaar 2020 ontvangen. 
Op basis van deze informatie is voor de kosten van regionale jeugdhulp in de 2e 
bestuursrapportage 2020 een aanvullende bijstelling van € 700.000 voor 2021 
opgenomen.  
Met betrekking tot de vraag omtrent de winsten bij zorginstellingen en het toezicht 
daarop; hierover zijn door diverse partijen art. 43 vragen gesteld waarop bij de 
beantwoording nadere informatie wordt verstrekt over de winsten en het toezicht op de 
gecontracteerde zorginstellingen. 
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  Programma Sociaal domein, Wat gaat het kosten 

 Fractie: D66 

 Vraag: sociaal domein saldo baten/lasten 2021 t/m 2024:  
op basis van welke uitgangspunten heeft u aangenomen dat de geprognotiseerde saldi 
ongeveer gelijk blijven? 
 

 Antwoord: De begroting is opgesteld met op dat moment beschikbare gegevens. Hier ligt niet echt 
een uitgangspunt aan ten grondslag het is meer ingegeven door het niet beschikbaar 
hebben van kengetallen voor ontwikkeling van de zorgbehoefte naar de toekomst. De 
aanname is gedaan dat bepaalde zorg niet op korte termijn afneemt en het effect van 
de maatregelen die we (gaan) treffen zouden verschil moeten gaan maken maar het is 
erg moeilijk om op voorhand aan te geven wat en wanneer dat effect gaat hebben. 
Helaas is met name de ontwikkeling van jeugdhulp lastig te voorspellen zoals blijkt uit 
de 2 bestuursrapportage.   
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.1 Duurzame energie, Wat gaan we 
daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat gaan we daarvoor doen (laatste bullet p 71) 
Moet dit onderzoek ook leiden tot een beleid waarbinnen ook inspraak voor 
omwonenden wordt geregeld als bedoeld in het kader van Buurt Bestuurt en 
schaalverdieping? 
 

 Antwoord: De laadpaalkaart zal niet leiden tot beleid. Wel wordt er gekeken naar een geschikte 
manier om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken bij de 
kaart (en het daarmee samenhangende verkeersbesluit.) 
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56 Pagina 72 (PDF) 

  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.2 Duurzaam – Klimaatadaptie en 
biodiversiteit 

 Fractie: D66 

 Vraag: Hemelwater:  
Perceeleigenaren moeten zich nog meer bewust worden van hun eigen rol in 
klimaatadaptatie en de opvang van hemelwater. De gemeente stimuleert dit met een 
subsidieregeling.  
Vraag: kan bewustwording gestimuleerd worden middels een subsidieregeling? Of zijn 
daar andere acties voor nodig. Zo ja, wat gaat u doen in 2021. 
 

 Antwoord: Vanuit het waterplan 2018-2022 is een stimuleringsregeling opgezet om 
bewustwording te vergroten. Deze regeling omvat 4 subsidie-onderdelen: 

1. Afkoppelen hemelwater op het eigen perceel 
2. Aanbrengen groene daken 
3. Afkoppelen voorzijde dak bij projecten 
4. Innovatie en bewustwording 

 
In onderstaande figuur is aangegeven dat er van alle regelingen gebruik is gemaakt. 
 
 

 
De regelingen kunnen nog beter worden benut. Daarom wordt er via de gemeentelijke 
communicatiekanalen aandacht gegeven aan de regelingen. Daarnaast wordt bezien 
of in 2021 het verhogen van de subsidiebedragen per m2 en de plafondbedragen zou 
kunnen leiden tot een groter gebruik. In 2020 is specifiek vanuit het oogpunt van 
bewustwording een regentonactie opgezet. Deze actie zouden we in 2021 willen 
voortzetten. 
 
Naast een stimuleringsregeling is communicatie over water/klimaatbewustzijn 
belangrijk. Daarom wordt eens per maand via social media en gemeentepagina’s 
gecommuniceerd over water/klimaatbewustzijn en goed rioolgebruik. Dat zetten we 
voort in 2021. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.2 Duurzaam – Klimaatadaptie en 
biodiversiteit 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat gaan we daarvoor doen (laatste bullet p 72) 
 
De drie meetpunten in onze gemeente liggen in het noordelijk deel van de gemeente 
en ruim boven hetgeen u stedelijk gebied noemt. grof gesteld tussen de Maas. Welke 
rol spelen die meetpunten voor wat betreft het gemeentelijk beleid, of spelen die 
slechts in afgeleide zin een rol? 
 

 Antwoord: De gemeente heeft een eigen grondwatermeetnet in de bebouwde omgeving van 130 
peilbuizen. Daarmee wordt het grondwater gemonitord. De genoemde 3 peilbuizen zijn 
niet van de gemeente, maken geen deel uit van het gemeentelijk grondwatermeetnet, 
en hebben daarom geen rol in de gemeentelijke grondwatertaak 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.3 Duurzaam - Circulaire economie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Wat wordt er bedoeld met “optimalisatie afvalbakkenbeheer” (blz. 73)? 
 

 Antwoord: Om de aanpak van (zwerf)afval nog meer vorm te geven zijn afgelopen jaar de huidige 
afvalbakjes in kaart gebracht. Dit is de basis voor het nog op te stellen 
beheerprogramma, dat moet leiden tot een uniforme, efficiënte structuur voor het 
plaatsen, ledigen en onderhouden van afvalbakjes. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.3 Duurzaam - Circulaire economie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De doelstelling bij vermindering restafval is uiteindelijk om in 2030 minder dan 5 kg. 
restafval per inwoner te bereiken. Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid zwerfafval van 
jaar tot jaar toenemen, in 2019 tot 3,5 kg. Hoe verhouden deze cijfers zich tot elkaar? 
En in het verlengde hiervan ook de vraag of een (mobiele) camera kan worden ingezet 
bij bestrijding van andere zaken zoals afvaldumpingen, bijplaatsingen van afval e.d.? 
 

 Antwoord: De doelstelling voor restafval beslaat het fijn en grof huishoudelijk restafval, dat via de 
ondergrondse containers en de milieustraat wordt ingezameld. Daarnaast spannen we 
ons uiteraard in voor een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval. Dit doen we 
door voorlichting en het in stand houden van voorzieningen, maar vooral ook door 
samen met inwoners, scholen, verenigingen en ondernemers de handen ineen te 
slaan. Wij zien geen directe relatie tussen beide gegevens, gelet ook op de 
ontwikkeling en verhouding in de afgelopen jaren (restafval: 165,5-117,5-64,9-59,5 
kilogram per inwoner en zwerfafval: 3,4-3,2-3,4-3,5 kilogram per inwoner). 
 
Er wordt momenteel onderzocht of mobiel cameratoezicht mogelijk is op 
overlastlocaties in de openbare ruimte. Daaronder kan ook de bestrijding van 
afvaldumpingen en illegale bijplaatsingen vallen. Bij de inzet van camera’s in de 
openbare ruimte moet worden voldaan aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Plaatsen van camera’s kan niet zomaar, er moet vooraf 
worden vastgelegd welke alternatieven, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van 
inwoners, zijn overwogen en waarom die niet voldoen voor de doelen die de 
verantwoordelijke wil bereiken. De Autoriteit Persoonsgegevens verplicht ons om bij 
het voornemen van camera inzet eerst een privacy beoordeling te maken. Het is dus 
niet uitgesloten dat camera’s kunnen worden ingezet ter bestrijding van 
afvaldumpingen, illegale bijplaatsingen etc. maar de noodzaak wordt nog intern 
onderzocht.   
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60 Pagina 73 en 162 (PDF) 

  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.3 Duurzaam - Circulaire economie 

 Fractie: DMP Heusden, D66, Heusden Transparant 

 Vraag: Op pagina 162 staat dat er in 2021 minder kosten (57k) worden gemaakt voor 
uitvoering van het plan van aanpak zwerfafval. Hoe verhoudt zich dat tot de doelen 
genoemd op pagina 73? 
Er worden in 2021 minder kosten gemaakt voor uitvoering van het plan van aanpak 
zwerfafval.   
Acht u het verantwoord in 2021 minder aandacht te besteden aan zwerfafval en 
afvaldumping in het buitengebied? 
Waarom worden er in 2021 minder kosten gemaakt voor de uitvoering van het plan van 
aanpak zwerfafval? 
 

 Antwoord: In 2019 waren er meer middelen beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval 
vanuit het Afvalfonds. De oorzaak hiervan is dat niet bestede gelden vanuit het 
Afvalfonds uit de jaren 2013 – 2017 in 2018 en 2019 alsnog besteed konden worden. 
Eind 2019 waren deze gelden niet volledig besteed waarna een deel hiervan is 
overgeheveld naar 2020. In 2021 is daarom een lager budget beschikbaar voor de 
extra aanpak van zwerfafval dan in 2019. Veel van de genoemde maatregelen zijn in 
2020 al opgestart, waardoor de doelen in 2021 in principe bereikbaar moeten zijn. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, 8.5 Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het budget over VTH-taken is niet verhoogd met 50 conform de in de Voorjaarsnota 
genoemde ambitie; het budget voor 2021 is zelfs met 33 verlaagd t.o.v. 2020 (blz. 
176). Waarom en ten koste van welke taken gaat dat? 
 

 Antwoord: De € 50.000 voor VTH-taken bij niet-basistaakbedrijven is bij de voorjaarsnota 
uiteindelijk niet geaccordeerd. Binnen het takenpakket van de OMWB zal gekeken 
moeten worden naar een andere prioritering. Omdat uitvoering van VTH taken bij niet-
basistaakbedrijven een wettelijke taak is voor onze gemeente zal het accent binnen de 
prioritering, met inachtneming van de (verplicht af te nemen) MiddenWestBrabant-
norm, worden verlegd. Afhankelijk van de toestroom van werk binnen de wettelijke 
VTH taken bij de basistaakbedrijven, kan het minimaal te budgetteren bedrag conform 
de MiddenWestBrabant-norm, lijden tot knelpunten of budgetoverschrijding op het 
totaalbudget. Er zal geprioriteerd worden vanuit veiligheid, milieuoverwegingen en 
risicogedrag. Het verschil van € 33.000 op bladzijde 176 is te verklaren doordat de 
€ 50.000 voor VTH taken incidenteel in de eerste bestuursrapportage voor het jaar 
2020 is opgenomen. Deze € 50.000 is niet opgenomen voor 2021 en verder. 
Daarnaast is het budget voor 2021 met € 17.000 verhoogd i.v.m. prijsstijging. Per saldo 
geeft dit een verschil van € 33.000. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, Eigen indicatoren 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Ons is opgevallen de toename energie verbruik gemeentelijk panden zowel gas en 
elektra 
Kunt u nader specificeren de oorzaak hiervan? 
 

 Antwoord: Uit de cijfers blijkt dat de verbruiken over de jaren fluctueren. Dit komt met name door 
de weerinvloeden. Niet alleen bij kou, maar ook bij hitte. Zo is het verbruik tijdens de 
extreem warme zomers hoog geweest om voldoende te kunnen koelen. Verder staan 
we nog maar aan het begin van het verduurzamen van ons vastgoed. De afgelopen 
paar jaar is vooral aandacht geweest voor het laaghangend fruit. Door de planmatige 
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zoals beschreven in het Plan van 
aanpak waar u in september 2019 kennis van hebt genomen, zal wel een significante 
reductie in met name het gasverbruik gerealiseerd gaan worden. Verder zullen we een 
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verschuiving gaan zien van gas naar het elektriciteit. Dat het elektraverbruik toeneemt 
is dan ook in lijn der verwachting. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval, Diagram 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Kunt u de kosten ‘incidenten dumping en vervuilingen’ inzichtelijk maken over de 
laatste vijf jaar? Graag het aantal incidenten afgezet tegen de gemaakte kosten? 
 

 Antwoord: Dit gaat niet over afvaldumpingen, maar calamiteiten op de weg zoals 
oliesporen/drugsdumpingen. De afgelopen 5 jaar is het aantal incidenten sterk 
toegenomen. Hieronder een overzicht. Via de NODR wordt overigens getracht een 
beperkt deel van de kosten te verhalen op de veroorzaker. Het gaat dan voornamelijk 
over calamiteiten op de weg waardoor het wegdek gereinigd moet worden. Het 
overzicht ziet er vanaf 2016 als volgt uit: 

Jaar Incidenten Kosten 

2016 3 € 2.109 

2017 7 € 18.902 

2018 13 € 33.914  

2019 27 € 54.366 (waarvan € 27.883 verhaald) 

2020 27 (t/m okt.) € 61.939 (waarvan € 24.873 verhaald) 

 
Vanaf 2018 worden wegen na een calamiteit niet meer door de brandweer 
schoongemaakt. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Om die reden loopt het 
aantal incidenten en dus ook de kosten op. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wij hebben eerder een toezegging van de burgemeester gehad inzake het 
onderzoeken van hogere boetes voor afvaldumpingen naar voorbeeld van andere 
gemeenten. Wat is hier de stand van zaken? 
 

 Antwoord: Dit wordt momenteel verder onderzocht en het college wordt hierover in november 
geïnformeerd. 
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  Programma Bouwen en wonen 

 Fractie: D66 

 Vraag: Niets is vermeld over een onderzoek naar een nieuwe woningbouwlocatie in Drunen, 
waartoe de raad in een motie heeft opgeroepen.  
Betekent dit dat u een dergelijk onderzoek niet van plan bent in 2021 te gaan 
uitvoeren? 
 

 Antwoord: Dit wordt meegenomen in de procedure voor de omgevingsvisie. 
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  Programma Bouwen en wonen; 9.1 Woningbouw 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Beleid woonwagens en standplaatsen is onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid en 
als zodanig op te nemen in de Woonvisie.  
Zijn er komende jaren in de gemeente Heusden uitbreidingen/ extra kosten te 
verwachten? 
 

 Antwoord: Het woonwagenbeleid is gericht op; 

 een brandveilige herinrichting van de huidige 24 standplaatsen; 
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 het tegengaan van bedrijvigheid; 

 waar mogelijk privatiseren van de gemeentelijk standplaatsen. 

Het gemeentelijk beleid sluit aan op het regionale beleid. Er zijn de komende jaren zijn 
op basis van dit beleid geen uitbreidingen/kosten te verwachten.  
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  Programma Bouwen en wonen; 9.2 Doorstroming en betaalbaarheid 

 Fractie: D66 

 Vraag: gesproken wordt over 40% sociale woningbouw van het totale 
woningbouwprogramma. De recent vastgelegde Woonvisie stelt dit percentage op 
minimaal 25.  
Waarom wijkt u in de begroting af van de Woonvisie? 
 

 Antwoord: Het percentage in de begroting klopt niet. Hier is een onjuiste passage ingeslopen. Het 
in de Woonvisie vastgelegde percentage van 25% is juist. 
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  Programma Bouwen en wonen; 9.6 Omgevingswet 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Deel van de tekst past beter bij de Begroting 2020 i.p.v. Begroting 2021. 
 

 Antwoord: De tekst zoals die in de begroting is opgenomen bevat inderdaad een tijdspad dat 
beter paste bij de begroting zoals die voor 2020 is vastgesteld. De juiste tekst luidt als 
volgt: 
De in 2016 vastgestelde Omgevingswet treedt naar verwachting met ingang van 2022 
in werking. De impact van deze wet is groot. Het stelsel van structuurvisie, 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning zal worden vervangen door een nieuw 
instrumentarium van omgevingsvisie, omgevingsplan/programma en een verder 
geïntegreerde omgevingsvergunning. Daarnaast zal begin 2022 het Digitaal stelsel 
omgevingsrecht operationeel worden. 2021 zal dan ook verder vooral in het teken 
staan van het voorbereiden van een de omgevingsvisie en het voorbereiden van de 
organisatie op het werken met het nieuwe digitale stelsel. 

   

69 Pagina 88 en 98 (PDF) 

  Algemene dekkingsmiddelen, Lokale heffingen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is in de voorliggende begroting invulling gegeven aan de inhoud van de in de 
raadsvergadering van 7 november 2019 unaniem aangenomen motie over de 
hondenbelasting? Zo ja, op welke wijze en op welke momenten? 
 

 Antwoord: In 2020 is vanwege Corona niet meer handhavingscapaciteit ingezet. De kosten die in 
2020 zijn gemaakt betreffen de aanschaf van extra hondenpoepcontainers en 
bijbehorende ombouw, het bestickeren van deze nieuwe hondenpoepcontainers, het 
reinigen van de hondenpoepcontainers en de reparatie van een bestaand 
hondenuitrenveld. Ook zijn hondenpoepzakjes aangeschaft zodat BOA’s 
hondenbezitters die ‘goed gedrag’ vertonen kunnen belonen. Vanwege Corona zijn 
deze echter nog niet uitgereikt. 
De uitgaven in 2021 zullen hoger zijn dan in voorgaande jaren, door de realisatie van 
extra hondenuitrenvelden. 
Uit de laatste wijkatlas blijkt overigens dat de ervaren overlast van honden nog niet 
noemenswaardig is afgenomen. 
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70 Pagina 90 (PDF) 

  Overhead 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Hoeveel budget is er besteed (inclusief ambtelijke kosten) aan Beware? 
Wat zijn uiteindelijk de (concrete) resultaten geweest van dit project? 
 

 Antwoord: De ambtelijke kosten hebben zich tot nu toe beperkt tot een aantal overleggen per jaar. 
De overige kosten bestaan uit een jaarlijks contributie van met een totaalbedrag van 
€ 32.668 (2018: € 10.750, 2019: € 10.893, 2020  € 11.025). Mocht de coöperatie 
Beware ophouden te bestaan dan zullen de revenuen worden verdeeld onder de 
leden.  
Direct concrete resultaten heeft de deelname aan Beware niet opgeleverd. Indirect is 
bij het verlengen van software contracten door deelname aan Beware een sterkere 
onderhandelingspositie ondervonden. 

   

71 Pagina 90 (PDF) 

  Overhead 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 90 wordt een nadeel van 362 vermeld a.g.v. het centrale flexbudget. Is dit een 
stijging van het budget of alleen maar een verschuiving? En als het een verschuiving 
is, dat moet dat bedrag toch op andere taakvelden weer vrijvallen? 
 

 Antwoord: Dit betreft een verschuiving tussen overhead en diverse taakvelden waarvoor inhuur 
wordt gepleegd. Het budget wordt door middel van een begrotingswijziging afgeraamd 
op overhead en toegevoegd aan een ander taakveld. Hierdoor ontstaat er nu een 
afwijking als de begroting 2021 wordt vergeleken met de begroting 2020 inclusief 
wijzigingen. 

   

72 Pagina 90 (PDF) 

  Overhead 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Personeel: Graag ontvangen we een specificatie van het bedrag € 362k? 
 

 Antwoord: Dit betreft een verschuiving tussen overhead en diverse taakvelden waarvoor inhuur 
wordt gepleegd. Het budget wordt door middel van een begrotingswijziging afgeraamd 
op overhead en toegevoegd aan een ander taakveld. Hierdoor ontstaat er nu een 
afwijking als de begroting 2021 wordt vergeleken met de begroting 2020 inclusief 
wijzigingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de mutaties over de verschillende 
programma’s heen over de periode januari t/m september 2020. Dit is de stand tot en 
met de tweede bestuursrapportage. De begroting 2021 is vergeleken met de begroting 
2020 inclusief wijzigingen tot en met de eerste bestuursrapportage. Zodoende wijkt het 
bedrag bij overhead af. 
 

Programma Mutatie 

Overhead € -464.936  

Algemene dekkingsmiddelen €    69.080  

1. Bestuur en beheer €    34.795 

2. Openbare orde en veiligheid €    50.631 

3. Verkeer en vervoer €    23.100 

4. Economie en recreatie €   -38.917 

6. Sport en cultuur €   -68.783 

7. Sociaal domein €  260.590 

8. Duurzaamheid, milieu en afval €      3.040 

9. Bouwen en wonen €  131.400 
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73 Pagina 91 (PDF) 

  Overhead 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 91 lezen we dat de salarisadministratie wordt uitbesteed en dat het salaris van 
de salarisadministrateur wordt omgezet naar het budget t.b.v. de uitvoering 
salarisadministratie. Je kiest in het algemeen voor uitbesteding als dat goedkoper is, 
maar in dit geval levert een en ander een nadeel op van 66.000 euro. Graag een 
toelichting? 
 

 Antwoord: Van extra kosten is geen sprake. Het budget van € 66.000 is verplaatst van het 
salarisbudget naar het budget salarisadministratie. Zodoende ontstaat er bij P&O/HRM 
een nadeel van € 66.000 en op de salarisbudgetten een voordeel van € 66.000. 

   

74 Pagina 91 (PDF) 

  Overhead 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Toerekening grondexplotaties: Op pagina 5 wordt gesproken over een tekort van 160k 
hier wordt gesproken over 78k. Hoe verhouden deze getallen zich tot elkaar? 
 

 Antwoord: De € 160.000 die staat genoemd op pagina 5 bestaat voor € 78.000 uit overhead 
kosten. De overhead mag namelijk worden doorgerekend naar grondexploitaties, 
investeringen en subsidieprojecten. Doordat er minder uren worden geraamd op 
bouwgrond en kredieten, ontstaat er op overhead een nadeel. Het overige deel ad 
€ 82.000 betreft lagere verwachte ureninzet voor 2021 t.o.v. 2020. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat er een aantal projecten waar aan gewerkt gaat worden geen 
bouwgrondexploitaties of kredieten zijn. Deze uren komen ten laste van andere 
taakvelden in de exploitatie waar de projecten waar aan gewerkt wordt onder vallen. 

   

75 Pagina 93 (PDF) 

  Vennootschapsbelasting 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is rekening houdend met de afspraken uit de nog te sluiten VSO het alsnog te 
betalen bedrag over de jaren 2016 t/m 2019? 
 

 Antwoord: Zoals aangegeven in de laatste alinea van blz. 92 zijn de opties afgewogen en is in de 
zomer gekozen voor een VSO. Daarbij is rekening gehouden met mogelijke scenario’s 
voor de toekomst.  
Ten tijde van de beantwoording van uw vraag hebben we van de belastingdienst de 
getekende VSO ontvangen ter ondertekening door de gemeente. Nu kunnen de 
aangiftes 2016 t/m 2019 o.b.v. de VSO worden (her)berekend. Om onnodige kosten te 
voorkomen hebben we eerst gewacht op de ondertekening van de VSO alvorens 
opdracht te geven voor de exacte doorrekening van de fiscale resultaten over 2016 t/m 
2019. De uitkomsten van deze berekeningen zullen worden meegenomen in de 
jaarrekening 2020.  

   

76 Pagina 94 (PDF) 

  Onvoorzien en overige stelposten 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: 

 

 

Op schaalverdiepende wijze zijn er gesprekken geweest met de sportverenigingen 
over een gezamenlijke toekomstagenda, Er wordt aangegeven  definitieve 
beschikbaarstelling van middelen vindt plaats op basis van nog vast te stellen 
voorstellen. 
In het verlengde hiervan onze vraag, tijdens de raadsvergadering van 12 mei 2020 is 
een motie aangenomen voor het opstellen van een Integraal Sport Plan. 
Wat is hieromtrent de stand van zaken? Hoe ver bent u met de uitwerking hiervan? 
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 Antwoord: Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het Integraal Sportplan. Dit wordt 
aan u voorgelegd in het eerste kwartaal van 2021. 

   

77 Pagina 98 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Tarievenbeleid, Hondenbelasting 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Graag een specificatie en inzage in de begrote uitgaven/kosten ten aanzien van de 
bestrijding van overlast door honden? 
 

 Antwoord: Hieronder treft u een overzicht van de begrote totale kosten: 

Overzicht kosten  2021 

   
Diverse aanschaffingen  15.000 

Inzamelkosten hondenpoepcontainers  45.000 

Uren personeel  44.467 

Invorderingskosten hondenbelasting  13.500 

Uren heffen en innen  34.176 

Kosten Asiel  8.000 

Kwijtschelding  3.500 

Calculatorische BTW  13.860 

   
subtotaal  177.503 

Overhead  17.572 

   
Totale kosten  195.075 

 

   

78 Pagina 99-100 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Tarievenbeleid, Herkomst middelen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: De gemiddelde kosten voor een meerpersoonshuishouden is € 204,98. Het vastrecht 
bij gebruik van een verzamelcontainer meerpersoonshuishouden is € 178,68. 
 
Wat rechtvaardigt het verschil in kosten?  
Anders gezegd, waarom moet een gemiddeld huishouden met een verzamelcontainer 
minder betalen dan een gemiddeld huishouden met een minicontainer GFT en PMD? 
 

 Antwoord: Bij de berekening van de gemiddelde kosten voor een meerpersoonshuishouden 
worden naast de containerledigingen van een GFT- en PMD minicontainer ook de 
inworpen in de ondergrondse container meegeteld. In het vastrecht voor het gebruik 
van een verzamelcontainer zit, naast het vastrecht, alleen een toeslag voor GFT- en 
PMD-afval. Voor het aanbieden van restafval moet ook deze groep belastingplichtigen 
gebruik maken van een ondergrondse container. Deze kosten komen dus nog bovenop 
het vastrecht, dit betekent dat uiteindelijk de gemiddelde kosten gelijk zijn aan de 
gemiddelde kosten voor een meerpersoonshuishouden. 
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79 Pagina 101 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Tarievenbeleid, Rioolheffing 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Hoeveel procent van de aansluitingen valt in de rioolheffing categorie van 5 tot 299m3  
en van de andere rioolheffing categorieën?  
Door wie worden vooral de tariefstijgingen van 5,4% en 1,8% betaald? 
 

 Antwoord: Hieronder volgt een overzicht met het percentage per categorie: 

  

5 t/m 299 m3   96,29% 

300 t/m 599 m3   2,88% 

600 t/m 899 m3   0,34% 

900 t/m 1199 m3   0,18% 

1200 t/m 1499 m3   0,30% 

  

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het grootste deel van de opbrengst afkomstig 
is uit de eerste categorie belastingplichtigen. 

   

80 Pagina 101 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Tarievenbeleid, Parkeerbelasting 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: De tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd met 1,8% terwijl de tarieven 
voor de parkeerbelasting niet worden verhoogd?  
Wat is de reden dat de tarieven van de parkeerbelasting niet gelijk opgaan met de 
tarieven voor de parkeervergunningen? 
 

 Antwoord: De parkeertarieven in de vesting liggen al jaren op hetzelfde niveau. Het betaald 
parkeren is een belangrijk middel om het parkeergedrag te reguleren. De kans voor de 
weggebruiker op een ‘leeg vak’ is bij betaald parkeren groter mede vanwege de hoge 
doorloop. Een verhoging van de parkeertarieven zal de druk op de overige openbare 
parkeervakken doen toenemen.  
Met het vervangen van de parkeerautomaat op de Vismarkt (eind 2019) zijn alle 
automaten geschikt voor betalen met bankpas. Dit betekent dat naast vaste kosten 
(abonnement- en hostingskosten) ook transactiekosten in rekening worden gebracht. 
In 2021 wordt bekeken of de verhouding opbrengst parkeergelden en kosten 
handhaving en parkeerautomaten nog steeds in balans is. 

   

81 Pagina 102 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Tarievenbeleid, Toeristenbelasting 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is de totale opbrengst toeristenbelasting 2021?  

 
 Antwoord: Onder de tabel op pagina 102 staat de geraamde opbrengst voor 2021 van € 91.000. 

 
   

82 Pagina 101-102 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Lijkbezorgingsrechten 

 Fractie: D66 

 Vraag: Waarom accepteert u een kostendekkingspercentage van slechts 61? 
 

 Antwoord: In het verleden heeft de gemeenteraad besloten het principe van 100% 
kostendekkendheid voor de algemene begraafplaatsen los te laten. Destijds is 
besloten om aan de hand van een stapsgewijze tariefsverhoging te komen tot een 
hogere kostendekking en een “maatschappelijk aanvaardbaar” tarief te hanteren. In de 
jaren hierna is alleen inflatiecorrectie toegepast op de tarieven. In 2015 zijn de tarieven 
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herijkt op basis van het hetzelfde uitgangspunt als voorheen, namelijk de hoogte van 
de tarieven vast te stellen op “maatschappelijk aanvaardbare tarieven”. 

   

83 Pagina 103 (PDF) 

  Paragraaf lokale heffingen, Lijkbezorgingsrechten 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Hier is maar 61% dekking en aanvulling van 100k nodig uit algemene middelen. Op 
zich te begrijpen, maar zijn mogelijke bezuinigingsvoorstellen ook overwogen? 
 

 Antwoord: Er zijn geen mogelijke bezuinigingsvoorstellen overwogen. Eventuele substantiële 
bezuinigingen aan de kostenkant zullen dan met name gezocht moeten worden in het 
onderhoudsniveau van de begraafplaatsen. Tot op heden zijn onze inwoners tevreden 
over het onderhoudsniveau van de algemene begraafplaatsen. Eventuele 
bezuinigingen zullen direct van invloed zijn op het huidige onderhoudsniveau van de 
begraafplaatsen. 

   

84 Pagina 109 (PDF) 

  Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, Extra bijdrage Voorste Venne 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is de hier opgenomen € 200.000 inclusief of exclusief de voorziening die is getroffen 
voor de Voorste Venne?  
Verwacht u dat dit bedrag voldoende is om de risico’s bij de Voorste Venne af te 
dekken? 
Wat is de hoogte van de voorziening? (Op pagina 109 geeft u aan dat u een 

voorzieningen heeft getroffen voor de oninbaarheid van onze vordering)?  

Is er nog een kans aanwezig dat er jaarlijks een extra bijdrage moet worden 

opgenomen?  

Heeft u dit meegenomen in de risico-paragraaf? Zo niet, waarom niet en wat is het 

bedrag en de kans dat dit kan of moet gebeuren? 

 
 Antwoord: Het opgenomen risicobedrag van € 200.000 is exclusief de opgenomen voorziening 

voor oninbare vorderingen. Deze voorziening is reeds verwerkt in de jaarrekening 2019 
en maakt daarom geen onderdeel meer uit van de inschatting van risico’s met een 
mogelijk beroep op het weerstandsvermogen. De voorziening voor oninbare 
vorderingen op De Voorste Venne bedraagt € 183.000 conform de jaarrekening 2019.  
 
Wij bereiden op dit moment een raadsvoorstel voor over de toekomst van De Voorste 
Venne en het bijbehorende subsidiebedrag. Afwikkeling van de periode tot en met 
2019 maakt hier ook onderdeel van uit, we verwachten dat de voorziening en het 
opgenomen risicobedrag hier toereikend voor zijn. Een mogelijk hogere jaarlijkse 
bijdrage die hieruit voortvloeit is niet opgenomen in de risicoparagraaf omdat hiervoor 
besluitvorming nodig is (door de raad) waarbij het niet verhogen van de bijdrage een 
mogelijkheid is. Voor de afwikkeling van de periode tot en met 2019 is uiteraard ook 
een raadsbesluit nodig maar deze is als risico opgenomen omdat dit (met een kans 
van 90%) als noodzakelijk werd ingeschat voor een succesvolle toekomst.  

   

85 Pagina 109 (PDF) 

  Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, Huisvesting brandweer Drunen 

 Fractie: D66 

 Vraag: U heeft nog geen alternatieve locaties kunnen vinden.  
Blijft u in 2021 actief zoeken naar alternatieve locaties? En welke kans op succes schat 
u in. 
 

 Antwoord: Op dit moment  is het onderzoek nog lopende en wordt er gewerkt aan een 
onderbouwing middels meerdere scenario’s om de kazerne eventueel te verplaatsen. 
Er is een geografisch gebied uitgestippeld waar mogelijk een nieuwe kazerne gebouwd 
kan worden. Een exacte locatie is niet bekend aangezien het onderzoek nog niet 
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afgerond is. Wanneer de scenario’s gereed zijn zullen die voorgelegd worden aan de 
Raad. De kans op succes is lastig in te schatten en van veel factoren afhankelijk. 

   

86 Pagina 116 (PDF) 

  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Onderhoudstoestand Wegen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is de hoogte van de stelpost verruiming van het onderhoudsbudget?  
Hoeveel gaat u hiervan inzetten in 2021? 
 

 Antwoord: De hoogte van de stelpost is € 500.000 en is structureel beschikbaar gesteld vanaf de 
begroting 2019. De verwachting is dat het volledige bedrag ingezet gaat worden voor 
onderhoud wegen en het realiseren van integrale projecten. 

   

87 Pagina 117 (PDF) 

  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Onderhoudstoestand Wegen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wanneer wordt de raad geïnformeerd over het beheerplan dat in het najaar van 2020 

wordt opgesteld?  

 
 Antwoord: Tijdens de bijeenkomst van 3 december wordt u geïnformeerd over het beheer van de 

openbare ruimte in al haar facetten. Uw input benutten we om te bepalen of en in 
welke vorm het nuttig is om een integraal beleidsplan openbare ruimte op te stellen. 
Tot die tijd maken we gebruik van de sectorale beleidskaders en wordt onderhouden 
op het niveau heel en veilig en wordt de stelpost wegen ingezet om werk met werk te 
maken om op deze manier een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan de openbare 
ruimte.   

   

88 Pagina 116 (PDF) 

  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Onderhoudstoestand Wegen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 116 lezen we dat uit een visuele inspectie in 2019 is gebleken dat een deel van 
de verharding in de gemeente niet meer voldoet aan de minimale uitgangspunten 
“veilig en heel”. Hoe groot is dat deel, hoeveel % van de verhardingen voldoet niet 
meer en is daar een overzicht van beschikbaar? 
 

 Antwoord: In september 2019 is een visuele inspectie uitgevoerd door een extern bureau. Dit 
extern bureau inspecteert volgens de voorschriften welke zijn opgenomen in de CROW 
(publicatie 146b). De beoordeling van de technische schouw wordt uitgedrukt in 
kwaliteiten van A+ tot D niveau welke zijn opgenomen in “handboek kwaliteit openbare 
ruimte (publicatie 323)”. Uit de resultaten van de inspectie is gebleken dat 8,92% van 
het totale areaal van de verharding binnen D-niveau valt.  
 
De CROW geeft aan dat een D-niveau een ongewenste situatie is. Eigenlijk had er al 
eerder onderhoud uitgevoerd moeten worden. D -niveau binnen CROW wil zeggen dat 
er nader bekeken moet worden of er op deze plaatsen nog onderhoud moet 
plaatvinden en/of er direct overgegaan moet worden op vervanging, (omdat onderhoud 
niet meer rendabel is kosten-baten).  
 
Het beleid “Veilig en Heel” is geen objectief vastgesteld onderhoudsniveau binnen de 
CROW. Het “D niveau” percentage welke momenteel 8.92% bedraagt heeft dan ook 
geen relatie met Veilig en Heel. Daarmee kunnen we eigenlijk geen koppeling maken. 
Een weg welke in D-niveau valt hoeft nog niet per direct onveilig te zijn, een 
schadebeeld wordt vaak uitgedrukt in percentages van het oppervlakte.    
 
Situatie Heusden 
We kunnen nooit 100% uitsluiten dat er geen onveilige situaties zijn. Wel kunnen we 
zeggen dat er een achterstand is in onderhoud. Aan de hand van de resultaten van de 
inspectie is er structureel onderhoud (gebiedsgericht) uitgevoerd waar deze nog 
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rendabel was. Ook zijn er locaties aan te wijzen waar er bewust geen onderhoud wordt 
uitgevoerd ivm projecten zoals GOL/Mitigerende maatregelen, woningbouw etc. 
Veiligheid en begaanbaarheid wordt hier nauw gelet in de gaten gehouden. In de 
raadsvergadering van 3 dec. zal u verder worden geïnformeerd over kwaliteiten en 
onderhoudsniveau in de openbare ruimte. 

   

89 Pagina 119 (PDF) 

  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Huisvesting gymnastiek onderwijs 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag ontvangen wij een overzicht van de ingediende aanvragen voor onderhoud voor 
de gymzalen 2019 – 2020, met daarbij de vermelding of ze toe- of afgewezen zijn? 
Welke onderhoud op de planning staat voor 2021?  
 

 Antwoord: Er zijn geen aanvragen ontvangen voor het onderhoud voor de lokalen voor 
bewegingsonderwijs. Het schoolbestuur Stichting Scala heeft in juni 2020 een nieuw 
Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) laten maken waarin zowel het binnen- als het 
buitenonderhoud is meegenomen. Volgens het MJOP is er geen buitenonderhoud 
gepland in 2021. 

   

90 Pagina 121 (PDF) 

  Paragraaf Financiering, Rentevisie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De rente voor langlopende lening is voor de jaren 2022-2024 op 1% gezet omdat 
verwacht wordt dat de rente op langere termijn weer iets gaat stijgen (blz. 121). 
Waarop is die verwachting gebaseerd? Wij lezen regelmatig in de krant dat economen 
juist geen stijging verwachten?  
 

 Antwoord: Deze rentevisie is gebaseerd op de verwachtingen van aan aantal grote financiële 
instellingen. Zij verwachten eind 2021 weer een (lichte) stijging van de rente. 
Zodoende is gekozen voor een rente van 0,5% in 2021 en 1% voor de jaren 2022 en 
verder. 

   

91 Pagina 129 (PDF) 

  Paragraaf Verbonden partijen, Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Waardoor komt het dat de gemeente Heusden zoveel meer kwijt is aan de Brandweer? 
Stijging van € 2.076.000,- naar € 2.482.000 in 2021 dat is een stijging van bijna 20%. 
 

 Antwoord: De toename van kosten zit met name in de overname van de brandweerkazernes door 
de regio. Deze overname heeft omstreeks de jaarwisseling 2019/2020 
plaatsgevonden. Hierdoor vervallen bij de gemeente de kapitaallasten etc. en wordt er 
een hogere bijdrage betaald aan de Veiligheidsregio. Hiertoe is ook door uw raad 
besloten. 

   

92 Pagina 140 (PDF) 

  Paragraaf Grondbeleid, algemeen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen te melden m.b.t. de grondexploitatie Schoolstraat-
zuid in Drunen en Steenenburg (in het laatste geval m.n. over een eventuele Raad van 
State-procedure)? 
 

 Antwoord: Voor het project Schoolstraat heeft de potentiële ontwikkelaar nu een schetsplan 
aangeleverd dat kansen biedt voor zowel hem, als voor sociale woningbouw. 
Momenteel wordt bekeken of dit schetsplan economisch haalbaar is en hoe het zich 
verhoudt tot onze grondexploitatie. De ontwikkelaar is ermee bekend dat er nu wel tot 
een plan en vooral een overeenkomst gekomen moet worden die de goedkeuring 
kunnen dragen. De gemeente is vrij om (als niet tot een overeenkomst gekomen wordt) 
de eigen grond te verkopen of zelf te ontwikkelen. 
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Voor de grondexploitatie Steenenburg verwijzen we naar het antwoord op vraag 2. 

   

93 Pagina 143 (PDF) 

  Paragraaf Grondbeleid, ontwikkeling resultaat 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Ontwikkeling resultaat (laatste bullet) 
Is hierbij tevens rekening gehouden met de effecten die mogelijk als gevolg van de 
recentelijk vastgestelde Woonvisie en amendementen/moties? 
 

 Antwoord: Bij de totstandkoming van de begroting begin september waren de uiteindelijke moties 
en amendementen nog niet bekend. Hier is dus nog geen rekening mee gehouden. 
De mogelijke effecten kunnen worden meegenomen bij de actualisatie van de 
grondexploitaties voor de jaarrekening 2020.  
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  Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: De lasten, Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond bedrijven 8469.000 
klopt dit bedrag? 
 

 Antwoord: Dit bedrag klopt inderdaad niet; het juiste bedrag is € 849.000.  
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  Verschillenanalyse per programma, programma Bestuur en beheer 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Het Budget van buurt bestuurt Hedikhuizen van 40.000 is van 2019 al enkele malen 
overgeheveld. Is bestemd voor diverse projecten van de initiatiefgroep. 
Is er zicht op wanneer deze projecten opgepakt gaan worden en uitgevoerd? 
 

 Antwoord: De bedragen ten behoeve van de pilot burgerbegroting Hedikhuizen zijn tweemaal 
overgeheveld. De verkenning rondom de besteding van de gelden is nog gaande. 
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  Programma openbare orde en veiligheid, toelichting begroting 2021 tov begroting 2020 
na wijziging 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is de reden dat het budget voor Bibob met € 21.000, structureel is afgeraamd?  
Hoe verhoudt dit zich met de toenemende vraag op dit gebied, onder andere in het 
kader van de ondermijning? 
 

 Antwoord: Het Bibob budget is structureel afgeraamd omdat het budget niet direct jaarlijks geheel 
benodigd was ten behoeve van Bibob maar er een andere behoefte lag op het 
openbare orde en veiligheid domein zoals formatie en aanvullende gelden voor het 
RIEC. 
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  Programma Verkeer en vervoer; Toelichting op hoofdlijnen begroting 2021 ten opzichte 
van begroting 2020: 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Twee budgetoverhevelingen van 2019, verkeersmaatregelen duurzaam veilig 40.500 
en fietsstimuleringsmaatregelen 30.000. Ons inziens toch belangrijke onderwerpen. 
Vraag, wanneer gaat dit opgepakt worden en uitgevoerd? 
 

 Antwoord: De uitvoering van de duurzaam veilig maatregelen hebben forse vertraging opgelopen 
mede vanwege de communicatietrajecten die vanwege de Coronaperikelen veel meer 
tijd vragen. Omdat ook de provincie de subsidieregeling voor verkeer heeft aangepast 
naar een bijdrageregeling met nieuwe afwegingskaders, is het zelfs tot nu onzeker 
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welke infrastructurele projecten zoals herinrichting Admiraalsweg financieel haalbaar 
zijn. Bij duidelijkheid en honorering met een bijdrage wordt een doorstart gemaakt in 
het voorjaar 2021. 
De fietsstimuleringsacties (zoals de e-bike poules) zijn inmiddels bijna afgerond. 
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  Programma Sociaal domein; Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 
2020 na wijziging: 

 Fractie: D66 

 Vraag: De kosten voor hulp bij het huishouden (HBH) blijven stijgen.  
Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente en welke daarvan gaat u benutten 
om deze kostenpost te beteugelen? 
 

 Antwoord: Op dit moment hebben wij niet de mogelijkheid om de toestroom van cliënten 
(belangrijkste oorzaak van stijgende kosten) te beperken. Als gemeente mogen wij 
geen inkomenstoets doen en inwoners betalen momenteel, ongeacht hun inkomen, 
een beperkte eigen bijdrage van € 19 per maand voor ondersteuning vanuit de Wmo. 
Deze wettelijke regeling heeft sinds 1 januari 2019 tot een grote toename in aanvragen 
voor Hulp bij het Huishouden (HBH) geleid.  
Wij zijn samen met de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek (met deze 
gemeenten hebben wij gezamenlijk HBH ingekocht) permanent zoekende naar 
mogelijkheden om hierin te kunnen sturen, maar zien vooralsnog geen mogelijkheden. 

   

99 Pagina 171 (PDF) 

  Programma Sociaal domein; Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 
2020 na wijziging: 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor Hulp bij Huishouding is in de begroting 3.385 opgenomen, een stijging van 645 
(blz. 171).  Hoe is die 3.385 berekend? Kan de stijging van 645 verder onderbouwd 
worden? 
 

 Antwoord: Het bedrag van € 3.385.000 is bepaald aan de hand van de prognose kosten hulp bij 
huishouden medio 2020. Dit is een prognose op basis van het aantal cliënten 
(ongeveer 1250) met hulp bij huishouden vermenigvuldigd met het bedrag behorend bij 
de toegewezen intensiteit. De stijging van € 645.000 betreft een stijging ten opzichte 
van begroting 2020. Het is o.a. het gevolg van een toename van het aantal cliënten 
(ruim 80); we zien dat een aantal cliënten een iets hogere indicatie krijgt en er is 
rekening gehouden met een tariefstijging voor 2021. 
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  Programma Sociaal domein; Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 
2020 na wijziging: 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 172 lezen we dat de kosten voor schuldhulpverlening in 2021 51.000 euro 
lager zijn begroot dan in 2020. Graag een toelichting want je zou eerder verwachten 
dat in de huidige Coronacrisis de schuldenproblematiek toeneemt? 
 

 Antwoord: Het begrote bedrag voor schuldhulpverlening is voor 2021 lager, omdat in de begroting 
van 2019 en 2020 eenmalige middelen van het rijk waren opgenomen (€ 43.000 per 
jaar). Ook zat er in de meicirculaire gemeentefonds 2020 nog een kleine verlaging van 
de Klijnsmamiddelen van € 8.000. Tot nog toe zien we geen toename in de kosten van 
schuldhulpverlening. Mochten de kosten structureel toenemen vanwege de 
Coronacrisis, dan zullen we dat melden in een bestuursrapportage.   
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  Programma Sociaal domein; Toelichting begroting 2021 ten opzichte van begroting 
2020 na wijziging: 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: De kosten voor rolstoelvoorzieningen worden voor 2021 hoger geraamd contract loopt 
af  per eind 2020 en miv 2021 gaan nieuwe tarieven gelden. Ofschoon ze nog 
vastgesteld moeten worden. Wordt er al met een verhoging gerekend o.a. toename 
aantal voorzieningen maar daarbuiten. Is het nader te specificeren waarop men 
baseert de forse tariefstijging? 
 

 Antwoord: De aflopende overeenkomst was een lumpsum overeenkomst waarbij de prijs voor 
meerdere jaren vaststond (geen index) en er was een korting van 5% afgesproken. Op 
het moment van opstellen van de begroting waren de voorbereidingen voor het 
bepalen van het nieuwe tarief gestart en werd duidelijk dat uitgegaan wordt van 
marktconforme prijzen en van het werkelijk aantal voorzieningen. Doordat prijzen 
ongeveer 10% gestegen zijn en het werkelijk aantal voorziening hoger ligt, is nu sprake 
van een forse kosten stijging. 
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  Toelichting op de balans 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De boekwaarde materiële activa op blz. 183 sluit niet overal aan (eind 2020 – begin 
2021 en eind 2021 – begin 2022)? 
 

 Antwoord: Het verschil in aansluiting betreft de correctie die in 2020 en 2021 plaatsvindt voor de 
verliesvoorziening Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG). Dit is respectievelijk 
€ 1,6 mln en € 0,1 mln. Deze correctie is in beide jaren alleen op de waarde per einde 
jaar in mindering gebracht en niet op de beginwaarde van het jaar daarop. Daarom 
sloten de eind- en beginwaarde van de materiele vaste activa in 2020-2021 & 2021-
2022 niet op elkaar aan. Dat is nu alsnog gedaan waardoor ook eind- en 
beginboekwaarden nu op elkaar aansluiten. 
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  Toelichting op de balans, reserves, uitvoeringsprogramma cultuurnota 

 Fractie: D66 

 Vraag: Vanaf 2021 is er geen onttrekking voorzien.  
Wat is de reden dat in de jaren na 2020 er geen geld meer nodig is voor het 
uitvoeringsprogramma.  Zijn er geen creatieve ideeën meer bij de gemeente en de 
inwoners? Is er behoefte aan een actualisering van de cultuurnota? Is er voldoende 
bekendheid gegeven aan de mogelijkheden die het uitvoeringsprogramma biedt? 
 

 Antwoord: Vanwege de beperkte financiële middelen is er een keuze gemaakt om niet op 
voorhand budget te reserveren voor initiatieven. 
Er zijn activiteiten van 2020 doorgeschoven naar 2021 in verband met Corona, 
hiervoor zijn al middelen gereserveerd. 
Initiatieven die in 2021 aangedragen worden zullen op dat moment beoordeeld 
worden. 
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma, GVVP 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor de uitvoering van het nieuwe GVVP is in de meerjarenbegroting 200 
uitgetrokken? Dit zijn, zo nemen wij aan, kapitaallasten. Welk investeringsbedrag hoort 
hierbij? 
 

 Antwoord: Voor het GVVP geldt dat het beleidsmatige kader nog vastgesteld moet worden. Om 
straks toch uitvoering te kunnen geven, is bij de begroting 2019 besloten alvast 
middelen te reserveren in de meerjarenraming. 
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Afhankelijk van de aard van de maatregelen moet nog bekeken worden in hoeverre dit 
bedrag kan worden aangewend als lasten voor meerjarige investeringen en welk deel 
als éénmalige kosten ten laste van de exploitatie in het jaar van uitgave komen. Dit kan 
pas worden bepaald nadat duidelijk is welke uitvoeringsvoorstellen worden opgenomen 
in het GVVP. Onder deze reservering lag verder geen onderbouwing. Indien de 
uitvoeringsmaatregelen volledig geactiveerd kunnen worden en het betreft allemaal 
infrastructurele investeringen die in 40 jaar afgeschreven kunnen worden dan 
correspondeert met een kapitaallast van € 200.000 een investeringsvolume van € 5,7 
mln.. Om jaarlijks een zelfde bedrag beschikbaar te hebben voor investeringen, zullen 
de lasten echter ook cumulatief moeten oplopen. Op basis van het nog vast te stellen 
GVVP kan pas een goede financiële reeks worden opgenomen; een eventuele 
aanvullende of cumulatief benodigde inzet zal bij de eerst volgende voorjaarsnota in 
beeld worden gebracht. 
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma, Duurzaamheid 

 Fractie: Heusden een 

 Vraag: Programma duurzaamheid, 8. Investeringen duurzaamheid/energiebesparing kunt u 
een specificatie geven van deze tot op heden ten laste van deze post gebrachte 
investeringen en de investeringen die nu al bekend zijn? Daarnaast willen wij graag 
weten welk budget er beschikbaar is voor het programma duurzaamheid? 

 Antwoord: Onderstaand overzicht van de tot op heden ten laste van deze post gebrachte 
investeringen. Nu al bekende investeringen zijn uitsluitend het eventueel aanvullende 
krediet voor de verduurzaming van Die Heygrave n.a.v. de geconstateerde fout. Dit is 
afhankelijk van uw besluit hierover in de raadsvergadering van 15 december. Begin 
2021 zal er een voorstel aan u voorgelegd worden voor het volgende te verduurzamen 
pand. Het totaal budget voor het programma duurzaamheid bedraagt, los van de 
stelpost voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed, € 226.500.  
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma, Onderhoud wegen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 196 stelt u dat de raad is geïnformeerd over de inzet van de stelpost 
onderhoud wegen via een RIB d.d. 25 augustus 2020. In die RIB zien we echter alleen 
maar de opmerking: “dekking vanuit verschillende disciplines”. Graag inzicht in de wijze 
waarop de stelpost ad 500 in 2021 zal worden ingezet?  
 

 Antwoord: In de RIB van 25 augustus 2020 is gesteld dat het inzetten van de stelpost wegen ad 
500 noodzakelijk is om integrale beheerprojecten uit te voeren. Met het inzetten van de 
stelpost wordt niet voorzien in het verhogen van het onderhoudsniveau maar wordt een 
bijdrage geleverd aan het realiseren van integrale projecten (werk met werk maken) 
om op deze manier een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte. Bij de RIB 
van 25 augustus is een overzicht van de integrale beheerprojecten gevoegd. 
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  Vervangingsinvesteringen per programma, vervangen speeltoestellen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag een toelichting op deze post.  
Vindt de votering plaats bij de vaststelling van de begroting? 
 

 Antwoord: Een deel (€ 7.500) van het beschikbare onderhoudsbudget (voorheen € 75.000 nu nog 
€ 67.500) voor de vervanging van speeltoestellen wordt omgezet naar een stelpost 
kapitaallasten waaruit de volledige vervanging van speeltoestellen op een locatie 
gedekt kan worden. Het gaat dus om een technische omzetting van een deel van het 
exploitatiebudget naar een stelpost voor kapitaallasten. Dit is budgettair neutraal voor 
de begroting. Votering vindt plaats bij de vaststelling van de begroting. 
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  Vervangingsinvesteringen per programma, vervangen diverse hockey/voetbalvelden 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag ontvangen wij de specificatie. 
Kunt u een toelichting geven op deze post.  
Vindt de votering plaats bij de vaststelling van de begroting?  
 

 Antwoord: Onderstaand overzicht toont de specificatie van het opgenomen bedrag. Het betreft 
reguliere vervangingsinvesteringen bij diverse verenigingen. Votering vindt plaats bij 
vaststelling van de begroting.  
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  GOL-project 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De uitvoeringskosten van het GOL-project voor rekening van de gemeente Heusden 
werden in maart 2020 volgens het raadsvoorstel begroot op 26,8 miljoen. Er was toen 
nog enige onzekerheid over te hanteren afschrijvingstermijnen.  
Hoe is het gevoteerde krediet van 26,8 miljoen in de nu voorliggende begroting 2021 
verwerkt, wat zijn de werkelijke afschrijvingstermijnen en hoe groot zijn de 
(Heusdense) kapitaallasten van het project? Is dit ook conform het in maart genomen 
raadsbesluit? 
 

 Antwoord: Het krediet is verwerkt conform het raadsbesluit van maart; het totale krediet wordt 
afgeschreven in 40 jaar. De bij een investering van € 26,8 mln. behorende 
kapitaallasten bedragen € 938.000. Deze zijn vanaf 2022 opgenomen als last onder 
programma Verkeer en Vervoer. Een deel van de kapitaallasten wordt gedurende de 
afschrijvingstermijn gedekt uit de reserve kapitaallasten die gevoed wordt uit de 
Algemene reserve en de reserve Rood voor Groen. 

 

 

 


