
 

 

Antwoorden op technische vragen over de jaarrekening 2017 gesteld door: D66, GroenLinks, PvdA, 

CDA, Heusden Transparant, Gemeentebelangen, Heusden één, VVD en DMP Heusden. 

 

 

  Algemeen 
1 Pagina - 

 Fractie: Diverse partijen 

 Vraag: Bij veel opgenomen tabellen en figuren missen cijfers van met name de jaren 2016 en 

2017. Hierdoor is het in een aantal gevallen niet mogelijk een volledig en actueel beeld 

te vormen. Kan aangegeven worden wanneer deze tabellen aangevuld zullen worden. 

Om te voorkomen dat we deze vraag jaarlijks moeten gaan stellen over met name de 

verplichte indicatoren horen we graag welke acties ondernomen worden om een volledig 

beeld te kunnen geven. 

 
 Antwoord: Het is voor het eerste dat we de indicatoren in het jaarverslag opnemen. Als 

uitgangspunt hadden we oorspronkelijk gekozen om de indicatoren éénmaal per jaar bij 

te werken in de begroting. De reden daarvoor is dat voor veel indicatoren de gegevens 

over het aan te vullen jaar nog niet bekend zijn op het moment dat het jaarverslag wordt 

opgesteld (bijv. omdat we daarbij afhankelijk zijn van jaarverslagen van andere partijen).  

Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we geconstateerd dat voor veel eigen 

indicatoren de gegevens wel beschikbaar zijn en hebben we getracht deze zoveel 

mogelijk aan te vullen. Daar waar dat niet is gebeurd zullen we dat in de begroting 2019 

doen.  

Voor de verplichte indicatoren geldt een andere insteek: deze komen af van de website 

waarstaatjegemeente.nl. Alle gemeenten moeten deze indicatoren opnemen in hun 

jaarverslag. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te behouden, gaan we deze indicatoren 

niet zelf aanvullen. Sommige indicatoren worden ook bewerkt voor plaatsing op die 

website. Het bijwerken van die indicatoren gebeurt het hele jaar door. We hebben 

daarom tot het moment van aanlevering voor besluitvorming van het jaarverslag de 

indicatoren die op dat moment op de website waren geactualiseerd aangevuld.  

De vraag waarom bepaalde verplichte indicatoren niet zijn bijgewerkt voor 2017 of zelfs 

eerdere jaren kunnen wij dan ook niet beantwoorden.  

   

  Indicatoren 
2 Pagina - 

 Fractie: Heusden Transparant/D66/DMP Heusden 

 Vraag: Pagina 17, diagram harde kern jongeren  
Waarom zijn er geen gegevens bekend over de jaren 2015, 2016 en 2017? 

 

Grafieken en tabellen zijn goede middelen om zaken toe te lichten. Helaas is eea niet 

compleet of onduidelijk. Vaak ontbreekt 2017, het jaar waar het nu juist om gaat.  

Waarom/waardoor?  

Voorbeeld: 

 P49 2017?? 

 P50 ondersteuning jeugd: 2017?   Achterstand: 2016 en 2017? 
 
P65-onderste figuur: kloppen de jaartallen bij de x-as? Waarom ontbreken  de cijfers 
voor 2016 en 2017. We weten toch wel hoeveel woningen er gebouwd zijn in onze 
gemeente?? 
De getoonde grafiek betreft de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015, wij ontvangen graag 
een grafiek met ook de jaren 2016 en 2017 

 Antwoord: Dit betreft verplichte indicatoren gekoppeld aan de website waarstaatjegemeente.nl. zie 

antwoord vraag 1. 



 

 

  Algemeen 
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 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Graag zouden wij een overzicht van de uitgekeerde subsidies 2017 willen zien, vorig jaar 

is er zo’n overzicht nagezonden. Is het mogelijk dat dit nu ook wordt toegezonden. 

 

 Antwoord: Het overzicht van de subsidies 2017 is als bijlage toegevoegd. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 1.2 doelstelling buurt bestuurt  

Wat is de reden dat de doelstelling ‘alle wijken in Heusden hebben een keuze gemaakt..’ 

niet is gerealiseerd? Toelichting ontbreekt op pag. 7. 

 
 Antwoord: Het afgelopen jaar was overwegend gericht op het actief ondersteunen van bestaande 

en nieuwe Buurt Bestuurt groepen en hun initiatieven, waaronder die in Herpt en 

Haarsteeg. Daarnaast is ondersteuning geboden aan op zichzelf staande initiatieven die 

ook kunnen leiden tot een Buurt Bestuurt. Hier wordt dynamisch op ingespeeld. Bij de 

inzet op de groei van het aantal Buurt Bestuurt groepen wordt nadrukkelijk rekening 

gehouden met de mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie in relatie tot de 

verwachtingen uit de samenleving. 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Pagina 7, punt 1.2, schaalverdieping 
Graag ontvangen wij een toelichting op het thema v.w.b. verschil in 

eigendomsverhouding tussen voetbal en hockey.  

Wanneer wordt de raad betrokken in het proces van deze schaalverdieping?  

 
 Antwoord: De situatie met betrekking tot de eigendomsverhouding (en de gevolgen daarvan voor 

de betreffende vereniging) tussen Hockey en Voetbal kunstgrasvelden is als volgt. De 

gemeente is eigenaar van alle kunstgrasvoetbalvelden en verhuurt deze (50% van de 

kapitaallast) aan de verenigingen. De gemeente verzorgt het groot en specialistisch 

onderhoud en vervangt de velden indien nodig.  

Bij hockey is een andere situatie, de eerste kunstgrasvelden bij zowel VMHC als MHCD 

zijn van de gemeente en worden net als voetbal verhuurd (net als bij voetbal 50% van de 

kapitaallast).  Voor de overige velden is in het verleden een regeling toegepast waarbij 

de verenigingen een eenmalige bijdrage hebben gekregen om hun 2de en 3de veld te 

realiseren. In tegenstelling tot de voetbalverenigingen moeten de hockeyverenigingen 

deze velden zelf onderhouden en op termijn laten vervangen, de volledige kosten 

daarvan zijn voor rekening van de hockeyverenigingen. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 1.6 Verkoop gemeentelijke eigendommen en gronden 

Op blz. 9 geeft u aan dat de vertraging bij verkoop van groen- en reststroken wordt 

aangepakt. Lopende zaken worden gefaseerd ter hand genomen maar niet alle 

aanvragen kunnen al definitief worden afgehandeld. Graag wat meer concrete 

informatie: hoe groot was de achterstand en hoeveel is daarvan inmiddels weggewerkt? 



 

 

Hoeveel aanvragen lopen nog? Hoe wordt een en ander gecommuniceerd met de 

aanvragers? 

 
 Antwoord: Helaas is het nog niet gelukt de achterstand terug te brengen. Medio 2017 waren er 

circa 68 actieve zaken en per heden (medio juni 2018) bedraagt het aantal aanvragen 
voor de aankoop van een groenstrook circa 75 stuks. In het afgelopen jaar zijn er 40 
zaken in behandeling genomen en afgewikkeld waarbij 15 zaken daadwerkelijk hebben 
geleid tot het effectueren van een koop- huurovereenkomst. De overige 25 zaken zijn 
ofwel afgewezen, ofwel de aanvrager heeft besloten zijn verzoek in te trekken. 
  
Als er een aanvraag wordt ingediend, dan krijgt de verzoeker standaard een 
ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat aangegeven dat het enige tijd 
kan duren voordat de aanvraag inhoudelijk wordt behandeld. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 1.6 Verkoop gemeentelijke eigendommen en gronden 

Het in bezit zijnde gemeentelijke panden neemt (volgens de tabel op pagina 12) met 6 

af. Wat is de reden van deze afname, om welke panden gaat het? Welke panden zijn 

verkocht tegen welke prijs? 

 
 Antwoord: Feitelijk is er sprake van een afname van 7 panden die zijn gelabeld als ‘gemeentelijk 

pand’ en wordt er 1 pand toegevoegd aan de voorraad gemeentelijke panden. De 

panden die geen onderdeel meer uitmaken van de voorraad gemeentelijke panden 

staan onderstaand nader vermeld met daarbij een omschrijving cq. reden voor de 

betreffende mutatie. 

 

Drunen, Schoolstraat 9C; betrof woonunits die zijn verwijderd in het kader van de 

voorgenomen verkoop/ overdracht. 

Drunen, Torenstraat 85;  verkocht ultimo 2016, interne administratieve verwerking van de 

eigendom in 2017, koopsom ontvangen en verwantwoord in 2016.  

Haarsteeg, Tuinbouwweg 31; verkocht ultimo 2016, interne administratieve verwerking 

van de eigendom in 2017, koopsom ontvangen en verantwoord in 2016. 

Haarsteeg, Tuinbouwweg 31B; verkocht ultimo 2016, interne administratieve verwerking 

van de eigendom in 2017, koopsom ontvangen en verantwoord in 2016. 

Haarsteeg, Tuinbouwweg 42; aanwezige opstallen zijn gesloopt en de locatie is bouwrijp 

gemaakt voor verkoop als bedrijfsterrein. 

Vlijmen, Nassaulaan 107A; correctie van een erfpachtuitgifte die in 2015/2016 heeft 

plaatsgevonden. 

Vlijmen, Nassaulaan 107B; correctie van een erfpachtuitgifte die in 2015/2016 heeft 

plaatsgevonden. 

 

Tevens is er één pand dat is toegevoegd aan de gemeentelijke panden en dat is de 

Sporthal Dillenburcht (Drunen, Tinie de Munnikstraat 5) die vorig jaar is opgeleverd en 

derhalve als mutatie/ toevoeging in de lijst van de voorraad panden is terug te vinden. 

 

Voor wat betreft de koopsommen kan gemeld worden dat de geboekte opbrengsten voor 

de panden Torenstraat 85 en Tuinbouwweg 31 A/B reeds zijn verantwoord in de 

jaarrekening van 2016 en er ten aanzien van de overige mutaties geen transacties aan 

zijn voorafgegaan. De bij deze verkopen behorende opbrengsten zijn inzichtelijk 

gemaakt in een vertrouwelijke bijlage die ter inzage ligt bij de griffie. 
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 Fractie: Heusden Transparant/Gemeentebelangen 

 Vraag: Pagina 11, diagram aantal bezoekers website 
Het aantal bezoekers website is significant minder geworden. Heeft u onderzocht wat 

hier de reden van is? Zo ja, dan horen wij dat graag. Zo nee, bent u voornemens dit te 

gaan onderzoeken? 

Een opvallende toename bij het aantal klantcontacten (blz. 11) terwijl het aantal 
bezoekers van de website al enkele jaren fors aan het dalen is. Is hier een verklaring 
voor te geven? 

 
 Antwoord: We hebben niet uitgezocht wat hier direct de redenen van zijn. We hebben ook niet 

direct een aanleiding om hier uitgebreid onderzoek naar te doen. 

Wel hebben we enkele ideeën over de verschillen met andere jaren. 

Het is niet echt met 100% zekerheid aan te geven wat de reden is. Wat we wel zien is 

dat er onderwerpen op de website stonden in 2014, 2015 en 2016 die vaak/meer 

bezocht werden (denk aan Gemeenteraadsverkiezing, Brand industrieterrein Vlijmen, 

Vacatures etc.). Wat ook kan meespelen is dat we sinds 2016 steeds meer met Social 

Media zijn gaan doen. We hebben op Facebook 3.293 volgers, op Twitter 3.460 en een 

Nieuwsbrief met 921 abonnees. De mensen worden steeds vaker via die kanalen 

geïnformeerd wat een bezoek naar de website overbodig maakt. 

Wat we steeds meer doen zijn zoveel mogelijk diensten digitaal aanbieden op de 

website, in 2018 zijn bijna alle diensten die we aan de balie aanbieden ook digitaal 

aangeboden. Voor het aanvragen van een rijbewijs of paspoort moeten burgers nog 

steeds naar het gemeentehuis komen, vandaar dat we nog een toename hebben van 

klantcontacten aan de balie. 
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 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Bij de eigen indicatoren (p11-12) staat informatie over diverse zaken als het aantal 

klantcontacten, aantal ha pachtgronden (niet in grondexploitaties) en informatie over 

formatie en overheid. 

- Bij de indicatoren staat het ‘aantal huisbezoeken’ niet opgenomen. Is bekend 

hoeveel huisbezoeken in 2017 zijn afgelegd? 

- Wat zijn de gehanteerde normen (of benchmarkinformatie) voor de formatie, 

bezetting, apparaatskosten, externe inhuur en overhead? 

  
 Antwoord: Als gemeente leggen we vanuit diverse invalshoeken huisbezoeken af. Hierbij is te 

denken aan de keukentafelgesprekken in het sociaal domein, huisbezoeken die 

betrekking hebben op (ver)koop van gronden of taxaties in het kader van de WOZ. Er 

worden ook huisbezoeken afgelegd voor het verkrijgen van rij- en reisdocumenten bij 

inwoners die niet in staat zijn hiervoor naar het gemeentehuis te komen. Er is geen 

totaal overzicht beschikbaar van alle afgelegde huisbezoeken. 

Waar het gaat over het verkrijgen van rij- en reisdocumenten is in 2017 68 x een 

huisbezoek afgelegd. Daarnaast is er een spreekuur gehouden op de Zandley waarbij 

inwoners hun reisdocument konden aanvragen. Hier is 28 x gebruik van gemaakt.  

 

Voor de indicator formatie en overhead zijn geen normen; het is een verplichte indicator 

waarvan de gemeenten de gegevens moeten opnemen in hun jaarverslag. Doel is vooral 

de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarverslagen te bevorderen.  
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 2.1, integrale veiligheid. 
Op blz. 15 wordt gesproken over 4 ondermijningsbeelden die geprioriteerd zijn als casus 
voor de RIEC. Uitvoering heeft echter niet plaats gevonden door capaciteitsproblemen 
bij partners. Hoe wil men dit probleem voor de toekomst oplossen? Kan men hier een 
nadere toelichting op geven? 

 
 Antwoord: Het probleem ligt vooral aan capaciteitsproblemen bij de politie en de belastingdienst. 

Ook vanuit de Driehoek is door de burgemeesters verzocht aan de politie en de 

belastingdienst om extra inzet toe te zeggen voor de aanpak van 

ondermijningsonderzoeken. Beide diensten geven echter aan dat dit een landelijk 

probleem is wat niet zomaar is op te lossen. De Driehoek heeft wel besloten om nu 

alleen maar onderzoeken onder RIEC regie goed te keuren indien alle partners inzet 

toezeggen. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 2.1, integrale veiligheid. 
In 2017 is het project Ivoor (blz. 15) uitgevoerd in Oudheusden. Krijgt dit project een 
vervolg in 2018? En zo ja in welke kernen van de gemeente zal dit worden uitgevoerd? 

 
 Antwoord: Het project Ivoor is een project voor de aanpak van sociale fraude in Oudheusden. Dit 

project duurt 1 jaar en eindigt  in het laatste kwartaal van 2018. De uitkomsten zullen 

worden geëvalueerd.  
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Pagina 15, punt 2.1, integrale veiligheid. 
Zijn alle APNR camera’s geplaatst en in bedrijf? 

 
 Antwoord: Ja. Sinds enkele weken zijn ze operationeel. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Cameratoezicht  
Wat zijn de resultaten van cameratoezicht met het tegengaan van voertuigcriminaliteit? 

 
 Antwoord: De camera’s zijn pas een paar weken operationeel. De eerste resultaten komen eind juni 

2018. 
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 Fractie: Gemeentebelangen/VVD 

 Vraag: Het aantal verwijzingen naar HALT (blz. 17) vertoonde in 2016 een erg forse stijging. Zet 

die ontwikkeling ook in 2017 door? 
In de tabel 'Verwijzingen HALT' (p17) is een stijging in het aantal verwijzingen te zien in 
2016 t.o.v. 2015. Wat is de oorzaak van deze stijging? Zet deze stijging zich door in 
2017? 



 

 

 

 Antwoord: In 2016 zijn er door het CBS foutieve cijfers verspreid. De cijfers voor Heusden liggen 

significant lager. Verwijzingen 2014: 53 – 2015: 52 – 2016: 73 – 2017: 59. 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: In andere Brabantse gemeenten zijn signalen voor de stijging van drugsgebruik onder 
jongeren. Bent u voornemens om het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente 
Heusden inzichtelijk te maken en zo ja, welke stappen onderneemt u hierin? 
 

 Antwoord: Jazeker. Contour De Twern, Novadic Kentron, Stg. HALT en de politie zijn gezamenlijk 

actief op verschillende gebieden. Van preventie door voorlichting aan ouders en jeugd 

tot aan de repressieve aanpak van de straathandel e.d. Deze aanpak wordt in 2018 

uitgebreid. 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: Er zijn in 2017 veel meer woningen (+330%) gesloten i.v.m. met drugs t.o.v. 2016, kunt 
u deze stijging verklaren? 

 
 Antwoord: Nee, maar wellicht dat de uitgebreide communicatie/aandacht die we aan dit onderwerp 

hebben besteed vruchten heeft afgeworpen. Verder uiteraard de meldingen die we 

hebben binnengekregen via Niet Wegkijken.nl en via Meld Misdaad Anoniem. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Kosten uitvoering APV en bijz. wetten  
Kosten zijn zo’n 3 ton hoger (342) dan oorspronkelijk begroot (32). Wat is hiervan de 

reden? Blijkt niet uit verklaring in hoofdstuk B.3.3. 

 
 Antwoord: Dit betreft een budgetoverheveling van 2016 naar 2017 voor explosievenonderzoek, 

zodoende zit dit niet in de primaire raming. Bij hoofdstuk B.3.3. worden de werkelijke 

cijfers afgezet tegen de ‘begroting na wijziging’. In de ‘begroting na wijziging’ zit de 

budgetoverheveling verwerkt. Zodoende wordt het verschil in hoofdstuk B.3.3. niet 

toegelicht. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Grafiek; mbt openbare orde en veiligheid  
In de weergave staat “Directe interne kosten 757 (x 1000)’. Uit welke concrete kosten 

bestaat deze post.  

 

 Antwoord: Dit zijn alle salarislasten die behoren bij het programma Openbare orde en veiligheid. 
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 Fractie: D66 

 Vraag: 3.2 Mobiliteit: doel is ‘verhogen fietsgebruik’: hoe wordt dit gemeten? 
 

 Antwoord: Door het tellen van het fietsverkeer. Uitgangspunt is dat we weggebruikers willen 

stimuleren om de fiets (in plaats van de auto) te gebruiken. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 3.1 verkeersveiligheid 

In de tekst (1e onderdeel) staat ‘Daarnaast is het centrum van Vlijmen heringericht’. 

Welke verkeersveiligheid verbeteringen worden hier bedoeld en wat waren de (globale) 

kosten hiervan? 

 

 Antwoord: Op en rond het Plein zijn als voorbeeld de parkeervakken duidelijk en voldoende ruim 

aangebracht, een extra toe-/uitgang tot de parkeerterreinen biedt meer 

keuzemogelijkheid, een andere circulatie van het bevoorradend verkeer van de 

supermarkt (zodat deze niet langs de Akkerstraat staan te laden en te lossen) en extra 

voetgangersoversteekplaatsen. Alle maatregelen waren binnen de plankosten 

opgenomen en onderdeel van de vastgestelde randvoorwaarden van het totale 

centrumplan. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 3.2 Mobiliteit 

Er zijn extra fietsenstallingen geplaatst in het centrum van Vlijmen (blz. 20). Waarom zijn 

er geen (extra) fietsenstallingen in centrum Drunen geplaatst? 

 

 Antwoord: De uitbreiding van het winkelareaal in het centrum Vlijmen genereert meer bezoekers op 

de fiets. Om deze reden zijn er in Vlijmen extra mogelijkheden om de fiets te stallen 

aangebracht. Problemen met fietsenstallingen in Drunen zijn ons niet bekend. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 3.4 Geluidshinder A59 

De juridische procedure m.b.t. het project Geluidshinder A59 kan nu eindelijk definitief 
worden afgerond (blz. 21). Zijn er nog financiële consequenties voor de gemeente en 
worden de nu nog ontbrekende schermen dan ook inderdaad op korte termijn geplaatst? 
 

 Antwoord: Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeente. Rijkswaterstaat heeft alle 

gemaakte kosten vergoed. 

De ontbrekende schermen zijn geen onderdeel meer van het project Schermen A59. De 

gemeente heeft het project opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Het is aan Rijkswaterstaat 

om de te hoge geluidsbelasting op de woningen langs de A59 waar geen scherm staat 

op te lossen. De schermen bij de Nassaulaan worden in het kader van GOL opgepakt. 

Van de nog te plaatsen schermen bij Elshout is nog niet bekend wat Rijkswaterstaat van 

plan is. 
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 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Pagina 26, punt 4.1 economische zaken algemeen 
In 2017 zijn er 9 bedrijfskavels verkocht van ruim 7 ha. Hoeveel verkopen/ha waren er 

voor dat jaar begroot?  

 Antwoord: In de complexen ‘t-Hoog l; ‘t-Hoog ll; Dillenburg en Groenewoud Zuid West was, in de 

exploitatieberekeningen die bij de jaarrekening 2016 zijn vastgesteld, uitgegaan van de 

uitgifte van in totaal 8,5 ha. bedrijfsgrond. Het aantal kavels is hierbij niet relevant. Bij de 

2e bestuursrapportage is de verwachting van de uitgeefbare m² negatief bijgesteld tot 

circa 7,5 ha. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 4.4 Poort van Heusden 
De presentatie van het ontwikkelplan Steenenburg in december aan de omwonenden 
strookt niet geheel met het ontwikkelplan Steenenburg zoals door de raad in juli 
vastgesteld. In het raadsvoorstel van december 2017 is gemeld dat de eerstvolgende 
stap (ten aanzien van het ruimtelijk aspect) zou zijn het opstellen van een visie integratie 
stad-land. Hoe staat het met die visie? 
 

 Antwoord: De visie is in concept klaar en besproken met de provincie. Naar aanleiding van de 

opmerkingen van de provincie wordt de visie aangepast, zodat op basis van de visie een 

bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. De verwachting is dat de visie voor 

september vastgesteld kan worden door het college. Rond die tijd zal ook het 

voorontwerp bestemmingsplan ter inzage komen. Daarop kan de raad reageren conform 

de gebruikelijke procedure. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 4.5 Sector Business-to-business 
Bedrijven in Heusden zijn kennelijk nog niet voldoende op de hoogte van de 
programma’s bij Agrifood (blz. 26). U gaat actie ondernemen in 2018. De conclusie dat 
bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn leeft eigenlijk al jaren. Waarom is er niet eerder 
actie ondernomen en wat zijn precies de plannen voor 2018? We zijn inmiddels al in de 
maand juni en we hebben nog maar weinig van die actie gemerkt? 
 

 Antwoord: Het samenwerkingsverband bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Op basis 

van de in 2017 gehouden tussenevaluatie (de zogenaamde Mid Term Review of MTR) 

en de bekrachtigde prioritaire thema’s (transitie landbouw, klimaat & energie en voeding 

& gezondheid) wordt momenteel toegewerkt naar een duidelijkere agenda voor de 

regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Dit moet leiden tot een nieuwe 

Strategische agenda voor de periode na 2020, waarmee de inhoudelijke koers van 

samenwerking wordt herijkt. Verder wijzen wij onze ondernemers op de mogelijkheden 

als onder andere ondernemerslift + en MKB innovatiesubsidie binnen Agrifood Capital. 

Na het aanreiken van deze mogelijkheden is het vervolgens aan de ondernemers zelf 

om eventuele kansen te benutten. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 4.6 Detailhandel 
Op blz. 27 wordt gemeld, dat de promotiecampagne voor de Langstraat nog niet is 
gestart. Wat is de reden waarom er geen uitvoer aan is gegeven.  Wanneer wordt deze 
campagne opgestart en kan er al iets worden gezegd over de inhoud van de 
promotiecampagne? 

 Antwoord: De afgelopen periode is gebleken dat er weinig animo was voor een promotiecampagne 

specifiek op de detailhandel in de Langstraat. Wel is een bredere marketingstrategie 

voor de Langstraat ontwikkeld gericht op toerisme, recreatie en cultuur. De centra en 

detailhandel zijn hier onderdeel van. Het Regionaal Bureau voor Toerisme dat 

momenteel wordt opgericht, gaat deze strategie samen met partners uitrollen.  

Daarnaast worden lokaal met de centra toekomstplannen gemaakt. Promotie kan hier 

onderdeel van zijn. 
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 Vraag: 4.6 Detailhandel 
Hoeveel handhaving vindt er momenteel plaats op blauwe zones? 

 Antwoord: In 2017 is er  616 uur besteed aan de controle blauwe zones en zijn er 215 processen-

verbaal uitgeschreven.   
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 Vraag: 4.8 Arbeidsmarkt 
Talent 2 Work is voortgezet maar niet uitgebouwd vanwege capaciteitsgebrek bij 
Baanbrekers en Gemeente (blz. 27).  Is er voor 2018 wel meer capaciteit beschikbaar? 
Wat zijn de resultaten in cijfers voor 2017? 

 Antwoord: Talent 2 Work is één van de programma’s die door Baanbrekers wordt ingezet om een 

zo groot mogelijke uitstroom te realiseren. De uitstroomcijfers worden periodiek 

bijgehouden, maar deze zijn niet te relateren aan het programma dat daarvoor het meest 

verantwoordelijk is geweest. In die zin zijn er dus geen specifieke resultaatcijfers 

beschikbaar over Talent 2 Work. In vergelijking tot 2017 is er voor 2018 sprake van 

eenzelfde capaciteit. De besluitvorming over Baanbrekers 2.0 zal in belangrijke mate 

bepalend zijn voor de inzet van capaciteit door Baanbrekers op de verschillende 

programma’s. 
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 Vraag: Grafieken en tabellen zijn goede middelen om zaken toe te lichten. Helaas is eea niet 

compleet of onduidelijk. Vaak ontbreekt 2017, het jaar waar het nu juist om gaat.  

Waarom/waardoor?  

Voorbeeld: 

 P28 onderste grafiek: 8 thema’s en 16 aantallen? Lijkt incompleet 

 P29-onderste grafiek: het aantal accommodaties gaat terug: welke zijn er in 2016 en 
2017 verdwenen? Wat was de reden daarvan? 

 P30 groen in 2017 ontbreekt 

 Antwoord:  Zie antwoord vraag 30 m.b.t. grafiek op pag 28. 

 De legandakleuren bij de grafiek zijn niet duidelijk: het aantal voor 2017 betreft 
45 en voor 2014 25. Er is dus sprake van een stijging.  

 Zie antwoord op vraag 1: de gegevens over 2017 zullen voor de indicatoren 
waar dat nog ontbreekt in de begroting worden aangevuld.  
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 Fractie: Gemeentebelangen/D66 

 Vraag: De grafiek op blz. 28 over werkgelegenheid naar sector is echt onleesbaar! De grafiek 
op de volgende bladzijde m.b.t.  niet werkende werkzoekenden komt ons 
onwaarschijnlijk voor. Dat aantal zou in één jaar tijd meer dan gehalveerd zijn? 
 

 Antwoord: De grafiek op pag. 28 wordt inderdaad niet goed weergegeven; bij het invoegen is een 

aantal omschrijvingen weggevallen. Hieronder treft u de volledige grafiek: 

 

 
 

Het aantal niet werkende werkzoekenden zijn afkomstig van de maandcijfers UWV.  

2017 is overigens het laatste jaar waarin ze deze categorie hebben bijgehouden. 

Bijgaand het verloop over het hele jaar en in vergelijking tot de overige gemeenten in 

Midden-Brabant. Wij hebben geen verder inzicht in de achtergrond van deze cijfers en 



 

 

kunnen dus niet verklaren hoe waarschijnlijk/onwaarschijnlijk deze zijn. Wel is een 

soortgelijke daling te zien bij de andere gemeenten.  
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 Vraag: De opbrengst toeristenbelasting neemt elk jaar toe, maar uit de grafiek op blz. 29 blijkt 
dat de toeristenbelasting op het water wel erg fors is gedaald. Is daar een verklaring 
voor te geven? Onze indruk is in ieder geval dat het in de jachthavens van Heusden in 
2017 niet minder druk is geweest! 
 

 Antwoord: In de raadsvergadering van 10 november 2016 is een amendement aangenomen om 

voor de heffing van toeristenbelasting een gedifferentieerd tarief te hanteren met als 

uitgangspunt een gelijkblijvende opbrengst. Dit heeft tot gevolg gehad dat het tarief voor 

de watertoeristenbelasting naar beneden werd vastgesteld van € 1,50 naar € 1,- per 

overnachting. De totale opbrengst van de watertoeristenbelasting is hierdoor gedaald, 

maar daarentegen is bv. de opbrengst van hotelovernachtingen gestegen. 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: Als verplichte indicator is een tabel 'Functiemenging' opgenomen (p30). Wat is de 
achtergrond van deze indicator? 
 

 Antwoord: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen 

in een gemeente, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een 

waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Voor een verdere toelichting op 

deze verplichte indicator verwijzen wij naar de website waarstaatjegemeente.nl 

(dashboards, Besluit begroting en verantwoording). Door op de betreffende indicator te 

klikken kunt u onder info, bron meer informatie vinden). 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 5.1 Onderwijsachterstanden 

Hoe wordt onderwijsachterstand (blz. 33) aangepakt bij volwassenen? Kunnen die ook 

extra ondersteuning krijgen in hun taalontwikkeling? Zie ook blz. 45 - 7.5 Integratie 

vergunninghouders. 

Nie t- we rke nde  we rkzoe ke nde n 2 0 17

ja n fe b mrt a pr me i jun jul se p okt nov de c

373 383 386 393 305 299 284 266 260 255 246

274 276 282 287 222 217 207 196 183 179 171

1.258 1.260 1.265 1.273 932 878 809 750 722 707 695

1.188 1.180 1.218 1.257 971 965 903 846 811 796 776

917 912 943 969 720 684 641 592 556 540 526

2.123 2.119 2.142 2.136 1.599 1.439 1.363 1.253 1.169 1.153 1.142

462 465 465 476 353 356 332 316 301 291 281

1.088 1.085 1.088 1.093 811 728 670 629 595 580 558

1.093 1.095 1.092 1.087 823 813 745 685 655 631 608

15.081 15.057 15.450 15.838 12.266 12.636 11.514 10.902 10.379 10.252 10.035

2.667 2.668 2.704 2.752 2.055 1.813 1.695 1.578 1.498 1.471 1.439

Tota a l 2 6 .5 2 4 2 6 .5 0 0 2 7 .0 3 5 2 7 .5 6 1 2 1.0 5 7 2 0 .8 2 8 19 .16 3 18 .0 13 17 .12 9 16 .8 5 5 16 .4 7 718 .2 7 8

Oisterwijk 711

Tilburg 11.016

Waalwijk 1.605

1.293

Hilvarenbeek 317

Loon op Zand 640

Ge me e nte a ug

Alphen- Chaam 267

Baarle- Nassau 195

Dongen 765

Gilze en Rijen 857

Goirle 612

Heusden



 

 

 

 Antwoord: Voor volwassenen zijn er ook diverse mogelijkheden tot het (beter) leren van 

Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden. Zij kunnen hiervoor naar het Leerpunt in 

de bibliotheek in Drunen of de overige trajecten van het Koning Willem 1 College in ‘s-

Hertogenbosch. Daarnaast biedt de bibliotheek digitale cursussen. In 2017 is een mobiel 

taalhuis geopend met een taalgids, zij gaat in gesprek met mensen die laaggeletterd zijn 

en zoekt een passend aanbod bij hun leervraag. Voor statushouders en andere 

inburgeringsplichtigen is het leren van de Nederlandse taal anders geregeld. Zij moeten 

het inburgeringsdiploma behalen. 
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 Vraag: 5.2 Leerlingenvervoer 

Aangaande het leerlingenvervoer (5.2) wordt aangegeven dat er goede resultaten zijn 
geboekt m.b.t. het zelf organiseren van leerlingenvervoer door ouders. In de opgenomen 
eigen indicator (p33) is dit resultaat echter niet terug te zien. Kunt u hier een toelichting 
op geven?  
Zijn er ook gesprekken geweest met ouders van leerlingen die al langer gebruik maken 

van aangepast vervoer? Zo nee: heeft u dit voornemen? Zo ja: wat is hier het resultaat 

van? 

 

 Antwoord: 5.2 De indicator op pagina 33 is het aantal leerlingen die onder de regeling 

leerlingenvervoer vallen. Zowel zelfstandig reizen door ouder of kind alsook het 

taxivervoer, valt onder de regeling leerlingenvervoer. Een verschuiving in onderliggende 

categorieën is niet zichtbaar in dit cijfer.  

De resultaten waar aan gerefereerd wordt, zijn gerealiseerd bij ouders van nieuwe 

leerlingen. Hier blijkt dat in een gesprek het lukt om een aanvraag voor taxivervoer 

gedeeltelijk om te zetten naar zelfstandig reizen door de ouders. Gemiddeld lukt het de 

ouders om 1 dag in de week zelf het vervoer te regelen. Los van het stimuleren van 

eigen kracht, is het grote voordeel hiervan dat ouders veel meer binding met de school 

krijgen dan in het geval hun kind altijd met de taxi gaat. Toevallig deze week spraken we 

nog een ouder die aangaf achteraf blij te zijn dat ze nu 1 dag zelf reist.  

Vorig jaar zijn hier voor het eerst gesprekken over gevoerd, als pilot alleen bij nieuwe 

leerlingen. Dit jaar worden naast de ouders van nieuwe leerlingen ook de ouders 

benaderd die aangeven dat het werk een reden is dat zij zelf niet kunnen rijden. Vaak is 

er één ouder die niet fulltime werkt en daaraan wordt gevraagd of hij/zij mogelijkheden 

ziet om zelf te rijden. Vaak lukt het dan toch om 1 dag (meer) zelf te rijden. 
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 Vraag: 5.5 integraal huisvestingsplan 
Wat is de status van de pilot “De Bussel”? Wanneer wordt hiermee gestart?  

Wanneer wordt de raad weer geïnformeerd over de status van de pilotprojecten?  

 

 Antwoord: De pilot De Bussel staat in het IHP gepland voor het jaar 2021. De locatie en daarmee 

realisatie is gekoppeld aan de fasering van de nieuwbouwwijk ‘de Grassen’. In het 

bestemmingsplan De Grassen wordt hiervoor ruimte opgenomen. 

Vervangende nieuwbouw twee scholen Oudheusden 



 

 

Net voor- of net na de zomervakantie zal het projectplan vastgesteld worden door het 

college. Dit betreft een openbaar voorstel, waarvan de raad in kennis gesteld zal 

worden. 

   

  Programma 5: Onderwijs 
36 Pagina 35 

 Fractie: VVD 

 Vraag: In de opgenomen verplichte indicator 'Verzuim per 1.000 leerlingen' (p35) is sprake van 
een groei in absoluut verzuim van 0 (2016) naar ong. 20 leerlingen (2017) uit onze 
gemeente. Is hiervoor een speciale reden aan te wijzen? 
Kunt u inzicht geven in de verhouding van het verzuim tussen basisschoolleerlingen en 

leerlingen in het voortgezet onderwijs (of naar leeftijd)? 

Bent u genegen om ons verder bij te praten over de huidige stand van zaken van dit 

onderwerp? 

 
 Antwoord: Het absoluut verzuim is in 2017 niet gestegen naar 20 leerlingen, maar slechts naar 3 

leerlingen. Het percentage is het aandeel bij jongeren van 5-18 jaar, in onze gemeente  

ongeveer 6.500. Het cijfer is daarmee in lijn met eerdere jaren. Ondertussen zijn alle drie 

de leerlingen geplaatst in een traject.  

In zijn algemeenheid is het verzuim van basisschoolleerlingen beduidend lager dan het 

verzuim in het voortgezet onderwijs. In schooljaar 2016/2017 betrof 15% van de 

verzuimmeldingen een basisschoolleerling. Al is ook de ervaring dat op de basisschool 

er minder kritisch wordt omgegaan met ziek melden of te laat komen.  

Uiteraard zijn wij genegen om hier verder over te praten, mocht daar nog steeds 

behoefte aan zijn nu het cijfer lager ligt. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Kosten voor- en vroegschoolse educatie 
Kosten zijn ruim 4 ton hoger (786) dan oorspronkelijk geraamd (374). Wat is hier de 
reden van? 
 

 Antwoord: In de jaarrekening zijn de kosten voor de aanpak van onderwijsachterstanden onderdeel 

van het totaal van de uitgaven ‘voor en vroegschoolse educatie’. In de begroting waren 

deze kosten als apart onderdeel geraamd. Deze kosten bedroegen in 2017 € 411.000 

waarmee het verschil verklaard is.   
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 Fractie: D66 

 Vraag: Is u de reden bekend dat het aantal uitleningen van de bibliotheek in 4 jr tijd met 50.000 
is afgenomen? 

 Antwoord: Het is een landelijke tendens dat het aantal uitleningen van bibliotheken terugloopt. Dit is 

ook in Heusden het geval. Daar zijn verder geen specifieke redenen voor. Tegenover 

een afname van het aantal uitleningen staat een toename van het aantal bezoekers. 

Ook dit is een landelijke tendens en heeft te maken met de transformatie die 

bibliotheken hebben ingezet van traditionele uitleenbibliotheken naar een plek voor 

ontmoeting en kennisdeling voor de inwoners van de gemeente. 
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 Vraag: 1. U heeft de indicator 'Ledenaantallen gesubsidieerde sportverenigingen' (p41) 
opgenomen in de jaarstukken. Kunt u ook een totaalbeeld schetsen van alle 
jeugdige sporters in de gemeente? 

2. In de indicator 'Aleph aantal deelnemers' (p41) is een enorme stijging te zien van het 
aantal deelnemers voor groepslessen muziek in 2016. Is hier een verklaring voor? 

3. Wat zijn de kosten die jaarlijks uitgegeven worden aan de Aleph? 
4. Hoeveel zijn de kosten voor de Aleph per deelnemer? 
5. Er is een verplichte indicator 'Percentage niet wekelijkse sporters' (p42) opgenomen. 

Wat is de achtergrond van deze indicator? 
 

 Antwoord: 1. In de wijkatlas van de gemeente Heusden is opgenomen dat eind 2016 85% van de 
kinderen in Heusden tussen 6 en 15 jaar aan sport deelneemt.    

2. Vanaf 2016 maken diverse basisscholen gebruik van de ‘Regeling Impulsgelden 
Muziekonderwijs’ Deze scholen maken gebruik van het aanbod van De Aleph om 
extra aandacht te besteden aan muziekonderwijs op school.  

3. De subsidie 2017 van de Aleph bedroeg € 666.000 
4. Naast 1182 cursisten heeft de Aleph nog 7900 kinderen bereikt met schoolprojecten 

en 1300 mensen via andere contactmomenten zoals piekfestival, voorspeelavonden 
e.d. De kosten kunnen niet toegerekend worden op basis van cursisten/deelnemers 
omdat cursisten vaak meerdere (wekelijkse) contactmomenten hebben, terwijl 
schoolprojecten en andere contactmomenten veelal eenmalig zijn. Op basis van 
10.382 cursisten/deelnemers in 2017 zijn de kosten per cursist/deelnemer € 64.  

5. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn wij verplicht een basisset 
aan beleidsindicatoren op te nemen. Deze indicatoren staan op 
www.waarstaatjegemeente.nl.  Deze verplichte indicator geeft aan het percentage 
niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar 
en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 
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 Vraag: Het aantal uitkeringen bij Baanbrekers is in 2017 behoorlijk gedaald (blz. 45). Het is wel 

goed om op te merken dat de cijfers betrekking hebben op drie gemeenten en dus niet 

alleen Heusden. 

 Antwoord: Deze cijfers hebben inderdaad betrekking op de drie participerende gemeenten in de 

gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. Het aandeel van Heusden in deze daling 

betreft 45 uitkeringen. 
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 Vraag: Op p. 47 is het aantal voorzieningen in 2017 t.o.v. 2016 in een grafiek weergegeven. 

Persoonlijke ondersteuning en begeleiding (zie p. 173 en 174) staan niet in de grafiek 

opgenomen. Waarom niet? Kan de grafiek hiermee worden aangevuld? 

 Antwoord: Persoonlijke ondersteuning is een variant van Hulp bij het Huishouden. In het aantal 

voorzieningen is dit samen genomen, dus HBH is HBH én PO. Verder is het inderdaad 

logisch om ook Begeleiding op te nemen in de grafiek. Bij deze alsnog toegevoegd. 

Vanaf de begroting 2019 zullen we dit eveneens aanvullen. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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 Vraag: 1. Ten aanzien van het project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone wordt aangegeven dat 
80% van de doelgroep in beeld is. Zijn er al resultaten bekend van deze groep? 
Kan worden aangegeven waarom het (nog) niet is gelukt de gehele groep in beeld is 
te krijgen en welke acties zullen worden aangewend om dit alsnog te 
bewerkstelligen? 

2. Er is een start gemaakt met werken met resultaten en jeugdhulp inzetten als 
arrangement (7.2). Zijn hier al resultaten van bekend? 

3. Er wordt gesproken over creatieve oplossingen i.k.v. 'out-of-the-boxmaatwerk'. Kunt 
u aangeven om wat voor soort oplossingen het gaat en wat het resultaat hiervan is? 

4. Voor het KindPakket en de HeusdenPas is de inkomensgrens verhoogd naar 120%. 
Heeft u in beeld hoeveel personen hier (extra) gebruik van maken? 

 Hoeveel procent van de gebruikers van de HeusdenPas heeft een betaalde baan? 

 Kunt u inzicht geven in de cijfers van inwoners die tussen de 100 en 125% van de 

inkomensgrens verdienen, bijvoorbeeld in een tabel of diagram met de aantallen bij 

de verschillende percentages binnen deze marge? 

5. Bijeen is met een spreekuur geldzaken gestart. Kunt u aangeven hoeveel inwoners 
hiervan reeds gebruik hebben gemaakt en wat de aard van de gestelde (hulp)vragen 
is? 

6. Is er zicht op het aantal inwoners dat zorg (van welke aard dan ook) nodig heeft en 
welk percentage van deze groep niet in beeld is bij één van de hulpverlenende 
instanties? 

 Hoe zijn de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd in deze groep? 

 Zijn hiervan ook regionale en/of landelijke cijfers bekend? 

 Zijn er redenen te noemen dat mensen geen zorg krijgen? 

 Welke inspanningen zijn reeds gedaan om  mensen te motiveren om hulp te 

zoeken? 

 Wij hebben gemerkt dat, ondanks de vele mogelijkheden voor hulpverlening binnen 

de gemeente, inwoners het soms moeilijk vinden om de juiste informatie te vinden 

om zelf de weg uit hun problemen te kunnen vinden. Wat kunt u hieraan doen? 

 

 Antwoord: 1: Het project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone wordt vanuit de regio aangestuurd en heeft 

een looptijd tot eind 2018. Concrete resultaten zijn nog niet bekend. Het project wordt op 

dit moment geëvalueerd. De bedoeling hiervan is elementen waarmee goede resultaten 

worden geboekt duurzaam onder te brengen bij bestaande dienstverlening. Via het 

Inlichtingenbureau krijgen we inmiddels een overzicht van de hele doelgroep (16 tot 27 

jaar) en is deze dus zo goed als voor 100% in beeld. 

2: In november is er tijdens de regionale heidagen met wethouders een tussenstand van 

de cijfers gepresenteerd. Op basis van die gegevens waren er in Heusden zo’n 336 

jeugdigen met jeugdhulp middels een arrangement. Dit was zo’n 35% van alle jeugdigen 

met jeugdhulp. In verhouding hadden we bij deze tussenstand in Heusden de meeste 



 

 

jeugdigen in jeugdhulp middels een arrangement.   

3: De oplossingen die ingezet worden zijn zeer divers. Grofweg gaat het om 3 soorten 

oplossingen:  

 hulp (vanuit jeugdhulp of Wmo) nodig is die buiten contracten valt c.g. niet 
ingekocht is, maar wel de juiste en effectieve hulp/ondersteuning is om het 
gewenste resultaat te behalen;  

 overbrugging te organiseren als het juiste aanbod te lang op zich laat wachten 

(wachtlijst bijv.). Met het inzetten van de maatwerkvoorziening regel je dus tijd in om 

zo verergering van de problemen te voorkomen.  

 “out-of-the-box” oplossingen in te zetten om problemen in gezinnen en jeugdigen 

op te lossen waar enkel jeugdhulp niet toereikend is of de ingezette ondersteuning 

niet past niet onder Wmo/ jeugdwet terwijl het wel nodig is. Een andere reden kan 

zijn dat inzetten van regulier aanbod niet effectief is, omdat inzetten van hulp niet 

bijdraagt aan het bereiken van het resultaat of omdat het de oorzaak van de 

hulpvragen niet aanpakt. Te denken valt aan zaken als het aflossen van 

(huur)schuld, betalen van een sportclub, regelen van een leaseauto, bijdrage geven 

voor een verhuizing etc.  

In 2017 zijn voor verschillende zaken out-of-the-boxmaatwerk ingezet. In de memo stand 

van zaken sociaal domein van februari 2018 vindt u meer informatie over out-of-the-

boxmaatwerk in 2017.  

4: Nee, we hebben niet in beeld hoeveel mensen hier (extra) gebruik van maken. Om 

voor een HeusdenPas in aanmerking te komen wordt een inkomenstoets gedaan om te 

kijken of iemand aan de voorwaarde voldoet. Er wordt niet bekeken wie er wel of niet 

een inkomen heeft tussen 110% en 120% van het sociaal minimum.  

Ook registreren we niet wie van de HeusdenPas houders een betaalde baan heeft. Voor 

informatie over de doelgroep maken we gebruik van de minimascan. In onderstaande 

tabel de op dit moment laatst beschikbare informatie. Aantallen worden sinds enige jaren 

niet meer gegeven, omdat deze geen betrouwbaar beeld meer geven. 

  
Percentage huishoudens met een inkomen tot 110% en 120% van het sociaal minimum 

 2016 2015 2014 

 110% 120% 110% 120% 110% 120% 

Heusden 9,4 12,2 8,6 12,8 8,4 12,6 

Nederland 12,1 15,6 12,4 16,2 12,0 15,8 

 

5: Het aantal meldingen wordt niet geregistreerd, maar vooral in Drunen en Vlijmen 

worden de spreekuren goed bezocht. In Drunen zien de vrijwilligers naar schatting 5 

inwoners per week. De vragen lopen uiteen van kleine administratieve vragen tot 

ingewikkeldere problematiek zoals: 

- Hulp bij het aanvragen uitkering (doorlopen van procedure), denk aan inschrijven bij 
www.werk.nl, informatie geven over uitzendbureau’s, ww of ziektewet aanvragen via 
www.uwv.nl  

- Eigen bijdrage berekenen CAK 
- Voorbereidend werk voor herindicatie voedselbank 
- Budgetplan maken (overzicht creëren in inkomsten en uitgaven) 
- Vragen die verdere doorverwijzing naar bijv. juridisch loket, schuldhulpverlening, 

maatschappelijk werk of anderszins vereisen (denk aan problematische schulden of 
relatieproblemen) 

- Toeslagen aanvragen of wijzigen, informatie geven over toeslagen 
 

6: Het is lastig te bepalen hoeveel mensen hulp nodig hebben. We hebben alleen inzicht 

in het aantal inwoners dat hulp ontvangt of het aantal inwoners dat tot een risicogroep 

behoort bijv. aantal bijstandsgerechtigden. Wij hebben dus geen informatie over het 

aantal inwoners in Heusden dat zorg nodig heeft, noch welke inwoners niet beeld zijn bij 

https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Informatievergaderingen/Samenleving_1_februari_2018/Informatieblok/4b_Actuele_informatie_over_transities/memo_stand_van_zaken_transitie_sociaal_domein_februari_2018_20180201
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Informatievergaderingen/Samenleving_1_februari_2018/Informatieblok/4b_Actuele_informatie_over_transities/memo_stand_van_zaken_transitie_sociaal_domein_februari_2018_20180201
http://www.werk.nl/
http://www.uwv.nl/


 

 

de hulpverlenende instanties. Evenmin kunnen we aangeven om wat voor doelgroepen 

dit gaat.  

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen die wel in aanmerking zouden 

kunnen komen voor ondersteuning nu geen zorg krijgen. Te denken valt aan: 

- Mensen geen hulp willen omdat ze het liever zelf zonder bemoeienis van gemeente 
regelen;  

- Mensen die bewust geen hulp willen, de zogenaamde zorgmijders; 

- Mensen die niet weten welke mogelijkheden er zijn of waar ze deze hulp kunnen 
vinden.  

Op meerdere manieren worden inspanningen gedaan om mensen te motiveren richting 

hulp en te informeren over de mogelijkheden: 

- als mensen niet willen, kennen we het team bemoeizorg; de professionals in dit team 
proberen stukje bij beetje het vertrouwen te winnen en iemand te bewegen richting 
zorg; 

- om inwoners zo goed mogelijk te wijzen op de mogelijkheden van zorg investeren 
we veel aan communicatie en presenteren wij onszelf op vele manieren aan 
inwoners; ook richten we ons op mensen in de omgeving van de zorgbehoevende. 

 

U geeft aan dat inwoners het soms moeilijk vinden om de juiste informatie te vinden. 

Zoals hierboven aangegeven proberen wij via communicatie en presentatie onszelf 

zichtbaar te maken aan inwoners. Zo werken we met een Aanmeldpunt waarmee we 

inwoners zo gericht mogelijk de weg wijzen. Maar we kennen sinds kort ook een sterk 

verbeterde website www.bijeenheusden.nl. Daarnaast maken we sinds een aantal jaar 

een kanskaart, waarop mensen worden gewezen op de verschillende regelingen inzake 

inkomensondersteuning. 

In het coalitieprogramma is nadrukkelijk opgenomen dat er een sociale routekaart 

gemaakt wordt waarmee inwoners de weg naar hulp makkelijker kunnen vinden. 

   

  Programma 7: Sociaal domein 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Kosten maatschappelijk, sociaal cultureel en jeugdwerk  

Kosten zijn 1 mln. hoger (3.321) dan oorspronkelijk geraamd (2.322). Wat is de reden 

hiervan? 

 

 Antwoord: Het geraamde bedrag is lager omdat na het vaststellen van de begroting 2017 begin 

2017 door het college een besluit is genomen om de subsidie van O3 en stichting de 

Schroef aan te passen. Voor een bedrag van € 653.000 is begrotingswijziging gemaakt. 

De dekking is gevonden binnen hetzelfde programma. Daarnaast zijn er extra middelen 

van het Rijk ontvangen voor de verhoogde instroom asielzoekers. Hiervoor is € 240.000 

uitgegeven. Verder zijn er wat kleinere verschillen.   

   

  Programma 7: Sociaal domein 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Grafiek  

Wat wordt bedoeld met de directe indirecte kosten ad 1,85 Mln (graag een definitie en 

specificatie van gemaakte kosten). 

 

 Antwoord: Dit zijn alle salarislasten die behoren bij het programma Sociaal domein. 

   

   

 



 

 

Programma 8: Milieu en afval 
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 Fractie: D66 

 Vraag: 8.5 Afval: wat zijn de kgs zwerfafval voor de jaren 2014-2015-2016-2017? 
 

 Antwoord: 2014: 139.170 kg 

2015: 131.180 kg 

2016: 147.840 kg 

2017: 138.420 kg 

   

  Programma 8: Milieu en afval 
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 Fractie: D66 

 Vraag: 8.3 Grondwater: Wat is de reden dat er in 2017 geen projecten mogelijk waren gericht 
op afkoppeling hemelwater 
 

 Antwoord: Voor het afkoppelen van hemelwater is een bedrag beschikbaar van € 35 per m2 

verhard oppervlak. Hiermee kan meegelift worden bij ingrepen (wegen, verkeer, 

riolering, herinrichting) in de openbare ruimte. De extra kosten van een 

afkoppelvoorziening kunnen met die bijdrage gedekt worden. Er hebben zich in 2017 

geen projecten voorgedaan waarbij meegelift kon worden. 

   

  Programma 8: Milieu en afval 
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 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: - Hoe hoog zijn op gemeentelijk niveau de kosten voor het inzamelen van plastic 

(pmd)? 

- Hoe zuiver is in Heusden het ingezamelde plastic (pmd)? Zijn hierin over de jaren 

heen (2014 t/m 2017) verschillen te constateren? Voldoet de zuiverheid aan de 

streefnormen cq. de normen die zijn afgesproken met de verwerker? Wat zijn de 

financiële consequenties als het ingezamelde plastic niet voldoet aan de vereisten? 

- Hoe scoren wij met onze aantallen kilo’s afval per inwoner, ten opzichte van 

vergelijkbare gemeentes in de regio? 

- Welk deel van de afvalkosten zijn eenmalig (invoeringskosten vanwege omgekeerd 

inzamelen) en wat zijn de reguliere kosten. 

  
 Antwoord: - De kosten voor het inzamelen van het PMD-afval bestaan uit de inzamelkosten voor 

de minicontainers, de verzamelcontainers bij de hoogbouw, de zakken bij de 
hoogbouw en de perscontainer op de milieustraat. De totale kosten hiervoor 
bedroegen in 2017 € 375.000. Daarnaast bedroegen de kosten voor de PMD-zakken 
bijna € 50.000. 

- Er zijn in de gehele periode dat plastic cq. PMD-afval wordt ingezameld (2009 tot 
heden) nog geen vrachten afkomstig uit de gemeente Heusden afgekeurd. Daarmee 
voldoet de kwaliteit aan de acceptatievoorwaarden. Afgekeurde vrachten PMD-afval 
moeten worden afgevoerd als restafval, waarvoor het  bedrag van fijn huishoudelijk 
afval ca. € 75,-per ton wordt gerekend. Daarnaast worden de handlingkosten van de 
overslaglocatie in rekening gebracht. Deze bedragen ca. € 70 per vracht. 

- De afvalcijfers van gemeente Heusden zijn vergeleken met de cijfers van de 
gemeenten in de regio Hart van Brabant. Hieronder volgt een overzicht 
(kilogrammen per inwoner, afgerond naar hele getallen): 
 
 
 
 
 



 

 

  Regio Heusden 

Restafval 96-197 104 

GFT-afval 42-130 109 

Oud papier 48-64 61 

Textiel 3-9 5 

PMD-afval 18-28 31 

Glas 21-46 22 
  
 

- De eenmalige invoeringskosten voor het omgekeerd inzamelen bedroegen ca. 
€ 438.000. Daarbij komt nog € 256.000 krediet voor de ondergrondse containers en 
de toegangspassen. 

   

  Programma 8: Milieu en afval 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: In de indicator 'Aantal kilo's afval per inwoner' (p56) is een daling te zien in het aantal 
kilo's per persoon van (grofweg) 16 kilo van 2016 naar 2017. Kunt u dit verklaren? 

  
 Antwoord: In de indicatoren zijn alleen de belangrijkste afvalstromen opgenomen die huis-aan-huis 

of op wijkniveau worden ingezameld. Daarnaast zijn er nog andere afvalstromen, zoals 

die stromen die op de milieustraat worden ingezameld, waar een stijging van de 

hoeveelheid heeft geresulteerd en wat deels de verschuiving verklaart. Andere 

mogelijkheden zijn dat mensen vaker afval in een bedrijfscontainer gooien, afval 

meenemen naar hun werk of naar familie elders in Nederland of bewuster zijn in hun 

aankoopgedrag. 

   

  Programma 9: Bouwen en wonen 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: 9.2 Betaalbaarheid 

Zijn er cijfers beschikbaar die inzicht geven in het aantal huishoudens dat scheefhuurt 
per categorie (9.2)? Kunt u inzicht geven in de cijfers van scheefhuurders die 
doorstromen? Welke maatregelen worden genomen om scheefhuurders te stimuleren 
door te stromen? Is er voldoende woningaanbod om door te kunnen stromen? 
 

 Antwoord: Cijfers zijn beschikbaar uit het woningbehoeftenonderzoek en monitor ’s-Hertogenbosch 

en omgeving 2015. Cijfers uit het begin van dit jaar gehouden 

woningbehoeftenonderzoek Hart van Brabant komen binnenkort beschikbaar.  

 

Uit het woningbehoeftenonderzoek ‘s-Hertogenbosch e.o. 2015 blijkt voor de gemeente 

Heusden dat ongeveer 900 huishoudens met een hoger inkomen in een betaalbare 

huurwoning wonen en dat nog eens 500 huishoudens die niet tot de zogenaamde 

primaire doelgroep behoren in een huurwoning van € 580 - € 710 wonen. Ongeveer 18% 

van de huishoudens die tot de primaire doelgroep behoren, wonen in een huurwoning 

van meer dan € 580 per maand. Het gaat om 600 huishoudens. 

 

Het scheef wonen kan worden tegengegaan door het aanbieden van middel dure huur, 

door huurwoningen te verkopen, door het passend toewijzen van huurwoningen en door 

het toepassen van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierover gaan we in 

gesprek met de corporatie over de prestatieafspraken.   

 



 

 

Met het woningbehoeftenonderzoek 2015 is vastgesteld dat het woningbezit, ook met de 

toevoeging van nieuwbouw, wat betreft omvang van de woningvoorraad voor de te 

huisvesten primaire en secundaire doelgroepen toereikend moet zijn. Een deel van deze 

doelgroep woont ook in een goedkope koopwoning.  

Desondanks wordt doorstroming bemoeilijkt door een tekort aan betaalbare woningen of 

dat het woningmarktaanbod niet beantwoordt aan de vraag of woonwens. 

   

  Programma 9: Bouwen en wonen 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: 9.3 Wonen en zorg 

De ontwerpwijzer voor het levensloopgeschikt bouwen van het SOGH wordt 

aangeboden aan ontwikkelaars, zo lezen we op blz 61. Vraag is wat er vervolgens mee 

gebeurt. Wat is het aantal en het percentage van de in 2017 gebouwde woningen 

(Geerpark, Grassen, plan Dillenburg) die voldoen aan de eisen van een 

levensloopbestendige woning?  

 

 Antwoord: In 2017 zijn 56 woningen gereed gemeld die als levensloopbestendig staan 

geregistreerd (‘nul-tredenwoning’). Op een aantal van 175 gereed gemelde woningen 

gaat het dan om 32%.  

Hierbij merken wij op dat de eisen die SOGH stelt aan een levensloopbestendige woning 

verder gaan dan een nul-tredenwoning. Hoewel er overleg is tussen ontwikkelaars, 

Woonveste en SOGH, kan niet altijd aan alle eisen uit de ontwerpwijzer worden voldaan. 

   

  Programma 9: Bouwen en wonen 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: 9.4 Bestemmingsplannen 

In hoeverre is de doelstelling 9.4 (alle bestemmingsplannen zijn actueel) gerealiseerd? 

Wat is de stand tov deze doelstelling? 

 

 Antwoord: De bestemmingsregelingen zijn digitaal raadpleegbaar en voldoen aan de wettelijke 

eisen. Toch staan er nog herzieningen op het programma voor de bestemmingsplannen 

Bakkersdam, Vliedberg en Het Hoog, zodat de plannen qua regelmethodiek, 

bebouwings- en gebruiksmogelijkheden wat meer in lijn zijn met de plannen die de 

afgelopen jaren zijn vastgesteld. 

   

  A.1.3 Overhead 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: Kunt u verklaren waarom de overheadkosten voor P&O/HRM in eerste instantie zijn 
verhoogd en de realisatiekosten daarna nog lager zijn uitgevallen dan in eerste instantie 
geraamd werd? 
 

 Antwoord: In de eerste bestuursrapportage heeft een bijstelling plaatsgevonden van de werkgevers 

pensioenlasten. De ophoging van de raming is geplaatst op overhead, de daadwerkelijke 

doorbelastingen zijn voor een groot deel verantwoord als onderdeel van de 

apparaatskosten in de diverse programma’s. 
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Is er een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en andere gemeenten om een 

beeld te krijgen van de omvang van de overheadkosten? Graag enige vergelijking voor 

een kwalitatieve beoordeling. 

 
 Antwoord: Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een 

apart overzicht op te nemen van de overhead. Hierdoor zijn er nog geen vergelijkbare 

cijfers van het taakveld overhead met voorgaande jaren. 

Zodoende zijn er ook nog geen vergelijkbare cijfers met andere gemeenten. Wel moeten 

gemeenten een overzicht ‘formatie en overhead’ opnemen in hun jaarverslag en 

begroting waarin het % overhead ten opzichte van de totale lasten moet worden 

opgenomen. Voor Heusden staat dit percentage op pag. 12 van het jaarverslag (7%). 

   

  A.1.3 Overhead 
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 Fractie: VVD 

 Vraag: Er zijn meer kosten doorbelast naar overhead dan begroot (blz 69), dit komt door een 
hogere productiviteit. Kunt u hier een toelichting op geven? 
 

 Antwoord: De doorbelasting van de kosten worden verwerkt op basis van werkelijk geschreven 

uren. Indien er meer uren worden geschreven dan geraamd, leidt dit tot meer kosten. 

   

  A.2.1 Lokale heffingen 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De opbrengst hondenbelasting was in 2017 248.000 euro. Wat zijn de uitgaven aan 

bestrijding overlast i.v.m. hondenpoep? 

 

 Antwoord: De totale kosten bedragen ongeveer € 178.000. Dit bedrag is inclusief de kosten voor 

het heffen en innen van de hondenbelasting op basis van direct toegerekende uren.        

   

  A.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
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 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Waarop is de gehanteerde boekwaarde van de pachtgronden gebaseerd (p.79)? 
 

 Antwoord: De boekwaarde van de pachtgronden is gebaseerd op de waarde van deze gronden 

waarvoor de diverse percelen zijn opgenomen op de balans. Deze boekwaarde is 

ontstaan bij de verwerving van deze gronden, hetzij door aankoop, hetzij door 

kavelruilen waarbij de verkrijgingswaarde moet worden verantwoord. 

   

  A.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
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 Fractie: D66 

 Vraag: Risico’s gerelateerd aan de incidentele weerstandscapaciteit, Grondexploitatie: 

Welk bedrag vormt het risico van specifiek de Poort van Heusden (dus exclusief De 

Grassen)? 

 



 

 

 Antwoord: Het aandeel voor de specifieke risico’s voor Poort van Heusden bedraagt afgerond 

ongeveer € 4,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk nog veroorzaakt door het risico dat geen 

bouwtitels kunnen worden verkregen (geen bestemmingsplan). 

   

  A.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
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 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: - Hoe gaat de gemeente om met de beheersing van de risico’s ten aanzien van de 

grondexploitatie? 

- Welke beheersmaatregelen neemt de gemeente, of heeft de gemeente genomen? 

- Hoe is dit inzichtelijk? 

 
 Antwoord: De gemeente brengt zowel de algemene risico’s als de project-specifieke risico’s in 

beeld. In paragraaf 5.4 van de ‘Toelichting grondexploitaties 2017’ is de opbouw nader 

toegelicht. 

 

De risicobeheersing vormt onderdeel van de reguliere projectbeheersing bij projecten. 

Daarover vindt afstemming plaats binnen de projectgroep voor wat betreft de specifieke 

projectrisico’s. Op basis van deze afstemming worden beheersmaatregelen genomen. 

De specifieke risico’s zijn opgesomd in risicomatrices per project die ook vertrouwelijk ter 

inzage zijn gelegd. 

   

  A.2.7 Paragraaf Grondbeleid 
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 Fractie: D66 

 Vraag: De verliesvoorziening Poort van Heusden is toegenomen met 2 miljoen euro. Met als 

reden aanvullende kosten voor renovatie kasteel. Waarom is hier rekening mee 

gehouden: heeft de raad besloten om 2 miljoen uit te geven voor onderhoud? Staat hier 

een verwachte opbrengst tegenover? 

 

 Antwoord: De raad besluit jaarlijks tot vaststelling van de (herziene) grondexploitaties bij de 

jaarrekening. Ook de kosten van het kasteel maken onderdeel uit van de 

grondexploitatie. De toename van de verliesvoorziening komt voor € 1 miljoen door de 

kosten van het kasteel. De overige toename van de verliesvoorziening komt voort uit 

overige effecten waaronder concretisering van de civiele ramingen (m.n. de aanleg van 

een rotonde en de verlegging van een persleiding) en een tragere fasering. Met de 

kosten en de opbrengsten van het kasteel is net als in de grondexploitatie bij de 

jaarrekening 2016 ook in de jaarrekening 2017 rekening gehouden, omdat de renovatie 

van het kasteel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het totale plan. De toename voor 

het kasteel van per saldo € 0,3 mln. naar per saldo € 1,35 mln.  komt doordat er nu 

voorzichtigheidshalve rekening is gehouden met meer kosten voor het onderhoud aan 

het kasteel. De kosten van een mogelijke renovatie van het kasteel blijken na nader 

onderzoek hoger dan verwacht. Er bestaat een gerede kans dat deze extra kosten 

alsnog kunnen worden goed gemaakt met opbrengsten van het kasteel, maar daar 

hebben we in deze grondexploitatie voorzichtigheidshalve nog geen rekening mee 

gehouden.   

 

Voor het kasteel zijn nog diverse scenario’s mogelijk wat ook afhankelijk blijft van de 

uiteindelijke uitkomsten van het lopende onderhandelingstraject. Los van de uitkomst 

van dit traject staat de toekomstige eigenaar (nu nog de gemeente) aan de lat voor de 

kosten van het onderhoud aan het kasteel wat gezien de monumentenstatus sowieso zal 



 

 

moeten gebeuren. Overigens informeren wij de raad binnenkort ook over alle 

ontwikkelingen met betrekking tot Landgoed Steenenburg. 

   

  A.2.7 Paragraaf Grondbeleid 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De voorziening Poort van Heusden wordt in 2017 wederom verhoogd, nu met bijna 2 

miljoen (blz. 116). De boekwaarde stijgt echter met een veel lager bedrag (minder dan 9 

ton). Graag een toelichting. 

 

 Antwoord: De boekwaarde nam toe door uitgaven en rente over de boekwaarde in het boekjaar 

2017. De toename van de verliesvoorziening volgt daarentegen uit de inschatting van de 

kosten en opbrengsten over de gehele looptijd van het project.  

 

De toename van de verliesvoorziening heeft geen effect op de bruto-boekwaarde. De 

verliesvoorziening komt op blz. 134 weer in mindering op de bruto-boekwaarde. 

   

  A.2.7 Paragraaf Grondbeleid 
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 Fractie: CDA 

 Vraag: Gaarne een nadere toelichting op de nieuwe winstnemingsregels uit het BBV, met 

verwijzing naar de brondocumenten (dan wel als bijlage bij de beantwoording). Deze 

waren toch nog recentelijk pas gewijzigd? Wanneer waren de genoemde winsten Hoog I 

(0,4 mln.) en Dillenburg (0,7 mln.) genomen? En gaarne een berekening van deze 

bedragen op basis van de nieuwe winstnemingsregels. 

 

 Antwoord: Tot en met 2016 werd nog winst genomen naar rato van de hoeveelheid m² verkocht en 

was pas winstneming mogelijk na verkoop van meer dan 50% van de uitgeefbare m².  

 

Genoemde bedragen betreffen de winstneming voor het Hoog I en Dillenburg bij de 

jaarrekening 2017. In de berekening is rekening gehouden met de nieuwe 

winstnemingsregels. Dat leidde zoals toegelicht tot een gedeeltelijke terugname van tot 

en met 2016 genomen winsten. 

 

Nieuwe winstnemingsmethode 

De nieuwe methode is uitgelegd in een notitie “Nadere uitleg tussentijds winst nemen – 

Commissie BBV” van 5 maart 2018. Deze notitie is te vinden op internet via de link: 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/# en dan onder de notities. 

Door toepassing van de nieuwe methode worden eerder winsten genomen, ook naar 

rato van de voortgang van het project. Volgens de nieuwe verplicht gestelde berekening 

worden winsten kort gezegd genomen middels de volgende methode: het % grond 

verkocht * het % kosten gerealiseerd * (verwachte winst minus nog resterende risico’s / 

specifieke onzekerheden) = tussentijds resultaat.  

 

Verklaring van de lagere winstneming / de terugboeking eerder genomen winst 

Dat op grond van de nieuwe methode ‘eerder’ winst moet worden genomen, komt 

doordat ook al winst moet worden genomen als nog geen 50% is verkocht. Aan de 

andere kant valt de winstneming lager uit dan op grond van de tot en met 2016 

toegepaste methode (naar rato van alleen het % verkocht).  

Dit komt doordat het percentage van de gerealiseerde opbrengsten volgens de nieuwe 

methode moet worden vermenigvuldigd met het percentage van de gerealiseerde 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/


 

 

kosten. Als er nog kosten moeten worden gemaakt, valt de winstneming lager uit. Dat is 

voor het Hoog I en Dillenburg het geval.  

 

Berekening winstneming op hoofdlijnen: 

- Hoog 1: 99% kosten gerealiseerd * 82% opbrengsten gerealiseerd. Dit leidt tot 
een winstneming van 81% vermenigvuldigd met € 6,35 miljoen resultaat voor 
winstneming minus € 0,2 miljoen specifieke risico’s. De winstneming komt dan 
uit op € 5 miljoen, terwijl tot en met 2016 € 5,4 miljoen winst was genomen. Per 
saldo moest dus € 0,4 miljoen worden tegen geboekt 

- Dillenburg: 75% kosten gerealiseerd * 67% opbrengsten gerealiseerd. Dit leidt 
tot een winstneming van 50% vermenigvuldigd met € 2,4 miljoen resultaat voor 
winstneming minus € 0,1 miljoen specifieke risico’s. De winstneming komt dan 
uit op € 1,1 miljoen, terwijl tot en met 2016 € 1,8 miljoen winst was genomen. 
Per saldo moest dus € 0.7 miljoen winst worden tegen geboekt.  

   

  B.1 Balans per 31 december  
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Er is veel bouwgrond in 2017 verkocht; de boekwaarde op de balans daalt van ruim 86 

naar 68 miljoen. Je zou verwachten dat de opbrengst van al die verkopen geheel of 

gedeeltelijk gebruikt zou worden voor aflossing van de grote schuldenlast op de balans. 

Maar dat blijkt niet het geval te zijn. De schulden op lange termijn blijven stabiel op 171 

miljoen, terwijl de schulden op korte termijn zelfs fors toenemen van 16,3 naar 21,0 

miljoen. Wel blijkt er 12,5 miljoen uitgezet te zijn bij rijk’s schatkist, het zgn. 

schatkistbankieren. Hoe zit dat? Waarom wordt er niet meer afgelost op m.n. 

langlopende schulden? 

 

 Antwoord: Het verloop van de langlopende schulden wordt bepaald vanuit een meerjarige 

liquiditeitsbegroting waarin alle financiële mutaties van onze gemeente worden 

meegenomen, niet alleen de mutaties in de exploitatie (waarin de bouwgrondexploitatie 

is opgenomen) maar ook de balansmutaties zoals aflossingen en nieuwe investeringen. 

De verkoop van veel bouwgrond betekent zodoende niet dat de langlopende schulden 

met datzelfde bedrag afnemen. In 2017 hebben een aantal grote investeringen 

plaatsgevonden, te denken valt aan sporthal Dillenburcht, De Voorste Venne en het 

Centrumplan Vlijmen. Deze investeringen hebben ook hun invloed op de langlopende 

schulden.  

 

Het verschil in schulden op korte termijn wordt veroorzaakt door een negatief banksaldo 

per 31-12-2017. Daarnaast liep er een kasgeldlening welke is afgelost begin 2018. De 

schulden met een looptijd langer dan één jaar zijn in 2017 met € 3,5 miljoen afgenomen. 

Saldo schatkistbankieren betreft een moment opname. Tijdelijke liquiditeitsoverschotten 

worden overgeboekt naar de schatkist. Op het moment dat herfinanciering nodig is dan 

worden deze overschotten hierbij betrokken.   

   

  B.3.2 Toelichting op de balans per 31 december  
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De Reserve Rood voor Groen neemt toe met 466 duizend euro (blz. 144).  Is al bekend 

welke compensatiemaatregelen er genomen zullen worden en zo ja, wanneer worden 

deze uitgevoerd?  

 

 Antwoord: In 2020 zal een bedrag van € 1 mln. worden onttrokken uit de reserve Rood voor Groen 

voor het GOL. Uit dit bedrag worden onder andere de deelprojecten ecologische 



 

 

verbindingszone Drongelens kanaal (onder de nieuwe aan te leggen brug) en de 

Ecopassage bij Vlijmen Oost gerealiseerd. 
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 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er wordt aangegeven dat in 2017 nog niet alle beschikbare middelen (86.000) voor een 

zorgvuldige afbouw van de ondersteuning aan Otjiwarongo zijn besteed, deze middelen 

worden overgeheveld naar 2018. 

Kunt u nader aangeven wat er nog voor een zorgvuldige afbouw gedaan moet 

worden? 

 

 Antwoord: Op basis van het bestedingsplan kunnen de kosten in 2018 nog € 39.000 bedragen 

maar op basis van de declaraties in 2016 en 2017 zal dit bedrag niet geheel nodig zijn.  

Wat moet: 

 Op basis van het raadsbesluit van maart 2016 worden de activiteiten in het Multi 
Purpose Helpcentre (met name maaltijdvoorziening, schoolspullen, vergoeding en 
kleding vrijwilligers thuiszorg en centrum) tot 31 december 2018 financieel 
ondersteund.  

 Voor de samenwerking van het Beatrixziekenhuis en het ziekenhuis in Otjiwarongo is 
budget gereserveerd voor 2 bezoeken. (gepland voor november 2018 radioloog en 
trauma chirurg)   

 

Zorgvuldige afbouw: 

Er is door Heusden tijdig aangegeven dat de ondersteuning zou stoppen. Vanaf het 

moment dat dit bekend werd is vanuit de gemeente Otjiwarongo geprobeerd om 

vervangende inkomsten te krijgen van sponsoren o.a. bedrijven als B2Gold en Cinored. 

Er is echter nog geen sponsor gevonden voor de maaltijden voor de kinderen en de 

kosten voor de thuiszorg. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 156 is sprake van tarieven voor reguliere pachtgronden die jaarlijks sterk zouden 

fluctueren. Graag een overzicht van de tarieven in de jaren 2013 t/m 2017? 

 

 Antwoord: Reguliere pacht 

Elk jaar, per 1 juli stelt de rijksoverheid (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, RVO) 

de maximale toelaatbare pachtprijzen voor landbouwgrond vast. Deze prijzen kunnen 

jaarlijks sterk fluctueren. Voor de berekening van de maximale toelaatbare pachtprijs 

houdt de rijksoverheid rekening met de belangen van de pachter en van de verpachter. 

De pachtprijzen worden sinds 2007 gebaseerd op het opbrengend vermogen van de 

grond. Met andere woorden: wat kan een agrariër met de grond verdienen. Het 

opbrengend vermogen van de grond wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde 

prijzen over een periode van de afgelopen vijf jaar. Voor overeenkomsten gesloten vóór 

1 september 2007 geldt een maximaal percentage waarmee de pacht verhoogd mag 

worden ten opzichte van het vorige jaar (veranderpercentage). Voor overeenkomsten 

gesloten na 1 september 2007 geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor de 

regulier verpachten gronden binnen de gemeente Heusden geldt het regiogebied: 

rivierengebied en zuidelijke veehouderij gebied (klein gedeelte).  



 

 

 

Het overzicht van de pacht per hectare wordt onderstaand weergegeven. 

jaar 
Rivierengebied  

Zuidelijke 
veehouderijgebied 

  Regionorm 
Verander 

% Regionorm 
Verander 

% 

2013  €        739  -4%  €        634  -7% 

2014  €        823  11%  €        671  6% 

2015  €        760  -8%  €        645  -4% 

2016  €        836  10%  €        751  16% 

2017  €        986  18%  €        901  20% 

2018  €        861  -13%  €        838  -7% 

2019  €        631  -27%  €        550  -34% 

 

De pachtprijs is in 2016 en 2017 gestegen ten opzichte het voorgaande jaar, maar voor 

2018 en 2019 (zijn reeds bekend gemaakt) dalen ze weer fors! Hierdoor wijzigen de 

reguliere pachtinkomsten voor de gemeente jaarlijks.  

 

Omdat de begroting voor 1 juli wordt samengesteld voor het jaar daaropvolgend, kunnen 

de actuele gegevens niet altijd meegenomen worden in de begroting waardoor bijsturen 

gedurende het jaar onvermijdelijk is.  
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 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In 2017 is het budget (50.000) voor extra maatregelen aanpak zwerfafval niet benut, ivm 

de invoering van omgekeerd inzamelen. 

Wordt dit in 2018 opgepakt en gaan deze extra maatregelen ook uitgevoerd 

worden? 

Kunt u nader aangeven wat deze extra maatregelen inhouden? 

 

 Antwoord: In 2018 wordt allereerst het niet benutte budget van de jaren 2013 – 2017 benut, door de 

inzet van een extra BOA, door samenwerking met scholen ter voorkoming van 

zwerfafval en het uitvoeren van gerichte acties bij hotspotlocaties om zwerfafval en 

afvaldumpingen te voorkomen. Daarnaast wordt ook het bedrag van 2018 ingezet voor 

afvalscheiding bij evenementen, pilot met kroonringen voor inzameling PMD. Gemeente 

Heusden gaat samen met een adviesbureau en interne capaciteit invulling geven aan de 

bovengenoemde acties. 
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 Fractie: D66 

 Vraag: Onderaan: toegelicht wordt dat er in 2017 geen capaciteit beschikbaar was om iets 

extra’s te doen aan de aanpak van zwerfafval: wat bedoelt u met het niet beschikbaar 

zijn. Was dit ook extern niet beschikbaar? 

 



 

 

 Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat alle interne capaciteit is ingezet voor de invoering van 

omgekeerd inzamelen. Ook het inhuren van externe capaciteit voor de aanpak van 

zwerfafval brengt interne ureninzet met zich mee, daarom is hiervoor niet gekozen. 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 163 vermeldt u bij de specificatie een verschil van 2.332 bij Fysieke 

bedrijfsinfrastructuur. Wij nemen aan dat hiermee de grondexploitatie bedrijventerreinen 

wordt bedoeld! Bij de verklaring van het verschil even verderop is echter weer sprake 

van een bedrag van 2.600. Graag een verklaring. 

 
 Antwoord: Het saldo van het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur bedraagt € -2.332.000 zoals 

aangegeven op pagina 163. Dit saldo bestaat uit 2 componenten. Enerzijds is dat de 

bouwgrondexploitatie van bedrijfsterreinen wat het saldo kent van € -2.600.000 (zie 

pagina 164) en anderzijds overige kosten voor bedrijfsterreinen buiten de 

grondexploitatie om wat een saldo heeft van € 267.000 (zie toelichting op pagina 163). 
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 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: - Gesteld wordt dat er in 2017 mutaties in de verliesvoorzieningen zijn geweest. Welke 

mutaties zijn dit? 

- In 2017 zijn eerder genomen winsten voor Dillenburg en het Hoog teruggedraaid, 

waardoor een nadeel is ontstaan van ruim 1M. Wat houdt dit terugdraaien concreet 

in? 

- Hoe wordt voorkomen dat er door mutaties of het terugdraaien van eerder genomen 

winsten geen extra risico’s ontstaan? 

 
 Antwoord: In de paragraaf grondbeleid (blz. 116) zijn de bedragen van de verliesvoorzieningen 

opgesomd. Uit het overzicht in deze paragraaf blijken ook de mutaties. De mutaties 

hangen samen met de toevoeging van rente aan de verliesvoorzieningen en de 

herziening van de verschillende grondexploitaties. 

 

Een nadere toelichting bij de winstneming in 2017 is opgenomen bij de beantwoording 

van de vraag van het CDA bij blz. 116 over dit onderwerp. 

Door het terugdraaien van eerder genomen winsten ontstaan geen risico’s. De wijze van 

winstneming heeft alleen effect op de verdeling van de resultaten over de jaren. Deze 

verdeling wordt bij de periodieke herziening van de grondexploitaties beoordeeld en 

geactualiseerd op basis van dan bekende gegevens en verwachtingen. 
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 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In 2017 is er extra subsidie (39.000) ontvangen voor de aanpak van verzuim onder 

jongeren van 18-23 jaar. 

Kunt u aangeven wat voor acties hiervoor zijn gedaan? 

 
 Antwoord: De extra subsidie is ingezet voor twee thema’s.  



 

 

Eerste is het voeren van preventieve spreekuren op het Koning Willem 1 College in ’s-

Hertogenbosch voor leerlingen uit gemeente Heusden. Voor studenten op andere ROC’s 

zijn er preventieve spreekuren op het gemeentehuis. Dit betreft (18 -23 jaar) leerlingen 

die voor het eerst verzuim hebben van meer dan 16 uur. Doel is om te kijken naar 

achterliggende problematiek en wijzen op hun plichten. Tot nu toe zijn er 88 leerlingen 

gesproken, sommige meerdere keer. Verder wordt er bij aanvang van het schooljaar 

voorlichting gegeven aan startende ROC studenten over kwalificatieplicht en school 

bezoek. Hierbij is aandacht voor de gevolgen van het niet halen van een startkwalificatie 

voor de toekomst.  

Als tweede is er subsidie ingezet met als doel om oud Vroegtijdig Schoolverlaters zonder 

startkwalificatie in beeld te krijgen. Hiervoor is eerst systeemonderzoek gedaan om te 

kijken wat ze nu doen (hebben ze inkomen of onderwijs). Als ze dit niet of onvoldoende 

hebben dan is er een huisbezoek geweest.   
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Wederom grote verschillen bij de diverse onderdelen van het Sociaal Domein. 

Uiteindelijk wordt een bedrag van per saldo 722.000 euro gestort in de Reserve Sociaal 

Domein (blz. 143). Graag een toelichting bij de berekening van dit bedrag. 

 

 Antwoord: De storting van € 722.000 is het saldo tussen een storting van € 2.306.000 en een 

onttrekking van € 1.585.000. De storting is opgebouwd uit een voordelig saldo op het 

totale vlak van de WMO en Jeugd van € 1.760.000 en een voordeel van € 546.000 uit de 

resultaatbestemming van de jaarrekening van Baanbrekers.  

 

In 2017 was een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van € 1.608.000 voor 

Baanbrekers begroot vanwege verwachte tekorten. Bij de jaarrekening 2017 van 

Baanbrekers bleek echter dat het resultaat van Baanbrekers € 546.000 positiever was 

dan begroot. Presentatie-technisch is de € 546.000 als storting opgenomen en van het 

oorspronkelijk begrote tekort van € 1.608.000 is € 1.585.000 daadwerkelijk onttrokken uit 

de reserve. Deze € 546.000 had ook verwerkt kunnen worden als een lagere 

onttrekking. 
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 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er wordt aangegeven dat de kosten voor woningaanpassingen ten opzichte van de 

begroting flink zijn gestegen als gevolg van een aantal dure woningaanpassingen en 

hogere kosten voor onderhoudscontracten van trapliften. 

Waar zijn deze hoge kosten woningaanpassingen in 2017 het gevolg van? 

De hogere kosten voor onderhoudscontracten van trapliften is dit alleen in 2017? 

Wordt in 2018 aangepast? 

 

 Antwoord: Bij het opstellen van de begroting 2017 is gekeken naar de ontwikkelingen van grotere 
woningaanpassingen over de jaren voor 2017. Daaruit bleek dat er jaarlijks slechts een 
enkele duurdere aanpassing per jaar was. Een grote woningaanpassing is relatief erg 
duur tov het totale budget voor woningaanpassingen. Het aantal fluctueert per jaar, 
waardoor het voor dit budget lastig is een goede voorspelling te doen. In 2017 waren er 
wat meer grote(re) woningaanpassingen dan verwacht.  
 



 

 

Daarnaast blijkt uit nader onderzoek dat de kosten voor onderhoud trapliften bij het 
opstellen van de begroting te laag is ingeschat. Voor het jaar 2018 wordt de kosten 
ontwikkeling gevolgd en indien nodige zal bij de tussentijdse rapportage hier melding 
van gemaakt worden. 
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73 Pagina 173-174 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Het percentage van de toekenningen dat wordt verzilverd is met 8% (Hulp bij 

Huishouden) en 10% (Begeleiding) toegenomen.  

Vraag: Wat is daarvan de reden, waaraan is deze stijging te danken? 

 

De kosten voor begeleiding zijn ten opzichte van 2016 gestegen doordat een deel van 

Hulp bij Huishouden is omgezet naar persoonlijke begeleiding.  

Vraag: In de opsomming van verschillen op deze pagina zou je dan ook een financiële 

meevaller verwachten bij Hulp bij Huishouden. Maar die vinden we niet in de opsomming 

terug. Hoe zit dat? 

 

“De kosten voor jeugdzorg zijn in 2017 net iets lager dan over 2016”.  

Vraag: In de grafiek op p. 47 is een stijging te zijn van het aantal voorzieningen 

jeugdzorg met circa 10%. Hoe is dit met elkaar te rijmen? Heeft er een belangrijke 

wijziging in de samenstelling van de jeugdzorg plaatsgevonden bijvoorbeeld? Hoe 

verhoudt zich deze tendens in Heusden met het beeld in de andere deelnemende 

gemeenten van de GR HvB?  

 

 Antwoord: Bij Hulp bij het Huishouden is ons proces veranderd, waardoor de startdatum van de 

zorg in onze administratie beter aansluit op de daadwerkelijke startdatum van de zorg. 

Gevolg hiervan is dat er minder weken zijn die niet gedeclareerd worden, dus een 

hogere verzilvering.  

Bij Begeleiding wordt er steeds intensiever samengewerkt met zorgaanbieders, 

waardoor de voorziening steeds beter aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van de 

inwoner. Dit uit zich in een betere inschatting vooraf van de behoefte, maar ook als 

tussentijds blijkt dat er veel minder zorg nodig is, passen we de voorziening (steeds 

vaker) aan. De consulenten monitoren ook de verzilvering en als iets niet wordt 

opgemaakt, passen ze de volgende voorziening ook naar beneden bij. 

 

In de opsomming is wel een financiële meevaller voor Hulp bij het Huishouden te vinden. 
Deze staat één alinea boven het stuk over Begeleiding.  
 
We zien in de cijfers op blz. 47 het aantal voorzieningen terug. Sinds 2017 is een 

gedeelte van de jeugdhulp ingezet als arrangement. Hiermee zijn een deel van code die 

op product x hoeveelheid stonden omgezet naar een arrangement waarbinnen voor een 

vast tarief jeugdhulp plaatsvindt. 2017 was daarin een overgangsjaar voor jeugdigen die 

voor 2017 een jeugdhulptoewijzing hadden en waarvan deze in de loop van 2017 

omgezet is naar een arrangement. Dit kan de cijfers van het aantal voorzieningen 

vertekenen. Daarnaast kan een jeugdige gedurende een jaar meerdere jeugdhulp 

voorzieningen hebben bijv. bij een verlenging of bij de vormen van jeugdhulp die naast 

elkaar toegewezen kunnen worden. Ook kan een jeugdige meerdere korte 

arrangementen jeugdhulp in een jaar hebben. Ook dit beïnvloedt het aantal 

voorzieningen jeugdhulp in een jaar. In de regionale jeugdmonitor vergelijken we 

gemeenten in de regio Hart van Brabant met elkaar, de versie met de gegevens van 

2017 is echter nog in de maak.    
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 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Afval  

In de 4e alinea staat onder andere dat in de begroting is uitgegaan van 65 containers en 

dat er 75 zijn geplaatst: gezamenlijk resultaat -159.000. Kunnen we concluderen dat de 

10 extra containers, inclusief plaatsen, resulteren in 159.000 extra kosten?   

Waarom zijn deze kosten zo hoog, graag een onderbouwing. 

 

 Antwoord: Nee, het bedrag voor de 10 extra containers, inclusief de daarmee samenhangende 

kosten voor bronbemaling, bestrating, verleggen kabels en leidingen, etc. bedraagt ca. 

€ 40.000. De overige extra kosten hebben betrekking op alle containers. Met name de 

hierboven genoemde kosten die gemoeid zijn met de plaatsing (bronbemaling, 

bestrating, kabels en leidingen, etc.) waren hoger dan geraamd. 

   

  Begrotingsafwijkingen op kredieten 
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 Fractie: CDA 

 Vraag: Kredieten 

Waarom zijn deze kredietoverschrijdingen niet in de 2e berap gemeld? En worden op 

deze kredieten nog verdere uitgaven verwacht? En zo ja, hoeveel? 

 
 Antwoord: In de financiële verordening is opgenomen dat afwijkingen op investeringskredieten 

groter dan € 25.000 in de tussenrapportages worden toegelicht. In de jaarrekening 2017 

is daarom bij kredietoverschrijdingen < € 25.000 geen toelichting opgenomen. De 

overschrijdingen die zijn geconstateerd hebben betrekking op een grondruil in Herpt, het 

uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van wateroverlast Vlijmen-Noord en het 

plaatsen van zonnecollectoren op Die Heygrave. Hieronder wordt per overschrijding >€ 

25.000 ingegaan waarom deze niet bij de 2e bestuursrapportage is gerapporteerd. 

 

Grondruil Herpt 

De kredietoverschrijding als gevolg van de grondruil in Herpt moet conform de BBV 

administratief (bruto) verantwoord worden waardoor deze ook zichtbaar werd in de 

administratie van de investeringskredieten. In het kader van transparantie is besloten om 

deze wel zichtbaar te laten zijn bij de krediet-overschrijdingen in de jaarrekening. Omdat 

het een ruil van 100% vergelijkbare kavels betreft is het netto gezien geen overschrijding 

en daarom is deze ook niet eerder gerapporteerd.  

 

Maatregelen wateroverlast Vlijmen-Noord 

Bij de kredietoverschrijding op het project om de maatregelen wateroverlast Vlijmen- 

Noord te realiseren was lange tijd nog onduidelijk of er een extra bijdrage voor het 

meerwerk van het waterschap zou komen. Uiteindelijk is recentelijk (begin 2018) bekend 

geworden dat deze bijdrage niet zou komen. Dit is pas na de jaarwisseling bekend 

geworden en was ten tijde van de tweede bestuursrapportage niet bekend. Er worden 

geen kosten meer verwacht. 

 

Zonnepanelen Die Heygrave 

In maart 2017 is door het college besloten om een aanvullend krediet beschikbaar te 

stellen van € 20.600 om de zonnecollectorinstallatie op zwembad Die Heygrave in 

Vlijmen uit te breiden zodat de nu overtollige opgewekte warmte kan worden afgegeven 



 

 

aan de twee overige zwembaden van Die Heygrave. Door deze uit te breiden zou ook 

aanspraak gedaan kunnen worden op de maximale subsidie. Ten tijde van de tweede 

bestuursrapportage was de verwachting dat de overschrijding op het krediet, inclusief de 

onderschrijding op het krediet voor de zonnecollectoren op de sporthal, binnen de 

rapporteringsgrens van € 25.000 zou blijven. Doordat er, om te voldoen aan de 

subsidievoorwaarden, meer uren dan voorzien nodig waren bleek in december dat de 

grens van € 25.000 zou worden overschreden. Dit was echter te laat duidelijk om nog in 

de tweede bestuursrapportage te vermelden. Er worden geen kosten meer verwacht. 

   

  Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 

reserves 
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 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De storting in de Reserve bijdrage bedrijven GOL blijft elk jaar gelijk, nl. 115.000 euro. 

Graag een verklaring hiervoor. Het aantal bedrijven neemt toe, de WOZ-waarde van de 

bedrijfspanden zal ook toenemen, zo nemen wij aan. Ook jaarlijkse indexatie vindt 

kennelijk niet plaats? 

 
 Antwoord: In de BOK GOL is de bijdrage vanuit het bedrijfsleven bepaald op € 4 mln. (netto 

contante waarde 2013) op te brengen door een OZB verhoging in 50 jaar. Ofwel 50 keer 

€ 112.000. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. De eerste storting bedroeg dus € 112.000 

inmiddels opgelopen in 2017 naar € 115.336 (In de tabel op pag. 185 worden alle 

toevoegingen en onttrekkingen afgerond op € 1.000). 

   

  C.1 Overzicht budgetoverhevelingen 
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 Fractie: PvdA 

 Vraag: Budgetoverheveling Otjiwarongo.  
 
Budgetoverhevelingen dienen om budgetten die in 2017 niet (geheel) uitgevoerd konden 
worden of vertraging hebben opgelopen, in 2018 toch te kunnen uitvoeren.  
 
Daarbij dient er uit gegaan te worden van reeds goedgekeurde plannen. Het is 
uitdrukkelijk niet bedoeld om “spaarpotjes” op te bouwen voor een bepaald onderwerp 
en dan later maar te zien wat je er precies mee gaat doen.  
In 2016 en 2017 zijn vanuit Otjiwarongo geen nieuwe plannen of aanvragen tot 
ondersteuning meer ontvangen. Het enige dat is toegezegd vanuit de gemeente 
Heusden is de financiering van de maaltijden van de kinderen in het hulpcentrum tot en 
met 2018. Vandaar dat er in 2017 slechts een klein bedrag besteed is.  
 
Het (kleine) benodigde budget voor de maaltijden is bekend, zodat het grootste gedeelte 
van deze € 83.000,-- terug kan vloeien naar de algemene reserve of opnieuw bestemd 
via een raadsvoorstel. 
 
Vraag: 
Bent u het met ons eens dat, als er inderdaad geen plannen uit 2017 zijn die nog op 
uitvoering wachten, er geen budget overgeheveld dient te worden, behalve dat voor de 
toegezegde ondersteuning van de maaltijden?  

 
 Antwoord: Bij het opmaken van de jaarrekening moesten nog kosten over 2017 betaald worden 

omdat het betaalverzoek achteraf ingediend wordt. Op basis van het eerder opgestelde 

plan kunnen de kosten in 2018 nog € 39.000 bedragen. Er is voor gekozen om het 

restant van het beschikbare budget over te hevelen naar 2018 zodat een en ander in 

2018 afgerond kan worden. Daarnaast biedt dit het college en de raad de mogelijkheid 

om in 2018 met een voorstel voor besteding van het overschot te komen. Als de 



 

 

middelen niet overgeheveld worden zouden deze onderdeel uitmaken van het saldo van 

de jaarrekening. 

   

 

  Bouwgrondexploitatie 
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 Fractie: DMP 

 Vraag: Complex van Delft/Schoolstraat is een herzien verliesgevend complex; wat is de 

planning voor de komende jaren? Gaat er in de toekomst nog ontwikkeld worden? 

 

 Antwoord: De koopovereenkomst bevat nog een ontbindende voorwaarde tot april 2019 zolang er 

nog sprake is van een milieubeperking. De ontwikkelaar is nu aan zet. Het streven van 

de ontwikkelaar blijft om volgend jaar (na een bestemmingswijziging) met de 

woningbouw van start te gaan. 

   

  Bouwgrondexploitatie 
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 Vraag: Waarom is er geen winstneming m.b.t. project Geerpark; resultaten voor totale complex 

zijn positief, ook in 2017? 

 

 Antwoord: In dit project werkt  de gemeente samen met Woonveste op grond van een 

samenwerkingsovereenkomst. Voor dit project zijn twee grondexploitaties ter inzage 

gelegd. De ‘grondexploitatie van het gemeentelijk deel’ en de ‘contract GREX’, waarbij 

de ‘contract GREX’ enkel een vertaling is van het gemeenschappelijk deel op grond van 

de samenwerkingsovereenkomst. Het resultaat van de ‘contract GREX’ (ieder de helft) 

vormt geen apart resultaat voor de gemeente en/of Woonveste. Het uiteindelijke 

resultaat / het saldo uit de ‘contract GREX’ gaat conform de bepalingen in de 

overeenkomst uiteindelijk naar beide partijen (ieder voor de helft) die ieder ook een 

eigen grondexploitatie hebben die voor beide partijen vervolgens leidt tot een eigen 

resultaat naar aanleiding van dit project.  

  

De ‘contract GREX’  bevat de gemeenschappelijke grondexploitatie (gemeente en 

Woonveste). Die laat inderdaad een positief resultaat zien. De uitkomst van deze 

grondexploitatie vormt daarentegen slechts input voor ‘de grondexploitatie van het 

gemeentelijk deel’, en is daarom ook als onderbouwing bijgevoegd. Het uiteindelijk 

geraamde positieve resultaat gaat voor de helft naar Woonveste en voor de helft naar de 

gemeente (als input voor beide partijen voor de financiële verantwoording in de eigen 

grondexploitatie).  

  

De ‘grondexploitatie van het gemeentelijk deel’ houdt derhalve voor wat betreft de 

opbrengsten rekening met de helft van het positieve resultaat uit de ‘contract GREX’. En 

houdt verder rekening met het totaal aan kosten voor de gemeente gedurende de 

looptijd van het project. Het gaat dan om projectkosten die partijen ieder voor eigen 

rekening nemen en kosten van voor de totstandkoming van de samenwerking, zoals 

bijvoorbeeld rente en verwervingskosten). Per saldo resulteert dan nog een verlies, 

waarvoor een verliesvoorziening is gevormd. Dit verklaart waarom er voor Geerpark 

geen sprake is van winstneming. 

   

   

 

 



 

 

Bouwgrondexploitatie 

80 Pagina algemeen 

 Fractie: DMP 

 Vraag: Complex Verdoorn Heesbeen; ik zie hier weinig ontwikkeling, geen verwachte 

opbrengsten uit woningbouw (klein deel industrie). Complex bestaat al lang zonder dat 

er ontwikkeling is. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Planning exploitatie 

loopt tot 2010 volgens de documentatie. 

 

 Antwoord: In de grondexploitatie is rekening gehouden met de verkoop van de resterende 

bedrijfskavels in 2018 en 2019. In de loop van 2018 hebben zich inmiddels vier 

gegadigden gemeld voor de aankoop van de betreffende kavels 

 
 
 



Subsidies

Naam van de gesubsidieerden  werkelijk 2016  werkelijk 2017 

Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (oranje) 836                          836                          

Activiteiten Vereniging Nieuwkuijk (sint) 293                          293                          

Activiteitencomite Heusden (oranje) 2.091                       2.091                       

Kernmanagement Drunen (sint) 1.255                       1.255                       

Ondernemersvereniging Heusden Vesting (sint) 1.255                       1.255                       

Kernmanagement Drunen-Elshout (Oranje) 2.091                       2.091                       

Oranjecomite Elshout 836                          836                          

Oranjecomite Haarsteeg 836                          836                          

Sint-Nicolaas Intocht Haarsteeg/Organisatie Haorendam 293                          293                          

Sint-Nicolaas Intocht Elshout 293                          293                          

Werkgroep Naionale Feestdagen Vlijmen (oranje) 2.091                       2.091                       

Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen (sint) 1.255                       1.255                       

Werkgroep Taptoe Drunen 929                          929                          

Totaal 600206016425100/nieuw nr. 2017 400407420100                      14.354                      14.354 

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 931.621                   897.859                   

Totaal 651001056424100/nieuw nr. 2017 456004420100                    931.621                    897.859 

Badmintonclub Drunen 422                          171                          

Basketbalclub Vlijmscherp 890                          935                          

Drunense Atletiek Klub 1.286                       1.241                       

S.H.J. Dans en Turnvereniging 5.316                       5.289                       

Gymnastiekvereniging Inion 1.142                       1.169                       

Handbalvereniging Avanti 1.142                       1.169                       

Handboogschietvereniging Constantia 162                          153                          

HHC '09 Heusden -                               1.160                       

Hockeyclub M.H.C.D. 5.118                       4.956                       

Judoclub Drunen 1.762                       1.870                       

Dameskorfbalvereniging NDZW 575                          566                          

Omnivereniging S.C. Elshout Gymnastiek 413                          485                          

Omnivereniging S.C. Elshout Handbal 1.124                       1.151                       

Omnivereniging S.C. Elshout Voetbal 1.537                       1.573                       

Onderwatersportvereniging Amicus Aquae 45                            45                            

Ruitersport Vereniging Heusden Duinrakkertjes 404                          171                          

Schaatstrainingsclub Willy van den Berk 458                          440                          

Skeelervrienden Drunen 153                          467                          

Tafeltennisvereniging Hooghei 81                            99                            

Team Brabant 2000 503                          485                          

Tennisvereniging Heusden 494                          512                          

Tennisvereniging L.T.C. Achter de Bogen 1.196                       1.501                       

Tennisvereniging L.T.C. De Hoge Heide 1.852                       2.212                       

Tennisvereniging L.T.C. De Klinkaert 863                          881                          

Vlijmense Mixed Hockey Club 2.733                       -                               

Voetbalvereniging Drunen FC 584                          656                          

Voetbalvereniging Haarsteeg 5.541                       5.289                       

Voetbalvereniging RKDVC 6.063                       5.856                       

Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk 2.670                       2.724                       

Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boys 1.888                       1.915                       

Volleybalclub Minerva 1.115                       1.097                       

Watersportvereniging Heusden 449                          467                          

Zwemvereniging AquAmigos 2.392                       2.410                       

Totaal 653001036425100/nieuw nr. 2017 451001420100                      50.373                      49.115 



Subsidies

Naam van de gesubsidieerden  werkelijk 2016  werkelijk 2017 

Accordeonvereniging Accorda 669                          740                          

Chr. Gemengd Koor "Cantare" (opgeheven) 335                          -                               

Drumband en Majorettenkorps St.Jan 3.290                       3.219                       

Drunens Gemengd Koor Vivace 669                          669                          

Fanfare Eendracht Maakt Macht 4.497                       4.497                       

Het Groot Dwergonisch Mannenkoor 669                          669                          

Harmonie "de Eendragt" van Onsenoort en Nieuwkuijk 3.006                       3.006                       

Harmonie De Eendracht Heusden 3.006                       3.006                       

Harmonie Drunen 8.891                       9.033                       

Heusdens MannenKoor 669                          669                          

Kon. Harmonie St. Cecilia Haarsteeg 5.459                       5.491                       

Koor Albateso 669                          669                          

Seniorenkoor Hunenhof Drunen 669                          669                          

Showband Nieuwkuijk (opgeheven) 2.600                       -                               

Dickens Academy -                               1.901                       

Toneelgroep K.A.T. 1.672                       1.672                       

Toneelvereniging Ernst en Luim 1.814                       1.672                       

Toneelvereniging O.N.A. en O.N.S. 3.163                       3.305                       

Toneelvereniging Zoeklicht 2.311                       2.311                       

Vlijmens MannenKoor 669                          669                          

Vriendenkoor "Met een Lach en een Traan" (opgeheven) 669                          -                               

Wiellander Muzikanten 669                          669                          

Zangkoor Confetti Marcanto Elshout 669                          669                          

Zangvereniging Très Jolie 669                          669                          

Zangvereniging Levenslust 669                          669                          

Drunense zangmaatjes "Da capo" -                               740                          

Totaal 654002016425100/nieuw nr. 2017 453003420100                      48.072                      47.283 

Centrum voor de kunsten  De Aleph 688.665                   666.212                   

Totaal 654004016425100/nieuw nr. 2017 453004420100                    688.665                    666.212 

Beheer Centrum voor Podiumkunsten -                               -                               

Creatief Centrum "De Ark" 10.454                     10.454                     

Stichting Creatief Centrum Heusden 10.454                     10.454                     

Stichting De Moriaan 1.255                       1.255                       

Stichting De Voorste Venne -                               17.243                     

Stichting Heusden Vesting Klassiek 2.508                       2.508                       

Stichting Honsoirde 2.508                       2.508                       

Stichting Kunst Vesting Heusden 1.255                       1.255                       

Stichting Route van de Kunst 628                          628                          

Stichting Lidy van Damfonds / ongehoord 628                          628                          

Stichting Stuurgroep Vlijmen 16.726                     16.726                     

Stichting voor Kunst en Kultuur Het Ravelijn 2.508                       2.508                       

Dickensfestijn 2.508                       2.508                       

Stichting Effect Festival 2.508                       -                               

Totaal 654004016425130/nieuw nr. 2017 453004420130                      53.940                      68.675 



Subsidies

Naam van de gesubsidieerden  werkelijk 2016  werkelijk 2017 

Carnavalsorganisatie Haorendam 440                          440                          

Christelijke Vrouwenvereniging "de Ontmoeting" 440                          440                          

CV Kuykse Kwasten 440                          440                          

CV Knotwilgendam 440                          440                          

Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 440                          440                          

Heemkundekring Onsenoort 1.672                       1.672                       

NBvP Vrouwen van Nu Drunen-Elshout 440                          440                          

Vereniging O.H.V. Ontmoet Haarsteegse Vrouwen -                               440                          

Vrouwen van Nu Nieuwkuijk 440                          440                          

Vrouwen van Nu Vlijmen 440                          440                          

Katholiek Vrouwen Gilde Drunen / Elshout (opgeheven) 440                          -                               

Katholieke Vrouwen Beweging Drunen 440                          -                               

Kommissie Vastenaovond Dwergonie 440                          440                          

Schuttersgilde St. Ambrosius Haarsteeg 440                          440                          

Sint Barbara Gilde Vlijmen 440                          440                          

Sint Catharina Schuts 440                          440                          

Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam -                               440                          

Stichting Carnaval Zaandhoazenlaand 440                          440                          

Sint Joris Gilde Heesbeen 440                          440                          

Stichting Het Gouverneurshuis 1.672                       1.672                       

Totaal 654102016424100/nieuw nr. 2017 454002420100                      10.384                      10.384 

Heusdens Buro voor Toerisme 157.835                   156.020                   

Totaal 656007036421100                    157.835                    156.020 

Heusdense Televisie en Radio stichting 22.110                     22.193                     

Totaal 658002016425100/nieuw nr. 2017 456005420100                      22.110                      22.193 

Stichting Voedselbank Nederland afdeling Den Bosch e.o. 13.040                     11.200                     

Totaal 661401016425100/nieuw nr. 2017 463003420100 13.040                     11.200                     

Stichting Voedselbrigade Oudheusden 1.000                       1.000                       

Totaal 661401016343080/nieuw nr. 2017 463003341080                        1.000                        1.000 

Gered Gereedschap Heusden 4.623                       4.623                       

Totaal 667004026425100/nieuw nr. 2017 461023420100 4.623                       4.623                       

Vluchtelingenwerk Heusden Stichting 45.406                     -                               

Totaal 662101036425100                      45.406                                - 

Stichting De Korf -                               29.000                     

Stichting De Haarstèk -                               20.000                     

Dorpsvereniging Hedikhuizen 500                          500                          

Stichting Dorpshuis Herpt 1.500                       1.500                       

Stichting Elshout Vooruit 11.000                     10.000                     

Stichting Patronaat Nieuwkuijk 7.500                       10.000                     

Classicale Jeugdstichting De Crocus Doeveren 500                          500                          

overige incidentele kosten buurthuizen 40.478                     

Totaal 667001026424130/nieuw nr. 2017 461005420130                      21.000                    111.978 



Subsidies

Naam van de gesubsidieerden  werkelijk 2016  werkelijk 2017 

Activiteitencomite Speelweek Heusden 665                          665                          

Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Drunen 665                          665                          

Stichting Jeugd Vakantie Vreugd Elshout 665                          665                          

Stichting Jeugdvakantiewerk Haarsteeg 665                          665                          

Stichting Jeugd Vakantie Werk Vliedberg-Nieuwkuijk 665                          665                          

Stichting Jeugd Vakantie Werk Vlijmen 665                          665                          

Jong Nederland Drunen 7.733                       3.232                       

Kindervakantiespelen Herpt -                               665                          

Kindervakantiespelen Oudheusden (H.O.J.) 665                          665                          

Scouting Maurice Flacard 5.178                       4.971                       

Scouting Dr. Akkermansgroep 4.764                       4.723                       

Scouting Garcia Moreno 4.350                       4.557                       

Scouting St. Jansgroep 1.825                       1.866                       

Speel-o-theek Drunen 4.459                       4.355                       

Speel-o-theek de Leentol 2.451                       2.409                       

Totaal 667002036425100/nieuw nr. 2017 461016420100                      35.414                      31.433 

Stichting Steunpunt Ouderen in Elshout D'n Elshof 7.500                       7.500                       

Stichting Hunenhof 43.208                     -                               

Totaal 664101026425130/nieuw nr. 2017 468101420130                      50.708                        7.500 

ANBO Langstraat 1.331                       -                               

KBO afdeling Drunen 2.746                       1.331                       

KBO afdeling Elshout 1.331                       1.331                       

KBO afdeling Haarsteeg 915                          915                          

KBO afdeling Nieuwkuijk 915                          915                          

Nationale Vereniging De Zonnebloem 1.017                       1.017                       

Ouderenvereniging Vlijmen Dorp 1.331                       1.331                       

Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg 915                          915                          

Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH) 1.664                       1.664                       

Vereniging Senioren Heusden 1.331                       1.331                       

Totaal 664101026425130/nieuw nr. 2017 468101420130                      13.496                      10.750 

Stichting Peuterspeelzalen Heusden/Mikz kinderopvang 336.543                   349.123                   

Totaal 665001056425100/nieuw nr. 2017 443011420100                    336.543                    349.123 

EHBO afdeling Heusden 1.157                       1.157                       

EHBO Vereniging Drunen-Elshout 2.312                       2.312                       

EHBO-vereniging Vlijmen 2.312                       2.312                       

Stichting Eigen-Wijs Heusden       6.240                       5.581                       

St. Slachtofferhulp Nederland Zuid-Oost 8.198                       8.228                       

Stichting Vrije Tijds Club Drunen 4.660                       4.660                       

Zwemvereniging De Dobbertjes -                               640                          

Alzheimercafe -                               1.200                       

Totaal 671401046425100/nieuw nr. 2017 471003420100                      24.879                      26.090 



Subsidies

Naam van de gesubsidieerden  werkelijk 2016  werkelijk 2017 

O3 Collectieve voorziening WMO/mantelzorgcompliment 44.375                     81.492                     

O3 ContourdeTwern 680.000                   1.172.770                

O3 Stichting Mee clientenondersteuning 519.205                   477.908                   

O3 Buurthuizen ContourdeTwern 422.448                   421.681                   

O3/Buurthuis de Korf 70.000                     -                               

O3/Buurthuis de Haarstek 30.000                     -                               

O3 Modus 396.000                   361.380                   

O3 Juvans (incl. tolk- en vertaaldiensten) 725.000                   664.740                   

O3 GGD lokale accenten 34.300                     40.448                     

O3 Onderwijstaken 78.592                     78.592                     

Totaal O3 2.999.920                3.299.011                

Stichting De Schroef 245.000                   375.600                   

De Aleph combinatiefunctie 50.000                     

Stichting Scala combinatiefunctie 40.000                     

Totaal Stichting De Schroef 245.000                   465.600                   

Totaal generaal                 5.768.382                 6.250.403 


