
 

 

Beantwoording technische vragen over de begroting 2020 gesteld door de fracties:  

Heusden één, VVD, DMP Heusden, GroenLinks, Heusden Transparant, D66, Gemeentebelangen en 

CDA. 
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  Voorwoord 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Afgelopen jaar werd in het voorwoord van de Begroting 2019 onder het kopje 
“Transparantie” lezers van de digitale versie ook gevraagd om reacties e.d.. In de 
beantwoording van de algemeen politieke vragen is ons toegezegd dat de raad zou 
worden geïnformeerd over de reacties, zowel qua aantal als inhoud. We zijn nu 12 
maanden verder en wij schamen ons eigenlijk dat wij u weer moeten wijzen op het feit 
dat toezeggingen niet gestand worden gedaan, u kunt het wel raden. Wanneer mogen 
wij de toegezegde informatie tegemoet zien? 

 Antwoord: Er zijn geen reacties binnengekomen op de digitale versie. Iets wat we overigens naar 
u hadden moeten terugkoppelen. Ook dit jaar bieden we lezers de mogelijkheid om te 
reageren. 
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  Inleiding, verschillen voorjaarsnota, Sociaal Domein 

 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Hoe is het gesteld met de capaciteit en kwaliteit aan de voorkant bij het verwijzen naar 
de jeugdzorg, hoe zijn de aantallen, het type en lengte van behandelingen.  
Kunt u kwalitatief en kwantitatief aangeven wat de mutaties zijn in de afgelopen jaren? 

 Antwoord: Capaciteit en kwaliteit verwijzingen: 
De verwijzingen voor de jeugdhulp verlopen via 3 wettelijke toegangen. Dit zijn de 
gemeentelijke toegang (Bijeen mandaatteam), de medische verwijzing (jeugdarts, 
huisarts, kinderarts, etc.) en de gedwongen route via jeugdbescherming en 
jeugdreclassering (gecertificeerde instellingen zoals Jeugdbescherming Brabant, Leger 
des Heils en William Schrikker).  
We hebben alleen directe invloed op de kwaliteit en capaciteit van onze eigen toegang. 
In Bijeen werken 6 medewerkers verdeeld over 4,4 fte. Het gaat om gekwalificeerde 
medewerkers waarvan het merendeel met een SKJ-registratie (beroepsregister 
jeugdprofessionals).  
We hebben indirect invloed op de kwaliteit en capaciteit van de gecertificeerde 
instellingen, omdat we deze inkopen als regio Hart van Brabant. De kwaliteit van de 
gecertificeerde instellingen wordt gemonitord door de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV en J).  
Op de kwaliteit en capaciteit van de medische verwijzing hebben we geen invloed. Wel 
werken we samen met de jeugdartsen en huisartsen om op die manier kennis te delen.  
Aantallen en mutaties afgelopen jaren 
In de monitor jeugdhulp Hart van Brabant worden sinds 2015 de beleidsdoelen 
gemonitord. De meeste recente versie (2018) bevat data en ervaringsverhalen rondom 
de Koers Samen met de Jeugd. De monitor bevat zowel regionale als lokale cijfers. Bij 
elk tabblad kunt u doorklikken om de lokale cijfers te bekijken. 
-           Onder het tabblad gebruik jeugdhulp vindt u de cijfers voor Heusden. Hier kunt 
u zien dat er voor alle gemeenten in Hart van Brabant, waaronder Heusden, sprake is 
van een toename in het aantal jeugdigen met jeugdhulp en dus ook in het aantal 
trajecten jeugdhulp dat wordt ingezet.  
-           Onder het tabblad resultaten per gemeente vindt u een infographic over 
jeugdhulp in Heusden.  
Een deel van de gegevens van de monitor jeugdhulp is ook te vinden op 
www.waarstaatjegemeente.nl op het dashboard jeugd. Hier kunt u ook doorklikken 
naar alle beschikbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over jeugd 
en jeugdhulp.  

   

  

https://ggd-hvb.instantmagazine.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2018
https://ggd-hvb.instantmagazine.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2018#!/gebruik-jeugdhulp
https://ggd-hvb.instantmagazine.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2018#!/resultaten-per-gemeente
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening
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  Inleiding, verschillen voorjaarsnota, uren bouwgrond/exploitatie 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wat is de reden dat er (in absolute zin) in 2020 meer uren op de reguliere exploitatie 
gemaakt worden dan in 2019? 

 Antwoord: In 2020 zien we een verschuiving van uren bouwgrond/kredieten naar reguliere 
exploitatie welke wordt veroorzaakt door minder beschikbare projecten en de fases 
waarin lopende grondexploitaties zich bevinden. Door deze verschuiving wordt de 
reguliere exploitatie zwaarder belast. 
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  Inleiding, verschillen voorjaarsnota, pensioenen wethouders 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: De opmerking (blz. 6) over pensioenaanspraken van collegeleden kunnen wij niet 
helemaal plaatsen. Pensioenpremies worden toch ingehouden op de brutosalarissen? 
Of bedoelt u wellicht wachtgelden? 

 Antwoord: Het gaat om pensioenaanspraken niet om wachtgelden. 
De pensioenpremies worden inderdaad ingehouden op het salaris. Conform de 
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) vindt de pensioenopbouw van 
collegeleden plaats bij de gemeente en niet bij een pensioenfonds. Voor de 
toekomstige pensioenaanspraken is zodoende een voorziening gevormd. De jaarlijkse 
storting in de voorziening was nog niet geraamd omdat de werkwijze is gewijzigd. 
Voorheen werd de uitbetaling van het pensioen als last genomen in het jaar van 
uitbetalen. 
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  Inleiding, verschillen voorjaarsnota, Die Heygrave 

 Fractie: VVD/D66/Gemeentebelangen 

 Vraag: a. We lezen dat de ingerekende besparing op energielasten niet behaald is. Is dit 
inzicht meegenomen in prognose bij de aanstaande verbouwing? 
 
b. Wat is de reden dat het energieverbruik van Die Heygrave minder is gedaald dan 
gedacht na plaatsing zonnecollectoren (minder zonneopbrengst lijkt niet aan de orde te 
zijn)? 
 
c. Er wordt 80.000 euro extra (t.o.v. VJN) begroot voor zwembad Die Heygrave. Er 
worden wel enkele oorzaken genoemd. Graag ook een financiële specificatie per 
oorzaak. 

 Antwoord: a. In de prognose van de energiebesparing na uitvoering van de 
duurzaamheidsmaatregelen is gerekend met het verbruik in 2016 tot en met 2018 en 
het mogelijke effect dat iedere maatregel heeft (CO2-emissie). Dit is vermenigvuldigd 
met de huidige tarieven voor gas en elektriciteit. Doordat bij de berekende besparing 
het werkelijk verbruik gedurende 3 jaar is gehanteerd en niet de - op begrotingsbasis 
2019 - ingerekende besparing, heeft het niet behalen van deze besparing geen 
consequenties voor de geprognosticeerde besparing van de verbouwing. Echter geldt 
ook daarvoor dat de energiebesparing is ingerekend op basis van theoretische 
gegevens en op papier haalbaar is. In de praktijk bestaat altijd het risico dat deze 
(maximale) besparing niet gehaald wordt. De voor Die Heygrave specifieke situatie kan 
immers afwijken van de parameters waar in rekenprogramma’s van uitgegaan wordt. 
Ook kan de manier waarop gebruikers omgaan met energie invloed hebben op de 
uiteindelijke energiebesparing, evenals de ontwikkeling van de energietarieven. 
 

b. Dit komt doordat in het adviesrapport, op basis waarvan de besparing is ingerekend, 
is uitgegaan van een optimaal situatie die in de praktijk nog niet haalbaar is. Zo is het 
met  de huidige, verouderde installaties, niet mogelijk gebleken om de warmte 
opwekking zo efficiënt als – theoretisch gezien – mogelijk, toe te passen. De grootste 
opwekking vindt bovendien plaats in de zomer, terwijl het zwembad dan juist gesloten 
is. In de huidige situatie zijn we echter nog niet in staat om deze warmte op te slaan 



 

 

voor later gebruik. Dit wordt wél mogelijk na uitvoering van de 
duurzaamheidsmaatregelen waartoe u op 17 september heeft besloten. 
 
c. In de tabel ‘Verschillen begroting 2020 en voorjaarsnota 2019’ staat voor zwembad 
Die Heygrave een nadeel van € 40.000 vermeld (in plaats van € 80.000). Dit bedrag is 
als volgt te specificeren: hogere energielasten € 26.000, extra schoonmaakkosten 
(WML) € 6.000 en ophoging budget diverse kosten met € 10.000. In totaal € 42.000. 
Door een aantal kleine mutaties op de overige budgetten resulteert dit per saldo in een 
nadeel van € 40.000 voor zwembad die Heygrave. 
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  Inleiding, verschillen voorjaarsnota, rentetoevoeging voorziening bouwgrond 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het voordeel m.b.t. rentetoevoeging verliesvoorzieningen grondexploitaties ad 254.000 
lijkt ons een structureel voordeel?  
Het nadeel van deze beleidswijziging is vooralsnog een eenmalige extra dotatie aan de 
verliesvoorziening van ca. 1,4 miljoen. Wanneer en hoe gaat u dit nadeel verwerken? 

 Antwoord: Dat is inderdaad een structureel voordeel en is ook als zodanig verwerkt in de 
begroting. 
De dotatie vanuit de algemene reserve aan de verliesvoorziening bouwgrond zal in 
2019 worden verwerkt. Dit wordt opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2019. 

   

7 Pagina 6 pdf / 3 site 

  Inleiding, Algemene reserve 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is de voorgestelde onttrekking ten behoeve van de aanvulling van de reserve egalisatie 
afvalstoffenheffing van circa 0,8 miljoen euro (tekort van € 863.000 minus resultaat 
2019) wel al meegenomen in de grafiek voor wat betreft de stand van de AR per 1-1-
2020? 
 
Afgelopen jaar zat bij de beantwoording van de technische vragen over de begroting 
2019 een bijlage met de titel “Verloopoverzicht Algemene Reserve”. Graag ontvangen 
wij een geactualiseerd verloopoverzicht van de algemene reserve over de periode 31-
12-2018 tot en met 31-12-2023, daarbij rekening houdend met onttrekkingen welke, 
zoals nu voorzien, in die periode plaats zullen vinden ten laste van de algemene 
reserve? 

 Antwoord: De aanvulling van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing is inderdaad alvast 
meegenomen (er vanuit gaande dat de raad conform het raadsvoorstel besluit). 
Het verloopoverzicht van de algemene reserve is als bijlage 1 toegevoegd. 
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  Winsten uit grondexploitaties 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De Algemene Reserve daalt met deze begroting in 2020 van 14,9 tot 11,4 miljoen 
euro, als gevolg van o.a. investeringen. Is er bij de meerjarenbegroting voldoende 
rekening mee gehouden dat de opbrengsten uit bouwgrondexploitatie kunnen 
tegenvallen als gevolg van vertraging van de woningbouw? Vertraging ligt op de loer  
zowel door de PAS als verlaging van de economische groei/1e tekenen van een 
volgende economische recessie?   

 Antwoord: Met de risico’s van tragere uitgifte en lagere prijzen is in de paragraaf 
weerstandsvermogen rekening gehouden. Bij de jaarrekening 2019 worden zowel de 
grondexploitaties als de risico’s op deze onderdelen opnieuw geactualiseerd. 
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  Dromen.Doen.Heusden 

 Fractie: VVD/DMP 

 Vraag: We lezen bij ‘wat gaan we daarvoor doen’ dat we een ‘bijzonder vervolg’ aan 
Dromen.Doen.Heusden. Wat moeten we ons voorstellen bij een ‘bijzonder vervolg’? 
 
In paragraaf 1.1 wordt beschreven dat de gemeente verder wil werken aan het 
Dromen.Doen.Heusden door hier een vervolg aan te geven en deze slogan te 
‘versterken’. Hiermee creëren we een omgeving waar inwoners hun dromen waar 
kunnen maken, wordt beschreven. Wat wordt er bedoeld met ‘een vervolg geven aan’ 
en ‘verder werken aan’ en hoe zorgt het tonen van goede voorbeelden en initiatieven 
ervoor dat inwoners hun dromen kunnen nastreven en realiseren? 

 Antwoord: Hier is een kleine fout in de tekst geslopen. De tekst had moeten luiden “en verder in 
het bijzonder vervolg geven aan Dromen. Doen. Heusden.” Hiermee bedoelen we 
uiteraard dat we ook in 2020 werken vanuit onze merkbelofte Dromen. Doen. 
Heusden. en daar als gemeente ook komend jaar verder in willen groeien. 
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  Samen thuis in Heusden 

 Fractie: VVD/DMP Heusden/Heusden één 

 Vraag: We lezen ‘bij wat gaan we daarvoor doen’ dat de inbreng van jeugd en jongeren een 
vaste plek krijgt in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Wat moeten we ons 
hier bij voorstellen? 
 
In het laatste puntje wordt beschreven dat de mening van jongeren een vaste plek 
krijgt in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Op welke manier geeft de 
gemeente hier invulling aan en hoe haalt zij deze informatie op? 
 
Uitvoering geven aan de motie jeugd en politiek door de huidige inzet op 
jeugdparticipatie beter te coördineren en structureel tijd en middelen vrij te maken voor 
geslaagde activiteiten, zoals het jaarlijkse jeugdcongres, de jeugdburgemeesters en de 
Instareporters. En ook door inbreng vanuit jeugd en jongeren een vaste te plek te 
geven in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Zijn hier al concrete ideeën 
voor? 

 Antwoord: We zijn zoekende hoe we de mening van jongeren een vaste plek kunnen geven. Hier 
loopt een aantal initiatieven voor, zoals het betrekken van de ‘afgevallen’ kandidaten 
voor de jeugdburgemeesters, de instareporters en het jaarlijkse jeugdcongres. In de 
praktijk blijkt het lastig om jongeren structureel betrokken te krijgen en te houden.  
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  Digitalisering 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Zijn er kosten verbonden aan de verdere digitalisering van de gemeente door middel 
van het aanbieden van een eigen account voor elke burger op de site van de 
Gemeente Heusden, zo ja hoe hoog zijn deze kosten? Aangezien het aantal website 
bezoekers ver terug loopt is het dan wel nuttig om deze grote ‘internet site transitie’ 
door te voeren? 

 Antwoord: De inwoners die inloggen op de website bijvoorbeeld voor het invullen van een digitaal 
formulier voor een verhuizing gebruiken hiervoor hun landelijke DigiD account. Dit 
wordt gebruikt voor alle overheidswebsites inclusief bijvoorbeeld de Belastingdienst. 
Aan het aantal accounts zijn geen kosten verbonden.  
Het teruglopen van de bezoekersaantallen wordt veroorzaakt door de beschikbaarheid 
van social media als alternatief kanaal. Voor online dienstverlening waarvoor ingelogd 
dient te worden, kunnen de inwoners op de website terecht met hun DigiD account. 
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  Indicator bezwaarschriften 

 Fractie: GroenLinks/D66/CDA 

 Vraag: Hier zit een sprong (toename) in, kunt u een verklaring geven voor de toename en zijn 
er onderliggende cijfers beschikbaar oftewel de oorzaken van de toename? 
 
Is er een verklaring voor de toename in het aantal bezwaarschriften? 

 Antwoord: Er zijn geen 96 (zoals abusievelijk in begroting blz. 16 staat), maar 90 
bezwaarschriften ingekomen in 2018. Dit blijkt uit het jaarverslag van de 
bezwaarschriftencommissie, dat u op 31 mei 2019 ter kennis is gebracht.  
 
In de laatste jaren heeft er geen substantiële toename van bezwaarschriften 
plaatsgevonden. Een fluctuatie van rond 10% is niet ongewoon. Het aantal 
bezwaarschriften is soms aanwijsbaar hoger als er meerdere bezwaren tegen 1 soort 
besluit zijn (bijvoorbeeld in voorgaande jaren bij de invoering van omgekeerd 
inzamelen). In 2018 zijn geen uitzonderlijke verschillen ten opzichte van het 
voorgaande jaar aanwijsbaar. 
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  Indicatoren 

 Fractie: D66 

 Vraag: Het aantal gemeentelijke panden in gebruik door de gemeente is toegenomen met 2. 
Welke zijn dit? 

 Antwoord: Op 29-01-2019 heeft u een geactualiseerd overzicht ontvangen van de gemeentelijke 
gebouwen (peildatum 31-12-2019). Dit overzicht was de basis voor de aantallen en 
verdeling per categorie in de begroting 2020 en wordt daarmee als een nieuw 
vertrekpunt gezien. Door het geactualiseerde overzicht zijn gebouwen en bouwwerken 
aangemerkt in het overzicht die voorheen niet waren opgenomen maar wel in 
eigendom waren van de gemeente. In 2019 zijn geen panden aangekocht of extra in 
gebruik genomen door de gemeente. Er hebben alleen enkele verschuivingen 
plaatsgevonden tussen de verschillende categorieën door een nieuwe inventarisatie 
van het gebruik. De toename van 2 gebouwen is daardoor niet afkomstig door een 
uitbereiding van het gebruik door de gemeente. 
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  Verbonden partijen 

 Fractie: VVD / CDA / D66 

 Vraag: We missen bij veel verbonden partijen de ramingen voor 2020. Zouden deze 
toegevoegd kunnen worden? Dit geldt overigens voor alle thema’s, niet alleen bestuur 
en beheer. 

 Antwoord: In de programma’s zijn de gegevens van de verbonden partijen van de begroting 2019 
blijven staan. In de paragraaf verbonden partijen is deze informatie wel juist 
opgenomen. De koppeling naar de programma’s hebben wij in de webversie inmiddels 
hersteld. In Ibabs zal een nieuwe pdf versie worden geplaatst. 
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  Jeugdhulp 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De bovenlokale jeugdhulp is in 2019 lager geraamd dan in 2018, terwijl er continue in 
het nieuws is dat deze kosten toenemen? Wanneer wordt de rekening 2018 bekend? 
Ook bij sociaal domein (62) is dit niet terug te vinden. 

 Antwoord: Er is hier sprake van een typefout in de begroting 2020. De juiste informatie over de 
bovenlokale jeugdhulp staat op pagina 155 van de digitale begroting bij de paragraaf 
verbonden partijen 2020. De cijfers bij bovenlokale hulp op pagina 15 van de digitale 
versie zijn de cijfers uit de paragraaf verbonden partijen van de primaire begroting 
2019 die vergeleken zijn met de begroting 2018 na wijzigingen. Dit zegt inderdaad 
niets over de kosten 2018 van de bovenlokale jeugdhulp en is dus foutief opgenomen. 
De afrekening van de bovenlokale jeugdhulp van 2018 wordt geregeld via de 
jaarrekening 2018 van de regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur van regio Hart 
van Brabant heeft de jaarrekening 2018 5 juli 2019 vastgesteld. De werkelijke kosten 
voor jeugdhulp over 2018 zijn voor Heusden lager uitgevallen dan in de gemeentelijke 
jaarrekening 2018 opgenomen. Dit voordelige effect van ongeveer € 300.000 wordt 
verwerkt in 2019. De kosten voor bovenlokale jeugdhulp over 2018 kwamen uit op 
ongeveer € 6.600.000. 
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  Verbonden partijen, streekarchief 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena. Uit de begroting (308.000) is op te 
maken dat gemeente Heusden voor deze voorziening ruim € 7,-/inw. betalen. Kunt u 
een overzicht verstrekken hoe hoog dit bedrag is in omliggende gemeenten zoals bijv. 
Zaltbommel, e.a. ? 

 Antwoord: De gemeente Zaltbommel is aangesloten bij het Regionaal Archief Rivierenland, 
gevestigd in Tiel. Volgens de begroting 2019 (zie 
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/bestuur/28-06-
2018/20182806_agp_5_begroting_2019_en_meerjarenraming_2020-
2022_rar_verdb_docx.pdf p.14) bedraagt de bijdrage daar € 10,21 euro per inwoner. 
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  Openbare orde en veiligheid, BOA capaciteit  

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Binnen onze gemeente zijn een aantal (al dan niet “eigen”) boa’s actief. Over hoeveel 
boa- capaciteit, uitgedrukt in uren, beschikt onze gemeente in totaal? 
 
Graag, gespecificeerd voor wat betreft taakgebied, aangeven hoeveel uren aan boa 
capaciteit in zo’n taakgebied besteed wordt? 

 Antwoord: Wij hebben als gemeente twee “eigen” BOA’s actief. De gemeenteraad heeft ruimte 
geboden om een derde BOA in dienst te nemen. Invulling van deze ruimte heeft echter 
meer tijd gekost dan voorzien. Wij hebben de vacature meerdere malen open moeten 
zetten alvorens wij een geschikte kandidaat vonden. In de maand december zal de 
derde BOA starten.  
Onze BOA’s zijn breed inzetbaar en worden ook op een breed werkveld ingezet. 
Hierbij zijn de beschikbare uren (1400 uur per BOA) op hoofdthema ingedeeld; 

 Burgerzaken: ca. 150 uur 

 Openbare orde & veiligheid/APV: ca. 700 uur 

 Afval: ca. 250 uur 

 Milieubeheer: ca. 300 uur 
 
Daarnaast huren wij op een aantal onderwerpen capaciteit in van de BOA pool. Dit 
toezicht is met name gericht op onderstaande onderwerpen waarvoor een aantal uren 
begroot is.   

 Toezicht in de Vesting; (fiscaal, Mulder, APV) ca. 630 uur  

 Leefomgeving/ APV toezicht ca. 700 uur 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/bestuur/28-06-2018/20182806_agp_5_begroting_2019_en_meerjarenraming_2020-2022_rar_verdb_docx.pdf
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/bestuur/28-06-2018/20182806_agp_5_begroting_2019_en_meerjarenraming_2020-2022_rar_verdb_docx.pdf
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/media/bestuur/28-06-2018/20182806_agp_5_begroting_2019_en_meerjarenraming_2020-2022_rar_verdb_docx.pdf


 

 

 Drank en Horecawet: ca. 300 uur op jaarbasis. 
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  Ontwikkelingen privatisering bouwtoezicht 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: De Wet Kwaliteitsborging Bouw leidt tot een privatisering van het toezicht op de 
kwaliteitseisen. Marktpartijen moeten er zelf aantoonbaar voor zorgen dat aan de 
wettelijke eisen wordt voldaan. Hoe gaat de gemeente dat controleren en hoe bereidt 
de gemeente zich voor op deze wijziging? 

 Antwoord: Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Wet Kwaliteitsborging en 
Omgevingswet op de voet. De technische toetsing en een deel van het bouwtoezicht 
(gevolgklasse 1) worden niet meer gedaan door gemeenten en moeten uit het 
bestaande proces worden gehaald. Als laatste moet het dossier van de opdrachtgever 
in ontvangst worden genomen, beoordeeld en opgeslagen worden. Daarnaast komen 
er extra taken bij. Zo moet voordat een vergunning wordt afgegeven gecontroleerd 
worden of de kwaliteitsborger gecertificeerd is en of de toegepaste werkmethode 
(instrument) geschikt is. Er is op uitvoeringsniveau echter nog veel onduidelijk over een 
eventuele rol van de gemeente bij het controleren van deze marktpartijen. Wel is een 
werkgroep bezig met het in kaart brengen van deze ontwikkelingen en de gevolgen 
voor de werkzaamheden, werkprocessen en benodigde expertise. Ook wordt 
onderzocht welke gevolgen de invoering heeft voor de legesverordening en het proces 
van toezicht & handhaving. 
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  Ontwikkelingen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Huisvesting brandweer: nu de nieuwbouwlocatie Dillenburg niet blijkt te voldoen is de 
vraag hoe verder? Verder zoeken naar een locatie dichtbij het centrum of verder gaan 
met de huidige locatie en deze kazerne alsnog overdragen aan de Veiligheidsregio? 
Wanneer denkt het college met een voorstel naar de raad te komen? 

 Antwoord: We zijn in gesprek met de Veiligheidsregio, Brandweer Brabant-Noord en de post 
Drunen om te kijken hoe nu verder. Wel heeft het college aan de Brandweer Brabant-
Noord gevraagd om een aanvullend locatieonderzoek in Drunen uit te voeren voor 
alternatieve locaties waar de brandweerzorg wel van voldoende niveau is. Wij zijn in 
afwachting van het aanvullend onderzoek. Voor meer informatie over het proces wordt 
u verwezen naar de raadsinformatiebrief van 10 september 2019. 
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  Ontwikkelingen Leerstoel ondermijning 

 Fractie: D66 / Gemeentebelangen 

 Vraag: Wordt de leerstoel ondermijning nog separaat met een inhoudelijke onderbouwing aan 
de raad ter besluitvorming voorgelegd? 
 
Hoe is momenteel de stand van zaken m.b.t. de Leerstoel Ondermijning? Gaan de 
beide andere Langstraatgemeenten mee in dit project en zijn er al concrete stappen 
gezet? 

 Antwoord: Momenteel zijn we in gesprek met de Universiteit van Tilburg over het instellen van 
een Leerstoel Ondermijning. Hoewel een aantal gemeenten hiervoor het initiatief heeft 
genomen, is het primair aan de Universiteit om een leerstoel in te stellen. Het mag 
duidelijk zijn dat hieraan voorafgaand bij alle betrokken organisaties, inclusief 
Universiteit, het licht op groen moet staan. Dit vraagt zowel bij de Universiteit als 
deelnemende gemeenten om de nodige voorbereiding en afstemming. Hoe graag wij 
dit ook zouden willen bespoedigen, leert de praktijk dat we hierop slechts beperkt 
invloed hebben. Ondanks dat na vaststelling van de begroting, er geen formele 
besluitvorming van uw raad is benodigd, ligt het in de lijn om u over de voortgang in de 
komende periode mondeling en/of via een raadsinformatiebrief nader te informeren. 
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  Integrale veiligheid 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: Alweer een nieuwe buurtapp, nu voor de melding van ondermijnende criminaliteit. De 
vraag is of een app het geschikte medium is voor informatie die toch niet elke dag 
verstrekt gaat worden, zo mag je veronderstellen. Waarom niet gewoon melding via de 
website mogelijk maken? 

 Antwoord: Onze inwoners kunnen middels diverse communicatiemiddelen melding maken bij ons 
met een veelvoud aan onderwerpen. Zowel telefonisch, via social media, Buiten Beter 
app, de website www.nietwegkijken.nl, maar ook meldingen bij Meld Misdaad Anoniem 
(MMA) komen bij ons. Daarnaast kan onze inwoner uiteraard ook melding maken via 
onze website en het meldformulier invullen. Wij proberen zoveel mogelijk bij de 
behoeften van onze inwoners aan te sluiten om de meldingsbereidheid te vergroten en 
onze informatiepositie te verbeteren. Deze buurtapp is een aanvulling om onze 
communicatiekanalen en de mogelijkheid om onze inwoners in één oogopslag 
meerdere platformen aan te bieden waar zij hun melding kunnen maken. Dit kan zowel 
anoniem maar ook met contactgegevens waardoor wij een terugkoppeling kunnen 
doen over de afhandeling van de melding. Deze app moet ook gaan bijdragen aan het 
verhogen van de meldingsbereidheid. 
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  Integrale veiligheid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt gesproken over een project met betrekking tot cameratoezicht en om dit 
structureel toe te passen. Wat voor project bedoelt u? En wanneer kunnen wij daar de 
uitkomsten van verwachten? 

 Antwoord: In 2018 startten de gemeenten Vught en Heusden, de politie en het OM, een proef met 
ANPR-camera’s voor bestrijding van criminaliteit. De automatic number plate 
recognition beloofde de inzet van de politie efficiënter te maken, de heterdaadkracht te 
vergroten, een beter beeld te geven van de criminaliteit in de twee gemeenten en zo bij 
te dragen aan het terugdringen van criminaliteit. De proef concentreerde zich op het 
terugdringen van voertuigcriminaliteit en is inmiddels geëvalueerd. De ervaringen zijn 
positief. 
 
De camera’s maken efficiëntere inzet van de (erg) beperkte capaciteit van de politie 
mogelijk en vergroten de heterdaadkracht. De politie kan direct actie ondernemen na 
een ‘hit’ van de camera’s. De gemeente en de politie willen de goede resultaten van 
deze proef willen continueren door deze vorm van cameratoezicht structureel toe te 
gaan passen. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de raadsinformatiebrief 
van oktober 2019. 
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  Sluiting drugspanden 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Ten opzichte van 2017 zien wij dat er minder drugspanden zijn gesloten dan in 2018 
Kunt u nader onderbouwen wat  de reden is dat er minder drugspanden zijn gesloten in 
2018? 

 Antwoord: Wij worden door de politie geïnformeerd als zij op een locatie drugs/kwekerijen 

aantreffen. Wij starten vervolgens het traject van bestuurlijke handhaving om het 

drugspand te sluiten. In 2018 zijn er bij ons minder meldingen van drugspanden 

ontvangen van de politie waardoor er minder panden gesloten zijn. 

   

  

http://www.nietwegkijken.nl/
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  Verkeersveiligheid, GVVP 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Het GVVP wordt vernieuwd opgesteld in de lijn met de omgevingswet. 
Wanneer gaan de eerste sessies plaatsvinden van overleg met inwoners Raad etc.? 
 

 Antwoord: In oktober 2019 is gestart met het ophalen van informatie en vindt het eerste overleg 
met interne stakeholders plaats. De verdere definitieve planning moet nog worden 
vastgesteld. De verwachting is dat we in januari 2020 voor het eerst “naar buiten 
gaan”. 
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  Verkeersveiligheid 

 Fractie: VVD 

 Vraag: We vinden de tekst onder het kopje ‘Wat willen we bereiken’ vrij marginaal 
geformuleerd. Enkel inzet op de reductie van verkeersslachtoffers wordt genoemd. 
Ons inziens moet dit breder neergezet worden. Bijvoorbeeld: ‘hoe pakken we hufters in 
het verkeer aan?‘. Dit zorgt gelukkig niet altijd voor verkeersslachtoffers, maar wel voor 
veel overlast in onze wijken. Hoe kijkt het college hier naar? 

 Antwoord: In onze gemeente wordt naast aandacht voor infrastructurele maatregelen ook 
aandacht besteed aan verkeerseducatie (mensgerichte maatregelen). Denk hierbij aan 
een opfriscursus voor oudere automobilisten, een training voor gebruikers van een 
scootmobiel, het organiseren van het verkeersexamen voor leerlingen van de 
basisschool en deelname aan het Brabants Verkeersveiligheids Label. Daarnaast 
wordt aan inwoners de mogelijkheid geboden om materialen te lenen/krijgen om 
passanten te attenderen op het gewenste verkeersgedrag (posters, smiley, victor 
veilig, stickers). In regionaal verband is de aanpak van verkeershufters een 
aandachtspunt. 
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  Duurzame mobiliteit 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Onder dit kopje wordt benoemd dat we willen bereiken dat we de CO2 uitstoot 
veroorzaakt door mobiliteit willen terugdringen. Wat is de concrete doelstelling voor 
2020? 

 Antwoord: In 2020 wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de CO2 
uitstoot veroorzaakt door mobiliteit terug te dringen. De resultaten hiervan worden 
verwerkt in het GVVP. 
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  Leefomgeving 

 Fractie: VVD 

 Vraag: We lezen dat u de leefomgeving wil verbeteren om vestigingsklimaat te ontwikkelen 
om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan werkgelegenheid en binding van 
nieuwe medewerkers uit de regio. Dit is tamelijk vaag. Kunt u concreet zeggen wat u 
hiermee bedoelt en welke inspanning u hiervoor in 2020 gaat verrichten. 

 Antwoord: Er komen veel ontwikkelingen op ons af die een relatie hebben met de openbare 
ruimte. Denk daarbij aan GOL, biodiversiteit, klimaatverandering, vergrijzing, 
energietransitie, verouderd areaal, luchtkwaliteit, sociale vraagstukken enz.  
 
Door de openbare ruimte duurzaam in te richten wordt de leefomgeving verbeterd. Om 
dit te bewerkstelligen is een integraal beheerplan voor de openbare ruimte een middel 
om alle beleidslijnen van de verschillende disciplines bij elkaar te brengen in één plan, 
waardoor ambities worden versterkt en elkaar niet tegen werken. In 2020 gaan we 
hiermee aan de slag. Daarnaast is bereikbaarheid een onderdeel van het nog op te 
stellen GVVP. 
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  Wegen en civiele kunstwerken 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wat wordt bedoeld met “minder strak invullen” van heel en veilig. En waarom staat u 
dat voor. Welke beletselen kwam u tegen bij de huidige -strakke- invulling? 

 Antwoord: Op dit moment wordt de openbare ruimte onderhouden volgens de strategie “veilig en 
heel”. Hierbij staat het technisch beheer op de voorgrond en wordt er nauwelijks 
aandacht besteed aan andere waarden in de openbare ruimte (zoals beleving, 
uitstraling, vergrijzing enz.). De beheerstrategie veilig en heel komt niet tegemoet aan 
het wensbeeld van inwoners/ondernemers van onze gemeente. Verzoeken van onder 
meer Buurt Bestuurt richten zich voornamelijk op leefbaarheid (comfort en uitstraling), 
hetgeen geen onderdeel uitmaakt van de huidige beheerstrategie. 
 
Het huidige beheerplan laat het beheerprincipe “veilig en heel” nog niet los. Er wordt 
dan ook nog geen kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte. In het nog op te 
stellen wegenbeleidsplan wordt bekeken of en hoe een kwaliteitsimpuls kan worden 
gerealiseerd. 
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  Onderhoud wegen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: In 2020 wordt een substantieel bedrag onttrokken aan de reserves voor investeringen 
in het verkeer, o.a. GOL. Tegelijk lopen toch alle onderhoud en reguliere 
werkzaamheden ook door? Waarom zijn dan de lasten tussen 2019 en 2023 ongeveer 
dezelfde orde van grootte, zouden die in 2020 vanwege de investeringen niet hoger 
moeten zijn? 

 Antwoord: Nieuwe investeringen in wegen, zoals wegen met betrekking tot het GOL, zijn 
uitbreidingen van het areaal en leiden de eerste jaren na aanleg niet tot verhoging van 
de onderhoudslasten. Bij de periodieke actualisering van de beheerplannen wordt 
hiermee rekening gehouden. 
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  Business to Business 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: In 2019 werd de Dag van de Techniek georganiseerd, een groot succes, waaraan u in 
2020 een vervolg wilt geven. Kunt u ook enkele voorbeelden van concrete resultaten 
van de Dag van de Techniek melden? 

 Antwoord: De Dag van de Techniek heeft op 25 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur plaatsgevonden 
bij het bedrijf Benier op het bedrijventerrein Het Hoog in Nieuwkuijk. Met meer dan 
1.000 bezoekers was dit het grootste evenement van de Dutch Technology Week in 
Midden-Brabant. Veel inwoners, waaronder een groot aantal kinderen, hebben 
kennisgemaakt met (techniek) bedrijven in onze gemeente waar ze tot op dat moment 
het bestaan niet van wisten. Bedrijven en onderwijsinstellingen hebben elkaar 
gevonden in een betere afstemming van stage opdrachten. Enkele bedrijven hebben 
zelfs personeel kunnen vinden voor vacatures die moeilijk in te vullen waren.   
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  Detailhandel 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er wordt aangegeven faciliteren centrummanagement en ondernemersverenigingen in 
de kernen. 
Zijn er in het nieuwe centrum van Vlijmen al ontwikkelingen te melden? 
 

 Antwoord: Voor het nieuwe centrum van Vlijmen wordt een Centrum Actieplan gemaakt samen 
met eigenaren, ondernemers en bewoners. Er is in dit kader inmiddels een 
dialoogsessie gehouden met diverse ondernemers en eigenaren. Ook heeft een 
schouw plaatsgevonden met dezelfde partijen. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten 
worden momenteel verwerkt tot een eerste concept actieplan. 
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  Vrije tijd 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: U wilt de verblijfsrecreatie bevorderen o.a. door een goed onderhouden en up to date 
fiets- en wandelroutenetwerk en informatiepunten waar veel bezoekers komen. Dat is 
op veel plaatsen in onze gemeente echter nog niet het geval. We noemen als 
voorbeelden: 
- De zeer slechte onderhoudstoestand van het fietspad Zeedijk, met name het traject 
Koppelwiel – Doeveren. 
- De vorige jaar aangelegde wandelroute nabij de gerestaureerde Dubbele Sluis is na 
één zomerseizoen al volkomen verwilderd en niet meer toegankelijk. 
- Het kunstwerk langs de Halve Zolen Lijn ter hoogte van de Eindstraat is nog altijd niet 
voorzien van een informatiebord. 
Is er iemand binnen gemeentelijke organisatie die dit soort zaken bijhoudt en 
regelmatig controleert? En zijn er plannen om aan bovengenoemde drie situaties iets 
te doen? 
Overigens biedt de GOL ook de nodige mogelijkheden op dit gebied. Met name in de 
Baardwijkse Overlaat op de plaats waar de huidige spoordijk wordt vervangen door 
een fietsbrug, ontstaan mogelijkheden voor natuurontwikkeling, cultuurhistorische 
informatiepunten en mogelijke wandelroutes rondom de Baardwijkse Overlaat. Worden 
er in dit verband al voorbereidende werkzaamheden verricht? 

 Antwoord: In z’n algemeenheid vallen de geschetste voorbeelden onder het beheer van de 
openbare ruimte en wordt het daarin meegenomen.  
Voor het fietspad Zeedijk is de gemeente al enkele jaren bezig naar het zoeken van 
een goede oplossing voor alle betrokken partijen. Zo is er in het verleden gekozen voor 
de proefvlakken halfverharding en extra verdichting van het grit. De gemeente bekijkt 
de mogelijkheden en evalueert in hoeverre dit wederom in de toekomst kan worden 
toegepast. Financiële middelen zijn door het vastgestelde wegenbeheerplan (juni 
2019) beschikbaar gekomen. 
 
Bij het kunstwerk langs de Halve Zolen Lijn staat een toeristisch informatiebord.  
Het bordje staat naast het kunstwerk aan het fietspad en verschaft toeristische en 
historische informatie. Er is geen apart informatiebordje voor het kunstwerk.  
Dit was onderdeel van het gezamenlijk  project 'Halvezolenroute', met gemeenten 
Geertruidenberg en Waalwijk. Onderdeel van dit project was het ontwikkelen van een 
(educatieve) website en een route app. Er is toen gekozen om de informatie over de 
kunstwerken via o.a. deze media te verschaffen. 
 
M.b.t. de GOL: er zijn al voorbereidende werkzaamheden verricht. Bij het 
architectonisch ontwerp voor de fietsbruggen door de Baardwijkse Overlaat is speciale 
aandacht geschonken aan ‘verrijkingsmaatregelen’, waardoor zowel de 
cultuurhistorische betekenis van dit gebied alsook de natuurzone zeer goed in beeld 
worden gebracht en beleefd kunnen worden. Dit ontwerp vormt input voor de 
aanbesteding GOL en hierop wordt bij de gunning ook getoetst. 
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  Land- en tuinbouw 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het college wil Heusdense bedrijven in contact brengen met Agrifood Capital en haar 
programma’s. Dat voornemen is niet nieuw en bestond ook al in de afgelopen jaren. 
Welke activiteiten heeft het college op dit punt in 2019 ondernomen of wat staat er nog 
op de rol? 

 Antwoord: In het kader van de nieuwe economische agenda worden met  
verschillende ondernemersverenigingen en brancheverenigingen bijeenkomsten  
georganiseerd. Daar bij zal ook de interesse bij ondernemers om deel te nemen aan 
programma’s van Agrifood Capital worden gestimuleerd. 
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  Groen, Eikenprocessierups 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in het bestrijden van de eikenprocessierups. 
De kans is groot dat deze ook in 2020 weer oprukt. In de begroting zijn hiervoor geen 
kosten opgenomen? 

 Antwoord: In de begroting 2020 ev. is een bedrag beschikbaar voor ongediertebestrijding van  
€ 20.000. Er zijn nog geen extra middelen opgenomen. De verwachting is dat de 
komende jaren blijvend geïnvesteerd zal moeten worden in de bestrijding. We bekijken 
wat daarvoor de meest effectieve manier is. Het beschikbare budget zal niet toereikend 
zijn. Dit zullen we dan in de voorjaarsnota 2020 aan u voorleggen. De onderbouwing 
van de verwachte structurele meerkosten wordt voorbereid.  
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  Indicator, aandeel lokaal in totaal inkoopvolume 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: Uit de grafiek op blz. 39 blijkt dat het bedrag van de gemeentelijke inkopen jaar in, jaar 
uit toeneemt, maar het aandeel van de lokale inkopen wordt elk jaar kleiner. Graag een 
verklaring. 

 Antwoord: Het aandeel lokaal inkoopvolume schommelt de afgelopen 4 jaar rond de € 4.500.000. 
Er is geen sprake van een sterke daling. In het totale inkoopvolume zitten ook 
producten en diensten opgenomen waarvoor lokaal geen aanbieder is, zoals 
elektriciteit, gas, water etc. Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen worden, 
indien mogelijk, lokale partijen uitgenodigd, maar de mogelijkheid bestaat dat een 
andere partij de opdracht gegund krijgt.  
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  Indicator, toeristenbelasting 

 Fractie: Heusden één / Gemeentebelangen 

 Vraag: Het aantal toeristenaccommodaties aan land is verhoogd vergeleken bij voorgaande 
jaren. Maar de toeristenbelasting voor accommodaties aan land zijn met € 2.000 
afgenomen.  
Is hier een verklaring voor? 
 
Uit de grafiek op blz. 39 blijkt dat het aantal toeristenaccommodaties aanzienlijk is 
toegenomen; aan de andere kant zien we een dalende tendens bij de opbrengst 
toeristenbelasting. Graag een toelichting. 

 Antwoord: Inderdaad zijn er meer accommodaties in 2018 in de (land)toeristenbelasting 
betrokken dan in 2017, maar per saldo zijn er in 2018 minder overnachtingen geweest. 
In 2017 waren er in totaal voor wat betreft de (land)toeristenbelasting 49.144 
overnachtingen ten opzichte van 48.443 in 2018. Dit verklaart de lagere opbrengst. 
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  Ontwikkelingen, onderwijsachterstanden 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wat zijn de extra middelen? Hoe gaan extra middelen VVE gebruikt worden? Wat is de 
aanpak tav noodzaak extra HBO opgeleiden op de groepen? Komt er ondersteuning 
vanuit deze middelen voor de VVE locaties? Is hier een plan voor? Zo ja, kunnen we 
deze in ons bezit krijgen? 

 Antwoord: De rijksbijdrage is over 2019 vastgesteld op € 598.750. Dit is € 170.814 meer dan het 
bedrag van 2018 (€ 427.936). De extra middelen zijn toegekend met extra 
voorwaarden. Zo moet het aanbod voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen 
worden uitgebreid. Een doelgroepkind moet in de periode tussen 2,5 jaar en 4 jaar 960 
uren voorschoolse educatie aangeboden krijgen. Bij 40 schoolweken is dat 16 uur per 
week. De gemeenten moeten per 1 augustus 2020 zorgen dat dit aanbod er is voor 
nieuwe doelgroepkinderen. De voorwaarden die gesteld worden aan een HBO-er in de 
VVE-groepen worden waarschijnlijk in november bekend door middel van een 
Algemene Maatregel van Bestuur. Deze eis gaat overigens pas in per 1 januari 2022. 



 

 

Met de aanbieders van kinderopvang en peuteropvang met voorschoolse educatie zijn 
we gestart met de voorbereiding op deze taak en is de mogelijkheid gegeven om in 
pilotvorm eerder toe te werken naar de nieuwe eisen. 
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  Ontwikkelingen, volwasseneducatie 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wordt er veel gebruik gemaakt van het Taalhuis in onze gemeente? Wat is de 
verhouding van de gebruikers van het Taalhuis tot het aantal dat er geen gebruik van 
maakt? Is er een inschatting van aantallen personen die binnen onze gemeente binnen 
deze doelgroep vallen? Hoe gaat men deze groep bereiken? 

 Antwoord: Het Taalhuis in onze gemeente is voornamelijk een mobiel taalhuis, in de persoon van 
de taalhuisgids. Zij gaat met mensen die een taal- (of reken- of digitale) leervraag 
hebben in gesprek om te bekijken welk aanbod het beste past bij de behoefte. Zij is 
ook te vinden op de spreekuren bij de bibliotheek en sinds het laatste kwartaal van 
2019 bij de wijkwinkels. Het bereiken van de doelgroep en het laten deelnemen aan 
een traject is een zaak van de lange adem. Vanaf de start van het Taalhuis is ingezet 
op bewustwording bij organisaties en professionals. Een vervolgstap in het herkennen 
en doorverwijzen van de doelgroep. De resultaten daarvan zijn nog laag. Landelijk 
wordt aangegeven dat 1 op de 9 mensen moeite heeft met lezen en schrijven. Ook in 
onze gemeente gaat het dus om groot aantal mensen. Vaak wordt het missen van de 
basisvaardigheden pas een probleem als er wijzigingen zijn het in het persoonlijk leven 
(ontslag, echtscheiding, overlijden van een partner). Bij deze zogenaamde ‘life events’ 
zal meer aandacht komen voor de vraag of men beschikt over voldoende 
basisvaardigheden. 
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  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: U geeft aan dat in de begroting 2020 aanvullende middelen zijn opgenomen voor het 
IHP. In de voorjaarsnota was een bedrag van 200.000 euro extra opgenomen. Kunt u 
aangeven waar wij het extra bedrag van 200.000 euro terug kunnen vinden in deze 
begroting? (graag het paginanummer PDF bestand vermelden). 

 Antwoord: Bij de voorjaarsnota 2019 is voor verhoging van de norm voor bouwkosten € 200.000 
extra opgenomen voor dekking kapitaallasten voortvloeiend uit het IHP. Eerst was in 
de exploitatie een gemiddeld bedrag beschikbaar van € 500.000 en dit is nu € 700.000. 
Dit bedrag is niet direct aan te wijzen in de begroting omdat het uitgesplitst is naar een 
benodigde stelpost voor kapitaallasten en een mutatie met de reserve IHP (zie 
overzicht mutatie reserves pdf pagina 178; voor 2020 wordt € 429.000 gestort in de 
reserve IHP en zie overzicht vervangingsinvesteringen Onderwijs pdf pagina 187 voor 
het in 2020 berekende bedrag van kapitaallasten ad € 271.000). 
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  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Nieuwbouw voor de dromenvanger staat op de planning en in 2020 zou volgens het 
IHP een start worden gemaakt met de Bussel. Welke bedragen zijn opgenomen voor 
beide projecten? Graag een specificatie van de post huisvestingskosten 
basisonderwijs. 

 Antwoord: De bedragen die zijn opgenomen voor de nieuwbouw van de Dromenvanger en de 
Bussel zijn nog gebaseerd op normbedragen per m2 Bruto vloeroppervlakte (BVO) 
omdat de definitieve bedragen nog niet bekend zijn.  
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is voor deze projecten rekening gehouden met 
een totaalinvestering van ongeveer € 10.000.000, inclusief nieuwe gymzaal. 
Het bedrag van € 1.323.000 voor huisvestingskosten basisonderwijs is als volgt 
opgebouwd: 
 
 



 

 

Huisvestingskosten basis onderwijs  

stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen €          270.000  

OZB vergoedingen €          147.000  

calamiteitenvergoeding e.d. €            37.000  

gymnastiekvergoeding €          166.000  

Kapitaallasten €          476.000  

huurkosten Caleidoscoop €          190.000  

verzekeringslasten €            37.000  

  €      1.323.000  
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  Onderwijsachterstanden/Laaggeletterdheid 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De uitleg bij ‘wat willen we bereiken’ is tamelijk vaag. Welke concrete ambitie streeft de 
gemeente voor 2020 na op beide thema’s? 
Welk aanbod is er concreet voor volwassen inwoners op beide thema’s? 

 Antwoord: Voor het onderwijsachterstandenbeleid is de ambitie om ervoor te zorgen dat kinderen 
gelijke kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Voor de voor- en 
vroegschoolse educatie is de ambitie vastgelegd in resultaatgerichte afspraken. Het 
streven is om met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ieder VVE-kind een extra 
groei in ontwikkeling te laten doormaken. Daarom krijgt iedere doelgroeppeuter een 
VVE-aanbod dat voldoet aan alle landelijke en lokale kwaliteitseisen en is er een 
goede afstemming en overdracht met het basisonderwijs. De ambitie is dat iedere 
kleuter die een VVE-aanbod heeft gekregen, op taal of rekenen bij uitstroom groep 2 
een ontwikkelingsgroei doormaakt die minstens twee maanden hoger is dan de 
gemiddelde groei volgens de gebruikte observatie- of toetsmethode.  
Met de aanpak van laaggeletterdheid willen we bereiken dat meer mensen beschikken 
over de benodigde basisvaardigheden of een stap zetten in de richting van het 
verkrijgen daarvan door het volgen van een (educatief) aanbod. Het formele aanbod 
vindt plaats bij het KW1C in Den Bosch (cursussen in het leren van de Nederlandse 
taal). Iets laagdrempeliger wordt door het KW1C in de bibliotheek in Drunen het 
Leerpunt aangeboden. Hier kunnen mensen terecht voor een aanbod van 10 weken 
waarin hun niveau en leerwens verder kan worden onderzocht. Het informele aanbod 
is onlangs uitgebreid doordat er zeven taalmaatjes zijn opgeleid en door de opening 
van het Praathuis 2.0 bij de bibliotheken vanaf september 2019. Daarnaast is via het 
project Voorportaal vanuit het onderwijsachterstandenbeleid een combinatie gemaakt 
met het volwassenenonderwijs door aan ouders van doelgroepkleuters ook 
Nederlandse taal aan te bieden. Dit geldt nu voor twee scholen: basisschool de 
Dromenvanger in Oudheusden en basisschool ‘t Palet in Vlijmen. Ook ouders van 
doelgroepkinderen op de peuteropvang kunnen meedoen. 
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  Leerlingenvervoer 

 Fractie: VVD 

 Vraag: We lezen dat de gemeente wil bereiken dat meer kinderen zoveel mogelijk zelfstandig 
reizen. Deze ambitie is niet nieuw. Desondanks zien we dat het aantal kinderen dat 
gebruikt maakt van leerlingenvervoer in 2018 steeg. Zet deze trend zich door in 2019? 
Zo ja, gaat het college dan andere instrumenten inzetten in 2020 om binnen het 
gestelde doel betere resultaten te halen? 

 Antwoord: We zien inderdaad een toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van 
leerlingenvervoer. Dit is een landelijke tendens. Na de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs in 2014 was een tijdje een daling te zien, maar sinds 2017 is een stijgende 
lijn te zien van kinderen die naar speciaal onderwijs gaan. Op de sbo-scholen (scholen 
voor speciaal basisonderwijs) in Oudheusden en Waalwijk waren afgelopen jaar 



 

 

sommige klassen vol en kwamen er pas na de vakantie weer plaatsen vrij. Het 
zelfstandig reizen is door diverse omstandigheden moeilijk voor de kinderen in het 
leerlingenvervoer. Dit heeft te maken met toename van problematieken, maar ook met 
de infrastructuur van het openbaar vervoer en de locaties waar de kinderen naar toe 
moeten reizen. Om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren zijn we vorig jaar 
gestart met de Arriva pas waarmee jongeren ook buiten schooltijd gratis met het 
openbaar vervoer kunnen reizen. 14 kinderen maakten gebruik van dit aanbod. 
Daarnaast wordt via ‘’MEE op weg’’ ingezet op stimulering van jongeren die willen 
starten met het zelfstandig reizen. Dit aanbod zal actiever worden aangeboden. Het 
werken met opstapplaatsen wordt de komende tijd nader onderzocht. 
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  Leerlingenvervoer 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: In 2020 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed, bij de aanbesteding is 
aandacht voor de veiligheid en kwaliteit van de vervoerder. Is er een evaluatie 
leerlingen vervoer geweest of komt deze nog? Hoe ziet of zag de evaluatie er uit? Wie 
waren/zijn betrokken bij de evaluatie? Welke aanbevelingen kwamen daar uit? Als de 
evaluatie er al is zouden we deze graag in ons bezit krijgen. Zijn de aanbevelingen 
mee te nemen in de aanbestedingseisen? 

 Antwoord: Sinds vorig schooljaar heeft de gemeente inzicht in alle klachten die van de vervoerder 
binnenkomen. De klachten gingen vooral over te laat op school aankomen en wisseling 
van chauffeurs. Aandacht voor kwaliteit en veiligheid zijn al onderdeel van de 
aanbesteding geweest. Het belangrijkste verbeterpunt ligt voornamelijk in het 
structureel in gesprek blijven met de vervoerder hierover. 
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  Indicator voor en vroegschoolse opvang 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Het verschil tussen geïndiceerde kinderen en het aantal deelnemers bij voor- en 
vroegschoolse opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar lijkt steeds groter te worden. Is 
hier een verklaring voor? 

 Antwoord: De cijfers zijn vaak een momentopname en de registratie is voor een deel handmatig. 
De grote lijn is dat we een bereik hebben van 90% of hoger. Afspraken over de 
registratie, maar vooral ook over het in beeld hebben van de doelgroeppeuters, zijn in 
2019 opnieuw onder de aandacht gebracht. 
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  IHP 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Als gevolg van het IHP was de verwachting dat vanaf 2020 de lasten zouden stijgen. 
Zijn er ook posten in deze jaren afgenomen zodat tussen 2019 en 2020 een lichte 
daling en daarna een geleidelijke stijging zichtbaar is? 

 Antwoord: De lasten voor het IHP zitten voor een gemiddeld bedrage van € 700.000 in de 
meerjarenbegroting. Het bedrag dat niet benodigd is voor kapitaallasten wordt gestort 
in de reserve IHP. 
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  Lokaal Sportakkoord 

 Fractie: Heusden één / Gemeentebelangen 

 Vraag: Er wordt aangeven dat medio 2019 wordt gestart met het opstellen van een lokaal 
sportakkoord. 
Wat is op dit moment de status van dit sportakkoord? 
 
Stand van zaken bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord? Wanneer kan de 

raad een voorstel tegemoet zien? 

 Antwoord: Er is in week 41 een sportformateur aangesteld. De kosten hiervan worden gedekt 
door de verkregen subsidie van de VSG die is bedoeld om een sportformateur aan te 



 

 

stellen. Op korte termijn wordt een startbijeenkomst georganiseerd waarin alle 
stakeholders op het gebied van sport en bewegen door de sportformateur worden 
geïnformeerd over het proces en de inhoud van het lokaal sportakkoord. Naar 
verwachting wordt het voorstel ingediend voor de raadsvergadering van 24 maart.   
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  Lokaal Sportakkoord 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Op welke gronden is de subsidieaanvraag gedaan en zitten er voorwaarden verbonden 
aan de aanvraag bijv. in relatie tot de uitvoering? Zo ja, welke? 
Zijn de lokale sportverenigingen betrokken, naast het aandragen van onderwerpen, bij 
het schrijven van het lokaal sportakkoord? 

 Antwoord: Er is voor de subsidie van de sportformateur een intentieverklaring getekend door de 
gemeente en drie sport- en of beweegorganisaties in de gemeente Heusden. Dit was 
voor het verkrijgen van deze subsidie de enige voorwaarde. Bij het proces en de 
uiteindelijke totstandkoming van het lokaal sportakkoord wordt geprobeerd alle 
stakeholders op het gebied van sport en bewegen te betrekken. Dit kunnen 
bijvoorbeeld voetbalverenigingen zijn, maar ook fitnesscentra en fysiopraktijken. Voor 
de subsidie van het uitvoeringsbudget voor 2020 moet voor 8 april 2020 het 
sportakkoord zijn ondertekend door alle betrokken partijen. Er wordt op korte termijn 
een startbijeenkomst georganiseerd waarin het proces wordt toegelicht door de 
sportformateur. 
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  Sport 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Naar verluidt zou er bij de binnensporten een tekort aan accommodatie zijn? Is dat juist 
en hoe wordt hier mee omgegaan? 

 Antwoord: Synarchis is vorig jaar gevraagd een brede analyse te maken van vraag en aanbod 
van binnensportruimte. Het rapport is mede tot stand gekomen door interviews met 
gebruikers van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties.  
Het rapport (aangeboden aan de raad mei 2019) maakt inzichtelijk wat de vraag en het 
aanbod aan binnensportruimte in de gemeente is en het bevat een weergave van 
ontwikkelingen, ambities en wensen van de verenigingen. Daarnaast geeft het rapport 
over het toekomstperspectief van de binnensportaccommodaties in onze gemeente 
enkele knelpunten aan en mogelijke oplossingsrichtingen, die we aan het verkennen 
zijn met de diverse partijen.  
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  Indicatoren, ledenaantallen sportverenigingen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De cijfers laten zien dat het aantal gesubsidieerde jeugdleden bij sportverenigingen 
gedaald is (van 3977 naar 3893) terwijl het totaal aantal jeugdleden bij 
sportverenigingen gestegen is (10.699 naar 11.163).  
Zijn deze cijfers te verklaren? Zijn er minder kinderen die van de subsidie gebruik 
kunnen maken? Maken ze andere keuzes? Is er toch te weinig bekendheid van het 
Jeugdfonds sport? Zijn er acties die n.a.v. deze cijfers uitgezet gaan worden en zo ja 
welke en zo nee, waarom niet? 

 Antwoord: De cijfers in de tabel geven aan dat het aantal gesubsidieerde jeugdleden bij 
verenigingen is gedaald. Het andere cijfer zegt niets over het aantal jeugdleden bij 
sportverenigingen, maar geeft het totaal aantal leden aan. Het zijn dus verschillende 
grootheden.  
De cijfers zijn de opgaves die we van de verenigingen doorkrijgen. Het verschil tussen 
gesubsidieerde jeugdleden en niet gesubsidieerde jeugdleden heeft te maken met 
jeugdleden die niet in de gemeente Heusden wonen en daardoor niet in aanmerking 
komen voor subsidie. 
Er zullen dus ook geen acties naar aanleiding van deze cijfers worden uitgezet. 
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  Waar gaat het geld naar toe? 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Bij “Waar gaat het geld naar toe” worden directe interne kosten genoemd van € 
1.269.000. 
Kunt u aangeven waaruit deze post is opgebouwd? 

 Antwoord: In alle programma’s betreft dit de directe interne uren van de clusters die voor dat 
programma werken. Voor het programma sport en cultuur zijn dit vooral de ureninzet 
voor het zwembad/sporthallen (€ 780.000), de receptie van het zwembad (€ 183.000) 
en het beheer en onderhoud van het zwembad, de sporthallen en de 
buitensportaccommodaties (€ 156.000). Daarnaast worden uren gemaakt voor 
beleidsmatige werkzaamheden voor sport en voor cultuur, oudheidkunde en media (€ 
150.000). 
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  Ontwikkelingen, Bouwen aan de kracht van inwoners 

 Fractie: VVD 

 Vraag: We lezen dat vanaf 2020 iedereen zijn zorgen over een medeburger bij de gemeente 
moet kunnen melden en dat de gemeente die melding dan ook serieus moet 
oppakken. Hoe gaat de gemeente hier handen en voeten aan geven? 

 Antwoord: We zijn druk bezig om hier vorm aan te geven. Gemeenten hebben hierin een lokale 
verantwoordelijkheid, maar deze ontwikkeling wordt in veel gevallen regionaal 
opgepakt. We zijn op dit moment dan ook aan het kijken of we dit in regionaal verband 
gaan inrichten of dat we hier lokaal een proces voor gaan inrichten. Los van die keuze, 
zullen we zoveel mogelijk proberen deze meldfunctie en alles wat daaruit voortkomt, te 
integreren in bestaande processen. 
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  Ontwikkelingen, GGZ 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Voor de nieuwe wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg zijn voor de 
gemeentelijke taken per 2020 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.  
Hoeveel bedraagt deze bijdrage? 
Wat is de inschatting over de hoogte van dit bedrag i.r.t. de tegenprestatie? Is dit 
voldoende? Welke zorg gaat hier precies uit betaald worden? Hoeveel zijn we nu kwijt 
binnen onze gemeente aan kosten voor deze zorg aan onze inwoners? 

 Antwoord: Op basis van de onlangs verschenen septembercirculaire is dat bedrag voor Heusden 
€ 38.000 per jaar. Het is op dit moment niet mogelijk om een realistische inschatting te 
maken of het bedrag dat wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voldoende is. Dit 
heeft onder andere te maken met het feit dat we geen zicht hebben op het aantal 
meldingen en verkennende onderzoeken die uit de nieuwe regelgeving voortkomen. 
Dit zijn nieuwe taken voor de gemeente, waar we op dit moment dan ook nog geen 
kosten aan hebben. 
Ook is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de benodigde processen worden 
ingericht. Wat wel duidelijk is, is dat er geen zorg of ondersteuning met deze middelen 
betaald gaat worden. Verplichte zorg wordt betaald door Justitie en niet verplichte zorg 
en ondersteuning kan vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of 
jeugdhulp, maar ook onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) of de Wet langdurige zorg 
(Wlz). 
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  Maatschappelijke ondersteuning, Alles voor Mekaar/Subsidies 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Alles voor Mekaar heeft het afgelopen jaar een subsidie ontvangen waarbij de totale 
verstrekte subsidie bedrag hoger was dan de door de organisatie te maken kosten 
anders dan salariskosten. Kunt u toezeggen dat salariskosten in de toekomst geen 
deel kunnen uitmaken van te verstrekken subsidies? Zo neen, waarom niet? 
 
Is er in de voorliggende begroting direct dan wel indirect subsidie begroot voor 
voornoemde stichting? 
 
Kunnen wij een overzicht ontvangen van de tot nu toe binnen dit programma in 2019 
verstrekte subsidies en de binnen dit programma voor 2020 begrote subsidies? 

 Antwoord: Dit kunnen we niet toezeggen. Iedere aanvraag van subsidie staat op zichzelf en wordt 
op zijn eigen merites beoordeeld. Bij elke volgende aanvraag wegen wij opnieuw af of 
deze voor subsidie in aanmerking komt en welke kosten subsidiabel zijn. Dit is iedere 
keer maatwerk, waarbij we natuurlijk kritisch kijken waarvoor de kosten worden 
gemaakt. Goede initiatieven kunnen rekenen op passende ondersteuning vanuit de 
gemeente. 
In de begroting 2020 is geen subsidie begroot voor Alles voor Mekaar. De staat van 
subsidies 2019 is als bijlage 2 opgenomen.  
De staat van subsidies 2020 is op dit moment nog niet aan te leveren. Na 
besluitvorming in het college en de raad over de begroting kan deze worden verstrekt. 
Deze zal grotendeels gelijk zijn aan 2019; bedragen worden geïndexeerd.  
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  Armoedebeleid 

 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Wat is tot nu toe vanuit de Kleinsma middelen uitgeven en waaraan? En wat is uw 
inschatting voor 2020? 
 
We hebben in februari een motie ingediend over de weigeringsgronden, heeft u deze 
informatie al beschikbaar? 

 Antwoord: Het bedrag aan Klijnsma middelen dat tot nog toe direct ten goede is gekomen aan 
kinderen, bedraagt € 68.000. Dit is ingezet voor het Jeugdfonds Cultuur (€ 20.000), 
voor de extra kinderen en het schoolpakket bij Leergeld (€ 26.000), het Nationaal 
Jeugdontbijt (€ 18.000) en een eenmalige bijdrage aan een project van het 
d’Oultremontcollege (€ 4.000). 
Voor 2020 verwachten we dat dit bedrag tenminste vergelijkbaar zal zijn. Op dit 
moment loopt een onderzoek naar de armoedeval in Heusden. Aan de hand van de 
resultaten van dit onderzoek bekijken we of aanvullende maatregelen mogelijk zijn en 
of deze om extra financiële inzet vragen.  
Het onderzoek naar de weigeringsgronden is ondertussen afgerond. Het resultaat 
ervan wordt op korte termijn ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Volgens 
afspraak beschikt u voor de begrotingsvergadering over deze informatie ter 
afhandeling van de motie. 
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  Indicator, Heusdenpas 

 Fractie: Heusden één / Gemeentebelangen  

 Vraag: Wij zien ten opzichten van 2017 een daling van het aantal huishoudens met een 
Heusdenpas. 
Is nader te onderbouwen wat hiervan de oorzaak is? 
 
Als inwoners (in de schuldhulpverlening zitten) financieel voordeel halen uit het gebruik 
van Heusdenpas. 
Moet men dit weer inleveren bij de bewindvoerder? 
 
Een opvallende daling van het aantal gebruikers van de HeusdenPas (van 1056 naar 
874 in 2018). Is hier een verklaring voor en zet die daling door in 2019? 

 Antwoord: De terugloop van het aantal huishoudens met een HeusdenPas heeft een aantal 
oorzaken. Het aantal mensen met een uitkering van Baanbrekers en met een indicatie 
voor de Voedselbank is lager geweest in 2018. Daarnaast zijn we in 2018 begonnen 
met het vooraf toetsen van het inkomen. Dit leidt ertoe dat er ook een aantal 
aanvragen is afgewezen. Het bijzondere is dat het aantal gezinnen met kinderen wel is 
toegenomen. 
Als mensen in een schuldregeling zitten en een bewindvoerder hebben, dan hangt het 
van de bewindvoerder af of het budget voor een volwassene met een HeusdenPas 
moet worden ingeleverd. De kinderen ontvangen de voorzieningen van het KindPakket 
in natura, dus daar speelt dit sowieso niet.  
De daling van het aantal huishoudens met een HeusdenPas zet in 2019 niet door. We 
zien in 2019 weer een stijgende lijn.  
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  Bodem 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wordt in 2020 ook rekening gehouden met de 'warme overdracht' van taken en 
bevoegdheden van de provincie naar gemeenten met betrekking tot de kwaliteit van 
bodem en ondergrond n.a.v. de komst van de Omgevingswet. Wat zijn de financiële en 
juridische gevolgen?   

 Antwoord: Ja, hier wordt rekening mee gehouden. Financieel is het zo dat de provincie nu vanuit 
het rijk middelen ontvangt om haar taak uit te voeren. Gemeenten zullen straks ook 
financiën vanuit het rijk ontvangen. Verwacht wordt dat eind 2019 meer duidelijk wordt 
over deze financiën. De hoeveelheid benodigde middelen is natuurlijk voor een deel 
afhankelijk van de eigen ambities. Juridisch is de gemeente na inwerkingtreding van de 
omgevingswet bevoegd gezag voor alle verontreinigingen, dus niet meer alleen voor 
de niet-ernstige verontreinigingen zoals nu. 
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  Klimaatadaptatie 

 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Klopt het dat u in 60 jaar 60% wil afkoppelen? Dit lijkt niet erg ambitieus? 

 Antwoord: Bij het vaststellen van het Waterplan 2018-2022 is een keuze gemaakt om in 60 jaar 
60% van het verhard oppervlak te gaan afkoppelen. Het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2012-2017 ging uit van 30% in 60 jaar, het betreft hier een verdubbeling 
van de afkoppelinvesteringen (van € 472.500 naar € 945.000 begroot per jaar). Dit 
zorgt ervoor dat een standaard bui 10 verwerkt kan worden zonder water op straat. Het 
huidige stelsel is berekend op standaard bui 8. Daarmee wordt het watersysteem veel 
robuuster en beter in staat om de gevolgen van het veranderende klimaat op te kunnen 
vangen. In waterbeherend Nederland wordt 60% afkoppelen in 60 jaar als ambitieus 
gezien. 
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  Duurzaam – circulaire economie 

 Fractie: D66 

 Vraag: Afvaldumpingen. Hoeveel afvaldumpingen (dus geen zwerfafval en/of bijplaatsingen) 
zijn er in 2019 geconstateerd. Hoeveel kg betrof dit circa. Wat gaat u concreet in 2020 
doen om dumpingen tegen te gaan? 

 Antwoord: Afvaldumpingen worden samen met zwerfafval en bijplaatsingen opgeslagen in een 
container en afgevoerd. Het is niet mogelijk om hier onderscheid in te maken. Voor 
2020 zijn geen specifieke of aanvullende maatregelen gepland om dumpingen tegen te 
gaan. De focus ligt eerst op zwerfafval en bijplaatsingen. Uiteraard worden de reguliere 
maatregelen voortgezet, zoals opruimen van het afval, het zoeken naar 
adresgegevens om de veroorzaker te achterhalen en communicatie. 
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  Duurzaam – circulaire economie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het beleid m.b.t. het voorkomen c.q. het bestrijden van zwerfafval wordt in 2020 
voortgezet (blz. 70). In april 2019 heeft het college het Plan van Aanpak vastgesteld 
met daarin 25 projecten en een totaal budget van 236.000 euro. 
Kunt u concreet aangeven tot welke acties dit plan al heeft geleid? 
Verreweg het grootste bedrag (50.000 euro) is beschikbaar om het Project Hotpots en 
Bijplaatsingen uit te voeren. Kunt u aangeven wat er tot op heden gebeurd is en zijn er 
al resultaten te melden? 
Welke maatregelen wil men nemen om de afvalstroom (grof) restafval te verminderen? 

 Antwoord: De volgende resultaten zijn geboekt: 

 Aanmelding van verschillende verenigingen voor een schoonconvenant 

 Uitbreiding van het aantal ZAP-pers (vrijwillige zwerfafvalopruimers) 

 Educatie op scholen, met name d’Oultremontcollege 

 Doorontwikkelen snoeproute d’Oultremontcollege 

 Stickers op alle ondergrondse containers 

 Analyse bijplaatsingen hotspots en oplossingen in kaart gebracht. Komende 
maanden worden deze oplossingen toegepast en middels monitoring getoetst of ze 
werken. De oplossingen die toegepast gaan worden zijn o.a. plaatsen van 
voorzieningen (prullenbakken), extra schoonmaken milieuparkjes, communicatie 
met stickers en borden, adoptie door de buurt, verfraaien omgeving en extra 
toezicht. De verwachting is om eind 2019 de eerste resultaten te kunnen delen. 

 Organiseren Landelijke Opschoondag en Keep it Cleanday 
 
Uit een sorteeranalyse van het grof restafval is gebleken dat een aanzienlijk deel van 
het grof restafval bestaat uit vuilniszakken met fijn restafval. Momenteel is een 
campagne gestart om de vuilniszakken te weren uit de container voor grof restafval en 
te verplaatsen naar de ondergrondse container voor restafval op de milieustraat (of in 
de wijken). Hiertoe worden flyers uitgedeeld aan bezoekers van de milieustraat waarna 
extra controle plaats vindt op het aangeleverde afval. Ook via de andere gemeentelijke 
informatiekanalen wordt hierover gecommuniceerd. 
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  Duurzaam – circulaire economie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Begin dit jaar is er een tariefstelling gekomen voor de lediging van GFT- en PMD-
containers. Zijn de effecten van deze tariefstelling inmiddels merkbaar, wordt de 
geraamde opbrengst gehaald, worden de containers nu wel voldoende gevuld aan de 
straat gezet, zijn de inzamelingskosten gedaald, hoe verhouden deze 
inzamelingskosten zich tot de verkregen opbrengsten? Informatie is van belang omdat 
de raad nu de tarieven voor 2020 moet vaststellen. 

 Antwoord: Op basis van de lediginggegevens van de GFT- en PMD minicontainers tot en met 
augustus 2019 is de verwachting dat de geraamde opbrengst wordt gehaald. 
 



 

 

De hoeveelheid GFT t/m juli 2019 is ca. 8% afgenomen t.o.v. t/m juli 2018. De 
hoeveelheid PMD t/m juli 2019 is ca. 5% gestegen t.o.v. t/m juli 2018. Het aantal 
aanbiedingen t/m juli 2019 is voor zowel GFT als PMD lager dan het aantal 
aanbiedingen t/m juli 2018, 14% lager voor GFT en 10% lager voor PMD. De 
inzamelkosten zijn dus ook gedaald. De containers GFT hebben in 2019 een hogere 
vulgraad dan in 2018. Ook de PMD-containers worden voller aangeboden. 
 
De tarieven voor de minicontainers dekken grotendeels de kosten van de 
containerledigingen (€ 1,48 per lediging). Naast inzamelkosten zijn er ook 
verwerkingskosten. Het totaal van alle inzamel- en verwerkingskosten wordt gedekt 
door zowel de tarieven per containerlediging als door het vastrecht. 
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  Omgevingsdienst Midden en West Brabant 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Is bij de meerjarenraming omgevingsdienst  meegenomen dat de gemeentelijke taken 
door de invoering van de Omgevingswet in 2021 toenemen. Bijvoorbeeld de wet 
bodembescherming taken komen dan bij de gemeente te liggen, is de gemeente 
voornemens deze extra taken zelf te gaan doen dan dient hier rekening mee te worden 
bij de formatie, wanneer deze bij de omgevingsdienst worden gelegd dient rekening te 
worden gehouden met extra budget voor de OMWB. 

 Antwoord: Het is nog niet helemaal duidelijk welke extra taken de gemeente krijgt met de 
invoering van de Omgevingswet. Een keuze kan daarom nog niet gemaakt worden. 
Wel zal waarschijnlijk een deel van deze extra taken verplicht ondergebracht moeten 
worden bij de OMWB. Hier zal dan waarschijnlijk ook extra budget voor nodig zijn. 

   

62 Pagina 72 pdf / 85 site 

  Indicator zwerfafval 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Klopt het dat sedert de invoering van het gescheiden afval inzamelen de hoeveelheid 
zwerfafval met ruim 17 ton is toegenomen? Zo neen, waarom niet? 
 
Welke soorten afval zijn hiermee bedoeld: bij plaatsingen, dumpingen of gewoon het 
vuil dat in de openbare ruimte op straat ligt? 

 Antwoord: Nee, dit klopt niet. Zoals te zien is in de grafiek, is de hoeveelheid zwerfafval ongeveer 
gelijk gebleven sinds de invoering van het omgekeerd inzamelen in 2017. Met 
zwerfafval wordt in dit geval bedoeld het totaal van zwerfafval, dumpingen en 
bijplaatsingen. In 2016 was de totale hoeveelheid zwerfafval 147,84 ton, in 2017 was 
dit 138,42 ton en in 2018 149,24 ton. 2017 was het invoeringsjaar van het omgekeerd 
inzamelen en daarmee geen goed vergelijkingsjaar. Beter is het om 2016 (het jaar vóór 
invoering) en 2018 (het jaar ná invoering) met elkaar te vergelijken. In 2018 is de totale 
hoeveelheid dus iets hoger dan in 2016. Het aantal inwoners was in 2018 ook iets 
hoger dan in 2016, waardoor de hoeveelheid zwerfafval per inwoner gelijk is gebleven. 
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  Ontwikkelingen, woonwagens 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Het beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid van Biza is 
inmiddels bijna twee jaar oud. Hoeveel tijd denkt het college nog nodig te hebben 
voordat duidelijk is of, en zo ja welke consequenties voortvloeien uit dat beleidskader 
met betrekking tot het gemeentelijk beleid ten aanzien van woonwagens en 
standplaatsen? 

 Antwoord: Het beleid dat de gemeente momenteel voert ten aanzien van woonwagens/  
standplaatsen is gericht op een brandveilige inrichting, het tegengaan van bedrijvigheid 
en waar mogelijk privatisering van de gemeentelijke standplaatsen. Wij richten ons niet 
op uitbreiding van het aantal standplaatsen.  
Voor wat betreft het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid 
van het ministerie van BZK wordt in samenwerking met gemeenten in de regio en met 
de provincie de bestaande situatie en behoefte in kaart gebracht. Dit heeft echter nog 
niet tot concrete uitkomsten geleid.  
Daarnaast wordt er met Woonveste gesproken over het opnemen van deze specifieke 
doelgroep en hun woonbehoefte in de prestatieafspraken en wordt er in de woonvisie 
aandacht aan besteed. 
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  Woningbouw 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Bij Wonen wordt beschreven dat de komende jaren de gemeente zich gaat focussen 
op woningbouw die inspeelt op de behoefte van de inwoners. Het aantal 65+ is 
ongeveer net zo veel gestegen als de leeftijdsgroep 0-20. Betekent dit dat er de 
komende jaren ongeveer net zoveel starters- als seniorenwoningen gebouwd zullen 
worden? Wat gaat de gemeente doen om bij sociale huurwoning jongeren meer 
kansen te geven op een woning aangezien deze nu klein zijn? 

 Antwoord: De gemeente zet in op een toename van het aantal een /twee persoonswoningen dat 
geschikt is voor zowel de starter als de 65+-er. De 300 nieuwe sociale huurwoningen 
waarop de gemeente en Woonveste deze periode inzetten zullen ook voor een deel 
gericht zijn op deze twee doelgroepen. Een mogelijkheid om jongeren meer kansen te 
geven op een sociale huurwoning is om een deel van het aanbod met een systeem 
van loting aan te bieden. Woonveste gaat zich verdiepen in het lotingsmodel in relatie 
tot de doelgroep woningzoekenden zonder urgentie maar met haast. Woonveste pakt 
dit in de breedte op. Verder biedt Woonveste vanuit de bestaande woningvoorraad 
vrijkomende woningen aan voor jongeren (tot 23 jaar). Binnen WoonService Regionaal 
worden deze woningen speciaal voor deze doelgroep geadverteerd. 
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  Dillenburg 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het plan Dillenburg komt zo langzamerhand tot een afronding en hoewel geen 
onderdeel daarvan komt nu ook de herinrichting van recreatiepark De Schroef aan 
snee. Is het college voornemens om ook de brug in het park weer terug te brengen 
zoals in een wat verder verleden is toegezegd? Mogelijk kan de fietsbrug in het Halve 
Zolenlijntje hierbij een rol spelen? 

 Antwoord: In de grondexploitatie Dillenburg is de herinrichting van park De Schroef niet 
opgenomen. Er zijn op dit moment geen plannen voor terugplaatsing van de brug. Te 
zijner tijd wordt een afweging gemaakt. Op dit moment is burgerinitiatief De Schroef 
actief. Zij zullen een belangrijke stem hebben in de afweging. 
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  Overhead, informatievoorziening en automatisering 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Informatievoorziening en automatisering: Investeringen van 2019 zorgen voor een 
hogere kapitaallasten vanaf 2020, nadeel € 147.000  Is dit een jaarlijkse verhoging? 
Hoe verhoudt dit bedrag zich tot het bedrag wat genoemd is in het raadsvoorstel van 
19 december 2017 (deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A.?), namelijk een 
jaarlijkse kapitaallast van € 43.750? 

 Antwoord: Nee, dit is geen jaarlijkse verhoging. Het investeringsprogramma fluctueert jaarlijks, 
dus de kapitaallasten ook. In 2019 staan er investeringen op de agenda voor o.a. het 
vervangen van de server, firewall, storage en werkstations. Afschrijving vindt plaats 
één jaar na ingebruikname. Dit leidt tot de genoemde hogere kapitaallasten in 2020 
t.o.v. 2019. Dit was ook zo opgenomen in de meerjarenbegroting van 2019-2022.  
De jaarlijkse kapitaallast van de deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A. staat hier 
los van. De kosten van het lidmaatschap van € 25.000 loopt jaarlijks via de exploitatie. 
De jaarlijkse kapitaallast van € 43.750 volgt uit het afgegeven krediet voor Beware van 
€ 350.000. Deze is in beide jaren opgenomen en leidt niet tot een verschil in de 
genoemde toename van de kapitaallasten. 
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  Lokale heffingen, Afvalstoffenheffing 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is het de intentie om deze onttrekking uit de Algemene Reserve op een later moment 
aan te zuiveren uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing? 

 Antwoord: In beginsel niet. In eerste instantie willen we dat binnen de egalisatiereserve 
afvalstoffen weer een buffer wordt gevormd. Mocht in de toekomst blijken dat de 
kosten substantieel gaan dalen (bijv. door ontwikkelingen in de verwerkingsmarkt, 
nieuwe aanbestedingen, prijsontwikkelingen van afvalstromen) of er sprake is van 
hogere inkomsten, dan zou alsnog overwogen kunnen worden om bij een substantieel 
overschot de Algemene Reserve weer aan te vullen.  
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  Lokale heffingen, Afvalstoffenheffing 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Afvalstoffenheffing. Vanwege principe egalisatiereserve moeten de inkomsten 
toenemen. Hier is een keuze gemaakt om vooral het vastrecht te verhogen. Namelijk 
van 123,- naar 140,64 en bij de verzamelcontainer 154,- naar 174,36. Daarnaast wordt 
er een grote eenmalige dotatie gedaan uit de algemene reserve. Waarom kiest u voor 
verhogen van het vastrecht en niet voor het verhogen van de kosten per lediging (de 
vervuiler betaalt) of een combinatie van beiden? 
 
Oorzaak van de stijging zijn de kosten. Kunnen de gemaakte kosten (2019) en 
verwachten kosten (2020 en verder) gespecificeerd worden? Heeft er oorzaakanalyse 
plaats gevonden op kosten (oa op milieustraat) en heeft er scenario analyse plaats 
gevonden? 

 Antwoord: De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door de kosten die gedekt 
worden uit het vastrecht (verwerkingskosten van ‘gratis’ afvalstromen, ambtelijke uren, 
milieustraat) en een lagere vergoeding uit het afvalstoffenfonds. De opbrengsten die 
worden gerealiseerd op basis van het inworptarief voor de ondergrondse containers 
dekken de inzamel- en verwerkingskosten van het restafval. De invoering van 
ledigingstarieven van de PMD- en GFT minicontainers was bedoeld om de 
inzamelkosten te dekken, niet voor de verwerkingskosten van deze herbruikbare 
grondstoffen. We zien ook dat mensen daardoor hun minicontainers minder vaak (en 
dus voller) aan de straat zetten, wat leidt tot een verlaging van de inzamelkosten (we 
betalen de Afvalstoffendienst € 1,48 per lediging). Een verhoging van de variabele 
tarieven zou gelet op het bovenstaande niet logisch zijn vanuit de gedachte ‘de 
vervuiler betaalt’. Doordat onze inwoners zo goed hun afval scheiden is er steeds 
minder restafval waarvoor betaald moet worden en valt een groter deel van de 
afvalstoffenheffing onder het vaste tarief.  



 

 

 

  
Het verloop van de kosten wordt voortdurend gemonitord en waar nodig en mogelijk 
(direct) bijgestuurd. 
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  Lokale heffingen, parkeerbelasting 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Kunt u gespecificeerd de kosten van controle, heffen en invorderen van 
naheffingsaanslagen aangeven? 

 Antwoord: Ten aanzien van de parkeerbelasting wordt de controle, het heffen en de invordering 
van naheffingsaanslagen uitgevoerd door de BOA-pool. De kosten hiervoor bedragen 
€ 20.000 per jaar. De geraamde opbrengst gebaseerd op het wettelijk maximum tarief 
voor een naheffingsaanslag bedraagt € 10.000 per jaar. 
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  Lokale heffingen  

 Fractie: D66 

 Vraag: Is het wettelijk toegestaan om een retributieresultaat van 117% te realiseren 
(Rioolheffing)? 

 Antwoord: Er is gekozen voor een spaarvariant om ook toekomstige investeringen ineens te 
kunnen afdekken. De 17% overdekking zijnde een bedrag van ongeveer € 560.000 
wordt in 2020 direct ingezet voor afdekking van investeringen uit het Waterplan zoals 
opgenomen op pdf pagina 187. Per saldo is er daarom geen sprake van een 
overdekking. 
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Van de 34 risico’s die in de matrix zijn aangegeven, zijn er slechts 10 nader toegelicht 
dan wel gespecificeerd. Kunnen wij een toelichting c.q. specificatie krijgen over de niet 
nader toegelichte risico’s? 

 Antwoord: In de bijlage 3 is het totaaloverzicht van de tot en met afgelopen zomer 
geïdentificeerde risico’s opgenomen. Bij de risico’s is ook aangegeven wat de netto 
inschatting van de kans is, in welke financiële categorie deze valt en wat het netto 
verwachte financiële risico is. 
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: U geeft hierin aan dat voor de locatie De Bussel nieuwbouw in de planning zit, maar dit 
gaat nog even duren. Kunt u aangeven wat de verwachting is ten aanzien van de 
realisatie van de nieuwbouw? Zijn er mogelijkheden om de termijn naar voren te 
halen? 

 Antwoord: In het haalbaarheidsonderzoek is locatie De Grassen genoemd voor de vervangende 
nieuwbouw van de Bussel. Er is gestart met de voorbereidingen waarbij de planning en 
de ontwikkeling van de woningbouwprogramma’s leidend zullen zijn. Ook de exacte 
locatie moet nog nader worden bepaald. Omdat het dus nog wel enkele jaren zal duren 
voordat de nieuwbouw gerealiseerd is, wordt momenteel, samen met het 
schoolbestuur, gezocht naar een tijdelijke oplossing om de groei van het aantal 
leerlingen op te vangen. 

   



 

 

73 Pagina 109 pdf / 129 site 

  Schuldqoute 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De schuldquote van de gemeente neemt weer toe, nadat deze de jaren afgelopen 
jaren een dalende trend liet zien. We zitten nu niet in een economische recessie, de 
dalende trend zou door moeten zetten zolang de bouwgrondexploitaties zoals nu nog 
voorspoedig verlopen. Waarom neemt de schuldquote toch al weer toe, wordt er 
vanwege de lage rentestand bewust extra geleend? 

 Antwoord: De komende jaren staan enkele grote investeringen in de planning (GOL, 
investeringen Duurzaamheid, IHP). Om deze investeringen te kunnen financieren 
moeten leningen worden aangetrokken waardoor de schuldquote van de gemeente 
een toename laat zien.  
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  Onderhoud kapitaalgoederen, groen 

 Fractie: D66 

 Vraag: “In dit groen staan ca 26.000 bomen”. Is dit een actueel cijfer? In het 
groenstructuurplan wordt uitgegaan van een afname van het aantal bomen. Welke 
afname is geteld. 
 
Moeten er geen kosten klein en groot onderhoud tbv het Groenstructuurplan worden 
begroot voor 2020? 

 Antwoord: De bomen hebben we nog niet exact in kaart gebracht. Het bomenbestand telt om en 
nabij 26.000 bomen. We zijn met omvormingen van het groen begonnen. Daarbij 
richten we ons onder andere op het beleid, om het beheer goedkoper te maken. Er zijn 
ook nieuwe wijken in ontwikkeling, waar nieuwe bomen worden geplant. Totaal zal het 
aantal niet afgenomen zijn. 
 
De kosten en werkzaamheden van het groenonderhoud zijn verwerkt in de begroting. 
Het is voor de informatie in de paragraaf kapitaalgoederen niet mogelijk een uitsplitsing 
te maken voor de kosten groot en klein onderhoud voortvloeiend uit het 
groenstructuurplan. 
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  Onderhoud kapitaalgoederen, groen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Openbaar groen is zoals op blz. 113 vermeld van groot belang voor een prettige en 
gezonde leefomgeving, maar als gevolg van de droge zomers in zowel 2018 als in 
2019 is er op veel plaatsen sprake van “openbaar bruin”. Veel groen is afgestorven of 
staat te verpieteren. Is het college voornemens om hier extra aandacht aan te 
besteden, is er voldoende budget om plantmateriaal te vervangen en wordt er ook bij 
de plantenkeuze rekening gehouden met verdroging? 

 Antwoord: In 2018 en 2019 was er € 15.000 extra nodig voor de inboet van bomen. Dit kon 
opgevangen worden binnen het renovatiebudget. Er is nog geen grote sterfte geweest 
onder oude bomen. In 2020 gaan we extra aandacht besteden aan het water geven 
van net geplante bomen. Bij plantkeuzes houden we al langer rekening met soorten die 
beter tegen droogte kunnen. 
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  Rentevisie 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De korte rente is voor 2020 gesteld op 0%, de lange rente op 0,5%. Is de rentevisie 
niet te optimistisch, eens gaat de rente weer stijgen. 

 Antwoord: Gezien de huidige negatieve rentestanden en de rentevisie van een aantal grote 
banken zijn dit reële rentepercentages. Er zal zeker een moment komen dat de rente 
weer gaat stijgen daarom is in de meerjarenraming 2021-2023 voorzichtigheidshalve 
uitgegaan van 1% voor langlopende geldleningen. 

   



 

 

77 Pagina 128 pdf / 155 site 

  Verbonden partijen, Omgevingsdienst 

 Fractie: Heusden één / DMP Heusden / D66 

 Vraag: Het financieel belang van Heusden de bijdrage wordt op voorschot basis in rekening 
gebracht dat kan positief en negatief uitvallen. 
Wij zien ten opzichten van voorgaande jaren de raming voor 2020 aardig oplopen 2019 
€ 244.000 en 2020 € 390.000. 
Kunt u dit nader onderbouwen? 
 
Omgevingsdienst MWB.  Waardoor wordt de kostenstijging veroorzaakt? 
2018: 212.000, 2019: 244.000, 2020: 390.000. 
 
Welke onderbouwing heeft de Omgevingsdienst gegeven, respectievelijk geeft uw 
college, voor de forse stijging in de raming structurele bijdrage Omgevingsdienst (van 
244.000 naar 390.000   = plus 60%)? 

 Antwoord: In de jaren 2018 en 2019 zijn in de paragraaf verbonden partijen opgenomen de 
kosten van de verplichte programma’s P1 en P3 zoals deze in de “oude” 
financieringssystematiek van de OMWB waren opgenomen. De werkprogramma’s die 
niet als vaste bijdrage werden gezien werden niet opgenomen binnen de verplichte 
bijdragen in deze paragraaf verbonden partijen, maar natuurlijk wel verantwoord 
binnen de reguliere kosten van het programma Duurzaamheid, Milieu en afval. Voor 
2019 is naast de verplichte bijdrage van € 244.000 een bedrag van € 115.000 
opgenomen binnen de reguliere begroting. Het totale budget was dus circa € 360.000. 
In 2020 is als uitgangspunt genomen de nieuwe OMWB norm waarbij ook de (niet 
verplichte werkprogramma’s) zijn opgenomen in de bijdrage. In totaal is als vaste 
bijdrage nu opgenomen een bedrag van € 390.000. De stijging van de totale bijdrage 
aan de OMWB van € 360.000 in 2019 tot € 390.000 in 2020 wordt met name 
veroorzaakt door kosten/loonstijging en ook omdat Heusden een “nadeel” gemeente is. 
 
De hogere bijdrage wordt met name veroorzaakt door taken op het gebied van asbest 
en bodem. Ook neemt de gemeente deel aan het project intensivering toezicht 
veehouderijen en is budget gereserveerd voor verzoektaken. Dit alles heeft er voor 
gezorgd dat de deelnemersbijdrage de afgelopen jaren is toegenomen (zie ook RV 
begroting 2020 OMWB 14 mei 2019: link agendapunt 9). 
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  Paragraaf Grondbeleid 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De eindwaarde van het complex Het Hoog II Nieuwkuijk op basis van 1,4% komt wel 
erg laag uit, nog lager dan de contante waarde (zie blz. 139)! Wellicht een typefout? 
Bij Schoolstraat-Zuid Drunen en Nassaudwarsstraat valt op dat dit de enige projecten 
zijn waar bij de CW en de EW dezelfde bedragen (1.515 en 99) staan vermeld. 
Verklaring? 

 Antwoord: De contante waarde was in 2018 ook voor Hoog II lager dan de eindwaarde. In de 
laatste kolom is alleen de verwachte eindwaarde eind 2019 opgenomen. De 
eindwaarde is de raming van hoe hoog de boekwaarde aan het einde van het project 
zal zijn. De eindwaarde valt in 2019 lager uit door de verlaging van de rente van 1,75% 
naar 1,4% (door minder toerekening van rente aan de grondexploitatie). 
 
Voor de projecten Nassau Dwarsstraat en Schoolstraat zijn de eindwaarde en contante 
waarde gelijk aangezien geen rente aan deze projecten kon en (volgens het BBV) mag 
worden toegerekend (want het betreft voormalige ‘Niegg-complexen’; met niet in 
exploitatie genomen gronden).  

   

  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/622231a3-1fa8-47ea-adfa-ead6e56df9da
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  Paragraaf Grondbeleid 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Begrijpen wij het goed dat, op basis van de nieuwe rekenmethode voor de berekening 
van de voorliesvoorziening, dit bij de jaarrekening 2018 zou hebben geleid tot een 
extra verlies van 2,6 miljoen euro? Zo niet, kunt u uitleggen wat de gevolgen dan wel 
zijn?  
 
Vanwege de verlaging van de rekenrente komt de eindwaarde eind 2019 uit op 16,5 
miljoen euro, hetgeen een toename betekent van 1,5 miljoen euro extra verlies? Klopt 
dit? Zo ja, is bij de bepaling van de hoogte van het eigen vermogen hier al rekening 
mee gehouden? 
 
Een factor die de hoogte van de verliesvoorziening bepaald is de rekenrente waarmee 
wordt gerekend. Bij een hogere rekenrente, neemt het verlies aanzienlijk toe. Bij een 
verhoging van de rekenrente van 1,4% naar 1,7% neemt het verlies met 1,1 miljoen 
euro toe. Waarom is de rekenrente niet als een afzonderlijk risico opgenomen onder 
weerstandscapaciteit?  
 
Graag ontvangen wij de financiële consequenties van  verhogingen van de rekenrente 
met 1%? 

 Antwoord: Het klopt dat bij een waardering op eindwaarde de verliesvoorziening bij de 
jaarrekening 2018 ongeveer € 2,6 miljoen hoger zou zijn geweest. 
 
Het verlies neemt met de toepassing van de eindwaarde op zich niet toe. Alleen de 
verdeling over de jaren is anders. Bij de oude grondslag werd jaarlijks, ten laste van de 
exploitatie, nog rente toegevoegd om te komen tot de uiteindelijke eindwaarde. Binnen 
de nieuwe grondslag valt de verliesvoorziening hoger uit omdat de voorziening meteen 
op eindwaarde wordt gevormd en de toekomstige rentes direct al als last worden  
genomen en dus al in het saldo van de verliesvoorziening zijn inbegrepen. Overigens 
mogen volgens BBV beide vormen worden toegepast. 
 
Het renterisico speelt met name bij projecten die na 2022 nog lopen en is al apart 
meegenomen in de risicoberekening op bladzijde 140. Daar vind u ook de financiële 
consequentie als de rente 1% hoger uit zou vallen. De eerstkomende jaren blijft het 
renterisico beperkt doordat de gemiddelde rente bij een stijgende rente veel minder 
snel mee zal stijgen. 
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  Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten 

 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: Er is een groot verschil zichtbaar in de eenmalige lasten en de daaropvolgende jaren, 
vraag: zijn er in die komende jaren nog geen invullingen bekend of zijn die nog niet 
ingevuld? 

 Antwoord: Voor zover nu bekend zijn alle eenmalige lasten en baten voor alle vier de jaren 
ingevuld. Het is meestal zo dat deze in het begrotingsjaar groter in aantal zijn op basis 
van besluitvorming voor een beperkte periode. Incidentele inzet van middelen in 
2022/2023 zal veelal pas plaatsvinden op basis van een besluit bij een 
voorjaarnota/bestuursakkoord in die jaren. 
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  Verschillenanalyse, Buurt bestuurt 

 Fractie: Heusden één /GroenLinks/Heusden Transparant 

 Vraag: Er wordt aangegeven dat men ervan uitgaat dat voor 2020 10 buurt bestuurt groepen 
volledig actief zijn. Een uitstekende ontwikkeling. 
Maar stel dat er een nieuwe buurt bestuurt wordt opgericht is daar dan nog budget 
voor? 
 
Hoeveel buurt bestuurt groepen verwacht u de komende jaren? 
 
Graag ontvangen wij een overzicht van het budget Buurt Bestuurt gespecificeerd per 
afzonderlijke Buurt Bestuurt voor 2019 en 2020? 
  
Op pagina 150 geeft u aan dat met ingang van 2020 het beschikbare bedrag, in lijn 
met de in het coalitieakkoord opgenomen ambitie, is verdubbeld. Hoeveel bedraagt de 
toename ten opzichte van 2019 en hoe verdeelt u dit budget onder de diverse Buurt 
Bestuurt organisaties in 2020?   
 
Wat is de planning voor het uitbetalen van het jaarbudget voor Buurt Bestuurt 
organisaties in 2020? 

 Antwoord: Op dit moment is binnen 10 wijken een Buurt Bestuurt actief. In 2 wijken lopen op dit 
moment gespreken om te komen tot de oprichting van een nieuwe Buurt Bestuurt. 
Uitgaande van de huidige verdeling van het budget is er nog voldoende ruimte om 
deze te financieren. 
Hierbij is gekozen om op basis van de grootte van de wijk € 15.000 of € 20.000 
beschikbaar te stellen. 
 

  2019 2020 

Vesting Heusden € 15.000  € 15.000  

Vliedberg € 20.000  € 20.000  

Venne-Oost € 20.000  € 20.000  

Herpt € 15.000  € 15.000  

Hedikhuizen € 15.000  € 15.000  

Haarsteeg  € 15.000  € 15.000  

Oudheusden € 15.000  € 15.000  

Geerpark € 15.000  € 15.000  

Nieuwkuijk € 15.000  € 15.000  

Elshout € 15.000  € 15.000  

Twee nieuwe wijken    € 30.000 

 

Het budget van 2019 is op dit moment nog niet volledig uitgegeven door de Buurt 

Bestuurten. De wijze van uitbetaling is maatwerk per wijk. Dit is onder meer afhankelijk 

van het al dan niet hebben van een rechtsvorm. Haarsteeg, Vliedberg Venne-Oost en 

Oudheusden hebben een stichting als rechtsvorm. 
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  Verschillenanalyse, onderhoud wegen 

 Fractie: GroenLinks 

 Vraag: We constateren een toename van de onderhoudskosten van de wegen, wat is de 
oorzaak hiervan? 

 Antwoord: De afgelopen jaren zijn tijdens bezuinigingen de budgetten voor het onderhouden van 
de wegen (en civieltechnische kunstwerken) tijdelijk verlaagd. Eerder heeft de raad 
besloten in de begroting 2019-2023 het onderhoudsbudget voor wegen structureel te 
verhogen met een bedrag van € 500.000 in de vorm van een stelpost. Voor inzet van 



 

 

de stelpost heeft het college op 4 juni 2019 het wegenbeheerplan voor de jaren 2019 - 
2028 inclusief het uitvoeringsprogramma voor de integrale onderhoudsprojecten 2019-
2020 vastgesteld. Op basis van dit vastgestelde uitvoeringsprogramma zijn de 
onderhoudskosten voor 2020 opgenomen. Middels raadsinformatiebrief dd 4 juni 2019 
bent u geïnformeerd en is het wegenbeheerplan met uitvoeringsprogramma aan u 
toegezonden.   
 
Tevens is de toename te herleiden aan de leeftijd van verschillende wegen.  
Veel wegen binnen Heusden zijn aan het einde van hun levensduur, waardoor 
onderhoud niet meer rendabel is en een investering noodzakelijk blijkt. 
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  Verschillenanalyse, plan van aanpak zwerfafval 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In 2020 is 149.000 euro minder budget beschikbaar voor aanpak zwerfafval. Bent u 
van mening dat het zwerfafval voldoende teruggedrongen is? Zo niet, waarom heeft u 
hiervoor niet extra middelen opgenomen voor 2020? 

 Antwoord: Voor de extra aanpak van zwerfafval door gemeenten is jaarlijks, sinds 2013, extra 
geld beschikbaar vanuit het Afvalfonds. Omdat veel gemeenten, waaronder de 
gemeente Heusden, dit geld niet jaarlijks hebben besteed, was er veel geld over. Het 
Afvalfonds heeft gemeenten tot eind 2019 gegeven om de beschikbare gelden op te 
maken. Daarom is het budget voor de extra aanpak van zwerfafval in 2019 eenmalig 
veel hoger. Vanaf 2020 is alleen het jaarlijks budget vanuit het Afvalfonds beschikbaar. 
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  Verschillenanalyse, verkeer en vervoer 

 Fractie: D66 

 Vraag: Welke onderbouwing geeft u aan de lagere (min 27.000e) kosten bevordering 
verkeersveiligheid en duurzaam veilig maatregelen. Is er minder noodzaak aanwezig? 

 Antwoord: In 2018 en 2019 was er in de begroting extra geld beschikbaar voor maatregelen in het 
kader van duurzaam veilig. Dit is vanaf 2020 niet meer beschikbaar. Voor de 
gedragsbeïnvloeding in het verkeer en fietsstimulering wordt steviger ingezet met een 
ruimer pakket aan maatregelen, maar hier staat een hoge provinciale subsidie van de 
provincie (80%) tegenover. De duurzaam veilige infra-maatregelen volgen uit het 
GVVP. 
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  Verschillenanalyse, stelpost toerisme 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Waarom is de jaarlijkse stelpost voor toerisme met ingang van 2020 vervallen? 
 
Waar gaat u de inkomsten uit de toeristenbelasting aan uitgeven? 

 Antwoord: De inkomsten uit de toeristenbelasting hebben geen directe relatie met de uitgaven op 
het gebied van toerisme en recreatie. De inkomsten uit deze belasting worden 
toegevoegd aan de algemene middelen en ten laste daarvan worden onder meer 
uitgaven op het gebied van toerisme en recreatie gedaan.  
Van de oorspronkelijke stelpost ter grootte van € 40.000 is een bedrag van € 10.000 
overgeheveld naar het raambudget toerisme. Op basis van de uitgaven in de 
afgelopen jaren schatten wij in dat het raambudget voldoende is om in te kunnen 
spelen op actualiteiten zoals themajaren.  
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  Verschillenanalyse, onderhoudskosten Het Run en Die Heygrave 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag een overzicht van de in de begroting 2020 opgenomen onderhoudskosten voor 
Het Run en de Heygrave (gesplitst per zwembad) voor de jaren 2019 – 2023. 

 Antwoord: 

 

Onderhoudskosten 2019 2020 2021 2022 2023 

Zwembad Die Heygrave 242.901 60.657 73.757 290.403 175.367 
Zwembad 't RUN 161.285 30.302 382.009 39.347 59.077 
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  Verschillenanalyse, cultuur paviljoen Centrum Vlijmen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In 2018 waren er hogere kosten incidenteel ivm de kunsttoepassing bij de bouw plein 
te Vlijmen 
Het paviljoen staat er al een tijdje. 
Wanneer gaat het kunstwerk (verlichting) in werking? 

 Antwoord: De verlichting gaat naar verwachting in week 42 (2019) aan. 
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  Verschillenanalyse, uitvoering participatie Baanbrekers 

 Fractie: D66 

 Vraag: Middelen participatie en doorsluizing naar Baanbrekers. Resulteert de lagere 
rijksbijdrage in lagere uitvoeringskosten 2020 bij Baanbrekers. Zo neen, gaat het 
college zich inspannen om dat te bereiken? 

 Antwoord: De lagere rijksbijdrage is voor het grootste gedeelte een verschuiving van middelen. 
De verschuiving die hier heeft plaatsgevonden is de verschuiving van de integratie-
uitkering Participatie – WWB Klassiek naar de algemene uitkering. De gemeente 
Heusden krijgt dus een hogere algemene uitkering, maar een lagere integratie-
uitkering participatie. Aan de lastenkant betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage aan 
Baanbrekers wordt verhoogd met eenzelfde bedrag als waar de doorstorting van de 
integratie-uitkering Participatie mee wordt verlaagd. Dit gaat om een neutrale 
verschuiving van € 335.000. Deze verschuiving heeft in de begroting 2020 al 
plaatsgevonden, maar voor 2019 zal dit in de 2de bestuursrapportage gebeuren als 
een technische wijziging op de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers en de 
doorstorting van de participatie-middelen aan Baanbrekers. Verder zijn er verschillen 
door met name loon- en prijsbijstelling (positief) en een afname van de Wsw-middelen 
(onderdeel van de Integratie-uitkering Participatie)(negatief). De Wsw-middelen lopen 
meerjarig gezien af onder de verwachting dat het Wsw-bestand steeds verder afneemt 
(instroom in de Wsw is sinds de invoering van de participatiewet in 2015 niet meer 
mogelijk). 
Omdat het alleen om een technische verschuiving gaat, is er geen sprake van lagere 
uitvoeringskosten bij Baanbrekers. Een inspanning van onze kant om dit te 
bewerkstelligen is dus niet aan de orde. 
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  Verschillenanalyse, reserve afval 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Wat is de verwachte dotatie van de reserve afvalstoffen voor 2020? 

 Antwoord: De afvalbegroting is in 2020 budgetneutraal opgesteld. De verwachte opbrengsten 
dekken de verwachte kosten. Zie totaaloverzicht in de paragraaf lokale heffingen. Dit 
betekent dat er op begrotingsbasis geen dotatie is voorzien aan de reserve 
afvalstoffen. 
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  Verschillenanalyse, GFT 

 Fractie: D66 

 Vraag: GFT afval: verwachting was dat door beprijzing het aantal ledigingen zou verminderen. 
Dit was in 2019 blijkbaar niet het geval. 
Heeft de gemeente de inwoners voldoende geïnformeerd over het feit dat GFT-
ledigingen geld (gaan) kosten (oftewel: weten de mensen dat wel?)? 

 Antwoord: Het aantal ledigingen van GFT-containers tot en met juli 2019 is 14% lager dan in 
diezelfde periode in 2018. Inwoners zijn dus bekend met de tarifering van de GFT-
containers.  
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  Verschillenanalyse, investeringen duurzaamheid 

 Fractie: D66 

 Vraag: Investeringen duurzaamheid. Welke investeringen zijn er gedaan (graag overzicht). 
Welke investeringen konden niet gedaan worden omdat het budget op was. Welke 
investeringen zijn er reeds voor 2020 in beeld met welk totaalbedrag. 

 Antwoord: In onderstaand overzicht zijn de investeringen in duurzaamheid opgenomen.  
Voor 2020 staat de verduurzaming van Die Heygrave op de planning, hier heeft de 
raad op 17 september jl. mee ingestemd. De uitvoering van de 
verduurzamingsmaatregelen aan Die Heygrave staat gepland in 2020 en 2021. Totale 
investering is € 2,6 miljoen. 
 

Jaar Investeringen duurzaamheid Bedrag 

2017 uitbreiding zonnecollectoren zwembad Die Heygrave € 20.600 

2017 extra zonnepanelen Dillenburcht € 128.000 

2017 zonnepanelen sporthal Die Heygrave   € 63.000 

2017 zonnepanelen gemeentewerf € 141.600 

2017 verduurzamingsmaatregelen gemeentehuis Vlijmen € 121.199 

2017/2018 verduurzaming gemeentehuis Drunen € 128.000 

2018 warmtepomp het Run € 79.500 

2019 plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed € 50.000 

2019 vervanging koeling gemeentehuis Drunen € 20.000 
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  Algemene reserve 

 Fractie: Gemeentebelangen  

 Vraag: De Algemene Reserve neemt in 2019 toe met ca. 1,7 miljoen. Graag een specificatie 
van deze mutatie (blz. 178). 
Dezelfde vraag voor de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing die in 2019  468 minder 
negatief wordt (blz. 178) 

 Antwoord: Het overzicht van het verloop van de Algemene Reserve is als bijlage 1 toegevoegd. 
 
De bijstelling van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is als volgt: 
In de begroting 2020, pagina 178 van het PDF wordt het verloop van de reserves 
weergegeven. Hierbij wordt ook de stand per 1-1-2019 gegeven en de mutatie in het 
jaar 2019. De mutatie voor het jaar 2019 voor de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 
is € 468.000. Deze mutatie bestaat met name uit de storting van het begrote positieve 
resultaat van € 228.000 en een extra storting in de egalisatiereserve 
Afvalstoffenheffing van € 237.000, zoals bij de jaarrekening 2018 is besloten.  
 
Bij de begroting 2020 wordt voorgesteld om het tekort van de egalisatiereserve 
Afvalstoffenheffing aan te zuiveren vanuit de Algemene reserve. Omdat het besluit nog 
niet genomen is dit nog niet verwerkt in de genoemde mutatie van € 468.000 in 2019. 



 

 

Indien met het voorstel bij de begroting 2020 wordt ingestemd wordt het gehele tekort 
van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing aangezuiverd. Uitgaande van het besluit 
bij de jaarrekening 2018 om € 237.000 extra te storten in de egalisatiereserve 
Afvalstoffenheffing resteert een saldo van circa € 863.000. Dit saldo, gemuteerd met 
het verwachte resultaat over 2019, wordt aangezuiverd vanuit de Algemene Reserve 
waardoor de reserve vanaf 2020 niet meer negatief zal zijn. 
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In de begroting 2019 (vorig jaar) is het volgende opgenomen bij “Nieuw beleid en in 
gang gezet beleid per programma”, onderdeel programma 5 op pagina 185:  
 
“6) Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) In de raadsvergadering van juli 2017 is 
het IHP vastgesteld. De investeringsplanning voor de komende 20 jaar is daarin 
opgenomen. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlast van € 500.000. Bij de bespreking 
van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van 
voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw een uitwerkingsvoorstel voor zal 
leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke 
projecten plaats. “ 
 
 
In deze begroting is deze post niet meer opgenomen bij onderdeel Nieuw beleid en in 
gang gezet beleid per programma.  
 
a. Wat is de reden dat de gemiddelde kapitaalinvestering ad € 500.000,- niet meer is 
opgenomen onder nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma?  
b. Zit dit bedrag nog in de begroting van 2020?  
c. Graag ontvangen wij een specificatie van het verloop van de bestemmingsreserve 
IHP voor de jaren 2018 – 2023. 

 Antwoord: a. Zoals aangegeven bij de beantwoording op de vraag 39 is nu een gemiddeld 
bedrag van € 700.000 opgenomen in de exploitatie. De reden dat dit niet meer 
staat onder nieuw beleid heeft te maken met een keuze om investeringen die 
het gevolg zijn van vervanging van een bestaand gebouw onder 
vervangingsinvestering opgenomen zijn. Zie bijlage vervangingsinvesteringen 
per programma op pdf pagina 187. 

b. Ja er zit gemiddeld € 700.000 in de begroting. 
c. Het verloop treft u aan op pag. 178 van de begroting; de jaarlijkse dotatie tot 

2024 is het verschil tussen de gemiddelde druk en de begrote kosten. Hier is 
geen verdere specificatie van te geven. Bij de opstelling van een nieuw IHP zal 
deze reeks overigens weer wijzigen.  
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  Vervangingsinvesteringen per programma 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Thans zien wij op pagina 187 van de begroting 2020 dat de kosten van het IHP zijn 
opgenomen als een vervangingsinvestering waarbij niet het voorbehoud is gemaakt 
van votering door de raad per afzonderlijk project.  
a. Hoe draagt u ervoor zorg dat de lasten uit het vastgestelde plan over de looptijd van 
20 jaar gelijkmatig wordt verdeeld?   
b. Wat is de reden dat deze investeringen nu worden aangegeven bij 
vervangingsinvesteringen en niet bij nieuw beleid en in gang gezet beleid per 
programma zoals vorig jaar?  
c. Door geen voorbehoud te maken van votering in de begroting, vindt de votering 
thans plaats bij de begroting. Zoals vorig jaar ook in de begroting is aangeven, is 
afgesproken dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen 
verbouwingen/upgrades/nieuwbouw een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan de 
raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten 
plaats. Waarom wijkt het college hier thans van af? 
d. Waarom neemt het college thans deze bedragen op voor 2020 in de wetenschap dat 
de planning in het IHP niet wordt gehaald (in 2020 zal de eerste investering nog niet 
gereed zijn), hetgeen een onderuitputting voor 2020 tot gevolg heeft? 
 
Wat gaat het college doen met de onderuitputting?  
 
Resulteert dit in een positief saldo voor 2020 of gaat u dit toevoegen aan 
bestemmingsreserve IHP c.q. niet onttrekken uit de bestemmingsreserve indien van 
toepassing? 

 Antwoord: a. Door de afspraak vast te leggen en consequent toe te passen. 
b. Dit heeft meer te maken met een keuze om investeringen die het gevolg zijn 

van vervanging van een bestaand gebouw onder vervangingsinvesteringen op 
te nemen. 

c. Het is nog steeds de bedoeling om voor de afzonderlijke projecten de votering 
van het krediet middels voorstel aan de raad voor te leggen. 

d. Er is nog geen geactualiseerde planning vast gesteld. U heeft gelijk dat de 
kans op onderuitputting groot is omdat in 2020 nog geen investering gereed is. 
Maar ook de rentelasten van een voorbereidingskrediet moet afgedekt zijn in 
de begroting. 
Onderuitputting op deze kapitaallasten blijft beschikbaar voor 
onderwijshuisvesting en wordt gestort in de reserve IHP waardoor het geen 
invloed heeft op het saldo. 
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  Bezuinigingen  

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In de voorjaarsnota zijn een aantal besparingen opgenomen, oftewel bezuinigen. Waar 
kunnen wij deze bezuinigingen terugvinden in deze begroting? Graag per 
besparing/bezuiniging een toelichting op de bezuiniging en hoe het college denkt deze 
in te vullen? 

 Antwoord: De besparingen waren vooral gebaseerd op de realisatiecijfers over 2017 en 2018. De 
budgetten zijn hierop gekort. Bij voortzetting van bestaand beleid verwachten wij 
daarom met het resterende budget uit te komen. Van invulling is dus geen sprake. 
Daarnaast betrof het de (tijdelijke) verhoging van de bouwlegesinkomsten/leges 
wijziging bestemmingsplannen. De specificatie van de posten kunt u terugvinden in de 
beantwoording van de technische vragen bij de voorjaarsnota (vraag 9). Deze zijn 
conform verwerkt in de begroting 2020. 
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  Raadsvoorstel, p5 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag een verklaring voor de stelling dat uitgaande van het aantal inworpen en 
ledigingen in 2019, een gezin gemiddeld € 16,30 meer betaald in 2020 terwijl het 
vastrecht zelf al stijgt met € 17,30? 

 Antwoord: Het vastrecht stijgt inderdaad met € 17,64 maar daarentegen nemen de gemiddelde 
variabele kosten af door een lager gemiddeld aantal ledigingen PMD- en GFT 
minicontainers alsmede een lager gemiddeld aantal inworpen in de ondergrondse 
container per huishouden. Per saldo betekent dit dat gemiddeld € 16,30 meer betaald 
wordt in 2020. 
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  Verordeningen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Verordening rioolheffing 
De rioolheffing is gebaseerd op de hoeveelheid gebruikt drinkwater. Er wordt echter 
gebruik gemaakt van ruime bandbreedtes. De meeste huishoudens zitten in de eerste 
bandbreedte, waardoor het niet stimulerend werkt om minder water te gaan gebruiken. 
Waarom wordt de rioolheffing niet afgerekend op werkelijk verbruik drinkwater? 

 Antwoord: De sterkste financiële prikkel is inderdaad een tarief per kubieke meter afgevoerd 
water. Voordeel van de huidige heffingsmaatstaf zijn echter de lage perceptiekosten. 
Iedere wijziging kan leiden tot hogere perceptiekosten voor de uitvoering van het 
heffen en innen van de rioolheffing. Daarentegen dient onderzocht te worden of een 
heffingsmaatstaf die gebaseerd is op verbruikt drinkwater/afvalwater in onze gemeente 
nog wel recht doet aan de huidige situatie. In het huidige waterplan 2018 -2022 staat 
ook geformuleerd dat in deze planperiode onderzocht dient te worden of een wijziging 
in de onderbouwing van de heffingsgrondslag kan helpen om invulling te geven aan 
het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Begin 2020 zal hiervoor een notitie worden 
opgesteld. 
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  Verordeningen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Verordening hondenbelasting 
Wanneer kunnen de resultaten van de wijkatlas verwachten inzake overlast 
hondenpoep. Is er al zicht op de resultaten inzet boa? Is er zicht op afname overlast? 
Of juist niet? 

 Antwoord: De inwonersenquête is onlangs uitgegaan. Eind van het jaar of uiterlijk januari 2020 
zullen de resultaten hiervan bekend zijn.    
We hebben het toezicht projectmatig opgepakt en hebben met partners controles 
uitgevoerd. De resultaten waren dat er wisselend werd nageleefd. Er zijn wel 
waarschuwingen uitgedeeld en er zijn enkele processen-verbaal opgemaakt. Door de 
recente invoering van City Control waarmee digitale handhaving gestart is kunnen we 
volgend jaar meer inzicht geven in de behaalde resultaten van waarnemingen, 
waarschuwingen tot processen verbaal per onderwerp. 
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  Verordeningen, toeristen en watertoeristenbelasting 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Voorgesteld wordt om een inflatiecorrectie toe te passen. Gaan we komend jaar meer 
kosten maken op het gebied van recreatie en toerisme? Zo ja, waar blijkt dit dan uit? 
Graag een specificatie? 
De verordening is overigens niet in overeenstemming met het raadsvoorstel. De 
inflatiecorrectie in het raadsvoorstel is niet toegepast in de verordening. Zien wij dit 
juist? 

 Antwoord: Volgend jaar zijn er geen extra uitgaven op het gebied van recreatie en toerisme. Op 
de tarieven wordt inflatiecorrectie toegepast omdat ook de uitvoeringskosten stijgen, 



 

 

denk hierbij aan salariskosten en uitgaven voor controles uitgevoerd door derden. In de 
verordening is de inflatiecorrectie inderdaad nog niet toegepast. Dit is inmiddels 
aangepast en is een nieuwe versie geplaatst in Ibabs. 

   

 


