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Samenvatting 

Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage 2017 aan die ingaat op de begrotingsuitvoering 2017 per  

april. Op basis van het meest recente inzicht en de verwachte situatie per eind van dit jaar, worden 

voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting 2017. Daarnaast gaat de bestuursrapportage in op de 

stand van zaken van de majeure projecten en ten slotte wordt gerapporteerd in hoeverre de beoogde 

ombuigingen uit de begroting 2017 daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Na de tweede bestuursrapportage 2016 bedroeg het verwachte begrotingssaldo voor 2017 € 194.000 

voordelig. De mutaties in deze eerste bestuursrapportage resulteren in een beperkt voordelig effect van per 

saldo € 74.000 voordelig, waarmee het begrotingssaldo uitkomt op € 268.000 voordelig.  

Het voorstel is om de eerste bestuursrapportage 2017 vast te stellen. 

 

Aanleiding 

De bestuursrapportage is het middel om op twee momenten per jaar te kijken naar de begrotingsuitvoering 

en daarin worden afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde begroting gemeld en toegelicht.  

 

Feitelijke informatie 

 

Voorgeschiedenis 

Op 10 november 2016 stelde u de begroting 2017 vast. Gedurende het jaar wordt met een 

bestuursrapportage op twee momenten gekeken hoe het staat met de financiële uitvoering van de begroting.  

 

Kaders (beleid en wettelijk) 

Er zijn geen wettelijke kaders voor het opstellen van bestuursrapportages. In de financiële beleids- en 

beheersverordening (op basis van art 212 Gemeentewet) staat dat wij u door twee tussentijdse rapportages 

informeren over de realisatie van de begroting. 

 

Overige informatie 

Op basis van het meest recente inzicht en de verwachte situatie per eind van dit jaar, bevat de voorliggende 

bestuursrapportage voorstellen tot aanpassing van de begroting 2017 en enkele mutaties betreffende 

reserves. Verder gaat de bestuursrapportage in op de stand van zaken van de majeure projecten. Ten slotte 

wordt gerapporteerd in hoeverre de beoogde ombuigingen, die nog zijn opgenomen in de begroting 2017, 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Het aantal bijstellingen in deze eerste bestuursrapportage is beperkt en heeft per saldo een klein voordelig 

effect op het resultaat voor 2017 van € 74.000. Na de tweede bestuursrapportage 2016 bedroeg het saldo  

€ 194.000 voordelig; daardoor is het eindresultaat van deze eerste bestuursrapportage voor het verwachte 

begrotingssaldo over 2017 € 268.000 voordelig. 

 

Op basis van de bijgestelde begroting 2017/Kadernota Baanbrekers wordt een aanvullende bijdrage voor 

2017 voorzien van € 678.000. Het voorstel om deze ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.  

 

Structureel effect  

De structurele doorwerking voor 2018 e.v. is positief en is verwerkt in de voorjaarsnota 2017 die ook ter 

besluitvorming voorligt. 
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Omschrijving                                      (bedragen x 1.000) 2018 2019 2020 

Algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire) 246 240 240 

Labeling algemene uitkering: armoedebestrijding -175 -168 -168 

Vrijval rentetoevoeging reserve riolering 45 41 31 

Hogere opbrengst erfpachtcanons 70 70 70 

Saldi kostenplaatsen en technische begrotingswijzigingen -57 -32 -32 

Totaal structurele doorwerking 129 151 141 

 

Inzet van middelen 

De bijstellingen in de eerste bestuursrapportage hebben per saldo een beperkt positief effect op het resultaat 

voor 2017 van € 74.000.  

Structureel is het effect ook positief en bedraagt € 129.000 in 2018, € 151.000 in 2019 en € 141.000 in 2020. 

Deze structurele effecten zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2017. 

 

De aanvullende bijdrage aan Baanbrekers voor 2017 van € 678.000 komt ten laste van de reserve Sociaal 

Domein.  

 

Risico's 

Dit voorstel heeft geen risico’s. 

 

Afweging 

Het voorstel is om de eerste bestuursrapportage 2017 en daarin opgenomen financiële bijstellingen voor 

2017 e.v. vast te stellen. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, zullen de begrotingswijzigingen worden verwerkt. In het najaar ontvangt u 

een tweede bestuursrapportage over de realisatie van de eerste acht maanden van 2017.  

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 27 juni 2017; 

gezien het voorstel van het college van 23 mei 2017; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 

 de eerste bestuursrapportage 2017 vast te stellen; 

 het krediet, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage, te voteren; 

 de in deze bestuursrapportage opgenomen bijstellingen voor 2017 en de mutaties reserves te 

verwerken in een begrotingswijziging. 

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

mw. drs. F.E.H.M. Backerra 
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1. Inleiding 
 

In deze bestuursrapportage (berap) worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2017 

gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per april 2017.  

 

Het verwachte resultaat voor 2017 na deze berap bedraagt € 268.000 voordelig. Onderstaand zijn de 

mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017, die tot het huidige saldo hebben geleid, 

weergegeven. 

 

 
                              Tabel 1 

(bedragen x € 1.000; - = negatief effect)   

Saldo oorspronkelijke begroting 2017  - 16 

Effect 2e bestuursrapportage 2016  210 

Actueel saldo voor berap I 2017  194 

   

Resultaat 1e bestuursrapportage 2017:   

 Bijstellingen 2017  - 604  

 Waarvan ten laste van reserves 678  

  74 

Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2017  268 

 

 

De op 10 november 2016 in de raad vastgestelde begroting 2017 kende een saldo van € 16.000 

negatief. Het structurele effect van de tweede berap 2016 (raad 20 december 2016) bedroeg voor 

2017 € 210.000, waardoor het startsaldo van deze berap € 194.000 positief is.  

 

De eerste berap 2017 die nu voorligt, laat voor 2017 een minimale bijstelling zien van per saldo  

€ 74.000. Het bijgestelde begrotingssaldo na deze berap komt daarmee uit op € 268.000. Het aantal 

bijstellingen in deze berap is beperkt.  

 

Een toelichting op alle mutaties leest u op pagina 7 en verder. Ten slotte wordt u geïnformeerd over 

de stand van zaken ten aanzien van de majeure projecten en de ombuigingen. 
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Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2018 en latere jaren. In het 

overzicht hieronder is de structurele doorwerking voor de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven  

(- = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking).  

 
Tabel 2 

 
 

De structurele doorwerking voor 2018 en latere jaren is meegenomen in de voorjaarsnota 2017. 

 

Omschrijving 2018 2019 2020

Programma 1

Hogere opbrengsten erfpachtcanons 70.000€        70.000€       70.000€       

Programma 7

Armoedebestrijding kinderen (dec circulaire Algemene uitkering) 167.900-€      167.900-€     167.900-€     

Armoedebestrijdign ouderen (dec circulaire Algemen uitkering) 6.841-€         

Programma 8

MutRes/Rentetoev riolering 45.205€        41.180€       31.233€       

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds (dec circulaire 2016) 246.000€      240.000€     240.000€     

Technische begrotingswijziging

Saldo technische begrotingswijziging 57.488-€        32.279-€       32.070-€       

Totaal 128.976€      151.001€     141.263€     
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2. Afwijkingen in budgetten begroting 2017 
 

Programma 1, Bestuur en beheer 

Taakveld 003 Beheer overige gebouwen en gronden 

De in de begroting geraamde opbrengsten uit erfpachtcanons zijn gebaseerd op de op dat moment 

gesloten overeenkomsten. Sindsdien zijn er diverse nieuwe overeenkomsten gesloten. Op basis 

daarvan wordt er voor 2017 en verder een toename van de opbrengsten uit erfpachtcanons verwacht 

van € 70.000 per jaar. 

 
 
Programma 3: Verkeer en vervoer 
Taakveld 210 Verkeer en vervoer 
Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting 

op glasvezel. Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake is van extra 

legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan gekoppeld verschuldigde 

straatwerkvergoedingen. Op basis van nu bekende informatie wordt een hogere opbrengst 

gerealiseerd dan de geraamde opbrengst. Naar het einde van het jaar verwachten we een 

meeropbrengst van € 100.000. Bij de tweede tussenrapportage zullen we bezien of een verdere 

bijstelling kan worden gedaan.  

 

 

Programma 7, Sociaal domein 

Taakveld 630 Armoedebestrijding kinderen/ouderen 

Via de algemene uitkering gemeentefonds ontvangen gemeenten extra middelen voor 

armoedebestrijding onder kinderen en ouderen. Zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2016 

en de brief ‘Kansen voor álle kinderen’ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en werkgelegenheid 

aan de Tweede Kamer stelt het kabinet vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar voor de 

bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hiervan wordt € 85 miljoen aan gemeenten 

beschikbaar gesteld. Op 11 november 2016 zijn hierover tussen het Rijk en de VNG bestuurlijke 

afspraken gemaakt. Het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde 

gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor het uitkeringsjaar 2017 is de verdeling 

gebaseerd op gegevens over het jaar 2013. Jaarlijks zal in de meicirculaire steeds actualisatie 

plaatsvinden. Het bedrag voor Heusden in 2017 bedraagt € 167.908. 

 

Daarnaast stelt het kabinet voor de jaren 2017 en 2018 een bedrag van € 3,75 miljoen beschikbaar ter 

bestrijding van armoede onder ouderen. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan 

gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht 

aan gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank 

weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende 

Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin 

bijzondere bijstand nodig kan zijn. 

Voor Heusden bedraagt de ontvangen bijdrage € 6.700 extra in 2017 en € 6.841 in 2018. 

 

Taakveld 640 Begeleide participatie 

Met Baanbrekers is een traject gestart om op basis van een kadernota jaarlijks tot een sluitende en 

reële begroting te komen. De gemeentelijke bijdragen vormen daarbij het sluitstuk van de begroting. 

Op basis van de AB stukken van Baanbrekers van 13 april 2017 is voor het jaar 2017 sprake van een 

bijdrage die overeenkomt met de begroting 2016 van Baanbrekers, aangevuld met de gevolgen van 

loon- en prijsontwikkeling en nieuw beleid (Beschut Werk). Voor 2017 resulteert dit in een toename 

van de gemeentelijke bijdrage met € 678.000 ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting. De 

dekking hiervoor kan plaatsvinden ten laste van de reserve sociaal domein.  
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Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening (Wmo immaterieel) 

Voor de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een groep van circa 13.000 

cliënten alsnog toegang gekregen tot de Wlz. Deze groep cliënten staat ook bekend als de ‘Wlz-

indiceerbaren’. Het budget dat gepaard ging met de zorg voor deze cliënten was al toebedeeld aan de 

Wmo 2015, de Jeugdwet en de Zvw. Bij meicirculaire 2015 is daarom het budget van gemeenten 

verlaagd. Het CIZ heeft in de periode tot en met juni 2016 deze groep mensen geïndiceerd. Op grond 

van deze indicatie is bepaald of de Wlz-indiceerbaren in de Wlz blijven of teruggaan naar 

gemeenten/verzekeraars. Voor de cliënten die terug gaan naar de gemeenten per 1 juli 2017 

ontvangen de gemeenten een bedrag via de integratie-uitkering Sociaal domein. Voor Heusden betreft 

het voor 2017 de volgende bedragen: 

Wmo € 12.467 

Jeugd € 81.489 

Totaal derhalve € 93.956. 

Vanaf 2018 zal dit ongeveer het dubbele bedragen (omdat het dan gaat om een heel kalenderjaar). 

Deze bedragen zullen worden opgenomen in de meicirculaire 2017 en zullen dan worden verwerkt in 

de begroting 2018. 

 

 

Programma 8, Milieu en afval 

Taakveld 720 Riolering 

Op 28 maart 2017 is door uw raad de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Een van de 

uitwerkingen van deze vaststelling is de omzetting van de reserve riolering naar een voorziening 

riolering. In de jaarrekening 2016 is dit, in overleg met de accountant, verwerkt. Voor de jaren 2017 

t/m 2020 moeten daarom de mutaties in de reserves omgezet worden naar mutaties in voorzieningen. 

Dit heeft geen effect op het resultaat na saldobestemming immers het resultaat voor bestemming 

wijzigt met de mutatie van de saldobestemming. Wat wel wijzigt is dat er géén rente meer toegevoegd 

hoeft te worden aan de (opgeheven) reserve riolering. Voor het jaar 2017 is dit een voordeel van 

afgerond € 41.000.  

 

 

Programma 9, Bouwen en wonen 

Taakveld 830 Wonen en bouwen 

In 2011 heeft de raad voor de herinrichting van de woonwagenlocatie Sportlaan Drunen een krediet 

beschikbaar gesteld en de verkoopprijs voor de standplaatsen vastgesteld. Voor de herinrichting 

waren brandveiligheid en privatisering de twee voornaamste drijfveren. Hierna is onder meer in 2013 

het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en zijn werkzaamheden in de openbare ruimte verricht.  

Vervolgens zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de uitvoering van de herinrichting stil is komen te 

liggen. In de tussenliggende periode deed zich een aantal incidenten voor. Het gevolg van deze 

incidenten was dat toen gekozen is om drie standplaatsen tijdelijk niet in te vullen en dus niet te 

verkopen. Deze wijziging in het beleid werd via de tweede bestuursrapportage 2014 met u gedeeld 

waarbij melding werd gemaakt van een verminderde opbrengst van € 150.000. 

Er is ook sprake geweest van een evolutie in hoe om te gaan met ondermijning en de feitelijke aanpak 

daarvan. Voor openbare orde en decriminalisering zijn (repressieve) handhaving en (preventieve) 

toepassing van de Wet Bibob geëigende instrumenten. Met de Bibob-toetsing kunnen diepgaand 

antecedenten worden nagetrokken en kan witwassen van zwart geld worden voorkomen. Door de 

kentering ten opzichte van de eerdere besluitvorming tot herinrichting zijn de leeggekomen 

standplaatsen tot nu toe niet verder ingevuld. 

Om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de herinrichting is een bedrag van € 105.000 nodig. Van 

het eerder beschikbaar gestelde herinrichtingskrediet is nog een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Dit 

betekent dat een aanvullend krediet van € 95.000 benodigd is. Op grond van de financiële 

verordening valt dit binnen de bevoegdheid van het college. De extra eenmalige afschrijving zorgt 

echter voor aanvullende lasten waarvoor geen dekking is binnen de vastgestelde begroting.  
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Algemene dekkingsmiddelen 

Taakveld 005 Treasury 

Uit de jaarrekening 2016 van de Bank Nederlandse gemeenten BV blijkt dat per aandeel een bedrag 

van € 1,72 zal worden uitbetaald aan dividend. In totaal is dit voor de 44.499 aandelen van de 

gemeente Heusden een opbrengst van afgerond € 73.000. Bij het opstellen van de begroting 2017 

was uitgegaan van een te ontvangen dividend van € 25.000. Een incidenteel voordeel van € 48.000. 

Incidenteel omdat gezien de aanhoudende onzekerheden de bank het niet verantwoord acht om een 

uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2017 e.v.. 

 

Taakveld 007 Algemene uitkering (zie ook bijstellingen taakvelden 630 en 671) 

Algemene uitkering gemeentefonds (regulier)  

De decembercirculaire van het gemeentefonds is over het algemeen een ‘beleidsarme’ circulaire. Het 

karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2016, 

vooral over integratie- en decentralisatieuitkeringen. Deze zijn nog verwerkt in de jaarrekening 2016 

en hadden met name betrekking op de verhoogde asielinstroom en de implementatie van de richtlijn 

Energy Efficiency Directive (EED) waardoor gemeenten als bevoegd gezag verantwoordelijk zijn 

geworden voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote 

ondernemingen. De middelen die hiervoor in 2016 beschikbaar zijn gekomen zullen in 2017 worden 

besteed. Deze zijn dan ook als overhevelingsvoorstel opgenomen in de jaarrekening 2016.  

Voor 2017 heeft de circulaire een beperkt effect. Voor bestrijding van armoede stelt het kabinet extra 

geld beschikbaar aan gemeenten (zie toelichting op de bijstelling bij programma 7, taakveld 630). Na 

oormerking van deze gelden, resteert een klein positief effect van de decembercirculaire van 

structureel € 70.000.  

 

Algemene uitkering gemeentefonds (sociaal domein) 

De decembercirculaire bevat voor 2017 een bijstelling in het sociaal domein die betrekking heeft op de 

overgang van Wet Langdurige zorg geïndiceerde naar de gemeenten (zie toelichting op de bijstelling 

bij programma 7, taakveld 671). Deze wordt budgettair neutraal verwerkt.  

 

 

Overhead 

Taakveld 004 Overhead 

Per 1 januari 2017 zijn diverse werkgeverspremies met betrekking tot salaris gestegen. De ABP-

pensioenpremies zijn met 2,6% gestegen, wat leidt tot een stijging van de pensioenpremiekosten voor 

de werkgever met 1,40% van de loonsom. Daarnaast zijn de premies voor o.a. WIA en WHK 

verhoogd. De totale extra werkgeverslasten voor 2017 bedragen € 330.000. Deze extra salarislasten 

kunnen voor € 205.000 worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen (zie technische 

begrotingswijziging). De overige € 125.000 komt ten laste van het resultaat. 

 

Het personeelsbudget voor vervanging van uitvallende capaciteit wegens ziekte/knelpunten en voor 

de inhuur van externe capaciteit staat voor 2017 onder druk. In het kader van deze eerste 

tussenrapportage is een doorkijk gemaakt tot het eind van het jaar. Met het oplossen van nu bekende 

knelpunten is het budget uitgeput. Uiteraard wordt de inzet van dit budget zorgvuldig afgewogen. Dat 

betekent dat bij nu niet voorziene knelpunten die in de loop van 2017 nog gaan ontstaan, het 

inhuurbudget zal worden overschreden. Daar staat tegenover mogelijke ruimte die gaat ontstaan bij 

het vertrek van medewerkers. Mocht dit per saldo leiden tot een overschrijding op het totale 

personeelsbudget dan zullen we bij de tweede berap een voorstel tot bijstelling doen.  
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Technische begrotingswijziging 

 

Kapitaallasten herinrichting horecaruimte Die Heygrave 

Op 16 mei jl. heeft de raad een krediet van € 102.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van 

de horecaruimte in Die Heygrave. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 8.238 per jaar. 

Op basis van de huidige huurovereenkomsten wordt er een extra huuropbrengst van € 2.500 verwacht 

ter dekking van deze kapitaallasten. Voor het resterende deel is op dit moment nog geen dekking. Dit 

heeft een effect vanaf 2018. 

 

Krediet revitalisering landelijk gebied 

Tussen 2007 en 2013 is het krediet revitalisering landelijk gebied gevormd. De afschrijvingen op het 

krediet werden afgedekt uit de Algemene Reserve. Er ligt echter geen bestedingsplan meer onder dit 

krediet en hier worden nu alleen nog de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Platform de Langstraat en 

STIKA uit betaald. Gezien de aard van de bestedingen wordt voorgesteld om deze uitgaven ten laste 

van de exploitatie te brengen en het restant van het krediet vrij te laten vallen. Hier staat tegenover dat 

de onttrekking uit de Algemene Reserve ook niet meer plaatsvindt.  

 

Taakveld 630 Inkomensregelingen 

Het BUIG-budget is voor 2017 voorlopig vastgesteld. De bijstelling voor zowel de kosten als de baten 

bedraagt € 356.425. In eerste instantie is het voor de gemeente budgettair neutraal omdat de bijdrage 

doorgesluisd wordt aan Baanbrekers. Financiële effecten van Baanbrekers worden afzonderlijk 

gerapporteerd. 

 

Taakveld 008 Overige baten en lasten 

Per 1 januari 2017 zijn diverse werkgeverspremies met betrekking tot salaris gestegen (zie overhead). 

De stelpost prijsstijgingen wordt voor € 205.000 ingezet om de extra lasten te dekken. 
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3. Te voteren kredieten 

 
Aanvullend krediet sporthal Dillenburcht (€ 25.000) 

Op 16 mei jl. heeft de raad een aanvullend krediet van € 310.000 beschikbaar gesteld voor de 

realisatie van sporthal Dillenburcht en om te voldoen aan onze btw-plicht. In de toelichtende memo is 

bij het raadsvoorstel gevraagd een extra krediet te verstrekken van € 25.000 voor de overschrijding op 

de interne uren. Hoewel dit memo expliciet onderdeel is geweest van de beraadslagingen in uw raad, 

is deze aanvulling echter niet alszodanig in het besluit vertaald. In deze berap wordt dat alsnog 

geformaliseerd. De kapitaallasten van het volledige aanvullend krediet van € 335.000 zijn als 

technische wijziging verwerkt in deze bestuursrapportage. 
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4. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2017 
 

 
Tabel 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(- = negatief effect)

              Bedrag  effect Aard effect

I = incidenteel Saldo begroting/

Taakveld Omschrijving Inkomsten Uitgaven S= structureel onvoorzien reserves

Programma 1

003 Hogere opbrengsten erfpachtcanons 70.000€          S 70.000€            

Programma 3

210 meeropbrengst leges en straatwerkvergoedingen 100.000€        I 100.000€          

Programma 7

630 Armoedebestrijding kinderen 167.900-€        S 167.900-€          

630 Armoedebestrijding ouderen 6.700-€            S 6.700-€             

640 Bijdrage GR Baanbrekers 678.000-€        I 678.000-€       

671 Wmo (clienten Wlz naar gemeente) 12.467-€          I 12.467-€            

671 Jeugd (clienten Wlz naar gemeente) 81.489-€          I 81.489-€            

Programma 8

720 MutRes/storting res riolering 123.678€        I 123.678€       

720 Riolering algemeen/vz riolering 123.678-€        I 123.678-€       

720 MutRes/Rentetoev riolering 41.086€          S 41.086€            

Programma 9

830 Extra afschrijving verhoging krediet herinrichting Sportlaan 95.000-€          I 95.000-€            

Algemene dekkingsmiddelen

005 Dividend BNG 48.000€          I 48.000€            

007 Algemene uitkering gemeentefonds (dec circulaire 2016) 245.000€        S 245.000€          

007 Algemene uitkering sociaal domein (dec circulaire 2016) 93.956€          I 93.956€            

Overhead

004 Bijramen personeelsbudget tbv stijgende pensioenpremie 125.000-€        I 125.000-€          

Technische begrotingswijziging

Saldo technische begrotingswijziging 35.000-€          S 35.000-€            

Totalen 556.956€        1.160.470-€     74.486€            678.000-€       

Reguliere algemene uitkering met deels bijbehorende labelingen lastenramingen

Algemene uitkering sociaal domein met bijbehorende bijstelling lastenramingen

Dekking t.l.v./aanwending t.b.v.
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5. Stand van zaken majeure projecten 
 

In deze tussenrapportage geven we u de stand van zaken m.b.t. de uitvoering/voortgang 2017 van de 

majeure projecten. Peildatum voor de onderstaande rapportage is 1 april 2017. 

Het volledige projectformat zullen wij weer opnemen als bijlage bij de begroting 2018. 
 
1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat               

Naar aanleiding van de besluitvorming in de Stuurgroep GOL in december 2016 over de 

verkeersvarianten, het samenvoegen van fase 1 en 2  en de uitbreiding van de scope van het GOL 

met de zgn. Snelfietsroute, zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van geluid, natuur 

en water. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zijn mitigerende maatregelen in de GOL 

plannen opgenomen. Tevens zijn de achtergrondrapporten en het hoofdrapport van de MER definitief 

gemaakt. Daarnaast zijn de ontwerpen (Verkeerskundig ontwerp (VO), het Ruimtelijk Ontwerp (RO) en 

het Ruimtelijk kwaliteitsplan (RKP)) waar nodig aangepast. Op basis van al deze resultaten is een 

concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor GOL-West en  GOL-Oost opgesteld. Op 4 april is het 

concept ontwerp PIP voor GOL-West en GOL-Oost door GS vastgesteld en in het kader van het 

wettelijk vooroverleg voor commentaar aan de overleginstanties (waaronder de gemeente Heusden) 

voorgelegd. In het 1e kwartaal van 2017 is tevens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de 

inpassingsmogelijkheden en financiële haalbaarheid van de zgn. Hierover moet nog besluitvorming 

plaatsvinden. De financiële gevolgen van de stuurgroepbesluiten voor onze gemeente zijn inzichtelijk 

gemaakt.  

Op 16 mei a.s. zal de raad een standpunt innemen over: 

 het voorontwerp PIP voor GOL-West en GOL-Oost, inclusief de mitigerende maatregelen 

binnen het GOL-plangebied op gebied van natuur, water en geluid;  

 de gevraagde bijdrage van € 3,5 miljoen voor het gelijktijdig realiseren van fase 1 en 2 en de 

aanleg van de snelfietsroute;  

 de mitigerende maatregelen buiten het GOL plangebied  ten laste van het daartoe binnen de 

begroting van Heusden gereserveerde budget van € 2,5 miljoen.  

 
 
2. Geluidshinder A59 

In januari heeft de rechtbank een tussenvonnis gedaan, waarna partijen de kans hebben gekregen 

een aantal zaken te verduidelijken. Op basis van de antwoorden heeft de rechtbank besloten geen 

pleidooi meer te gelasten. 

Op 3 mei zou de rechtbank een definitief vonnis uitspreken. De rechtbank heeft op 3 mei laten weten 

dat het vonnis uitgesteld is naar 14 juni 2017. 

De eventuele kosten uit de procedure worden betaald door het Rijk, tenzij er sprake is van nalatigheid 

van de zijde van de gemeente. Namens het Rijk is Rijkswaterstaat Noord-Brabant aanspreekpunt voor 

de gemeente. Er is regelmatig contact met Rijkswaterstaat Noord-Brabant over de voortgang van de 

procedure. 

 

 

3. Herontwikkeling Metal Valley                                      

Het bestemmingsplan is op 28 maart 2017 door de raad vastgesteld. 

 

Metal Valley Noord 

De doortrekking van de Christiaan Huijgensweg (westzijde) zal worden overgedragen van Wärtsilä 

aan de gemeente. Dit gedeelte ontsluit onder andere de kavels van Beek en de kavels van Wärtsila 

en Van Delft voor vrachtverkeer. Een gedeelte van het terrein Metal Valley Noord wordt momenteel 

gesaneerd. Te zijner tijd zal het voorterrein bouwrijp worden gemaakt. Wanneer en hoe is afhankelijk 

van de ontwikkelingen van de Gieterij en de verkaveling. 
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Metal Valley Zuid 

De rotonde Lipsstraat/Alcoalaan is inmiddels in gebruik. 

We zijn nu bezig met het bouwrijp maken en saneren van de Alcoalaan.   

Voor het middenterrein wordt actieve acquisitie ingezet om metaalbedrijven te trekken door aan te 

sluiten bij Smart Industries. 

Bedrijf Van der Sanden Machines en service gaat zich vestigen op een gedeelte van een kavel op 

Metal Valley zuid-west (een kavel van circa 5.000 m2).  

Op dit moment wordt dit kavel nog bouwrijp gemaakt en zal de levering van de grond nog even op zich 

laten wachten. De verwachting is dat er na de bouwvak gebouwd gaat worden. 

Twee jaar geleden heeft  Mandemakers Transport BV een stuk grond van ruim 4.000 m2 afgenomen, 

aangrenzend aan Metal Valley. Nu het economisch beter gaat heeft het bedrijf een extra strook grond 

van circa 3.000 m2 afgenomen. 

 

 

4. Poort van Heusden 

In maart is de bestuursopdracht Landgoed Steenenburg vastgesteld. Op basis van deze 

bestuursopdracht wordt in 2017 gewerkt aan het herontwikkelen van de Poort van Heusden.  

In de jaarrekening is een aanvullende verliesvoorziening van € 1,4 mln. opgenomen. De totale 

verliesvoorziening voor deze exploitatie komt daarmee op € 7,3 miljoen. 

De procedure om te komen tot het bestemmingsplan loopt, waarbij samen met de provincie wordt 

opgetrokken. De planning is om medio 2017 het masterplan gereed te hebben. 

 

 

5. Programma Dillenburg 

Sporthal 

De bouw is gestart en de gebruikers zullen conform planning bij start van seizoen 2017-2018 gebruik 

kunnen maken van de sporthal. Het college heeft op 4 april 2017 besloten de raad voor te stellen om 

een aanvullend krediet van € 335.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van sporthal 

Dillenburcht. Dit voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van mei 2017.  

 

Bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein is bouwrijp en er is nog een beperkt aantal percelen te koop. De nieuwbouw van 

SHJ, het gezondheidscentrum, de poli’s van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, garagebedrijf Drunen, 

Dierenkliniek Drunen en het mondcentrum Drunen zijn in gebruik. Het pand van de Aldi is in aanbouw. 

Er is een kavel uitgegeven aan AC-autocare en de bouw start binnenkort. 

 

Woningbouw 

De ontwikkelaar is gestart met bouwrijp-maken. De bouw van de eerste 65 woningen (fase 1 en 2)  is 

gestart. Fase 3 (twintig woningen) en fase 4 (25 woningen) zijn verkocht. De verkoop loopt ver voor op 

planning. De bouw van zowel fase 3 als fase 4 start in 2017. De laatste fase (fase 5; zestien 

woningen) is begin 2017 in de verkoop gegaan. 

 

 

6. Centrumplan Vlijmen 

De bouw van de Oostwand door ontwikkelaar en Bouwer Heijmans is gestart in september 2016. De 

commerciële plint met winkels zal in twee fasen worden opgeleverd en geopend. Medio augustus 

openen naar verwachting Kruidvat, de bakker en de kaaswinkel hun deuren. In oktober zal de nieuwe 

Emté supermarkt haar deuren openen. Ondertussen bouwt Heijmans de bovengelegen woningen af 

en levert deze naar verwachting begin november op aan Woonveste (veertien woningen) en de 

particuliere kopers (tien woningen). 

 

De aanleg van de openbare ruimte wordt na een meervoudige onderhandse aanbesteding medio mei 

2017 in opdracht gegeven aan de geselecteerde aannemer. De aanleg start begin juli 2017 en de 
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openbare ruimte zal in ongeveer zes fasen worden aangelegd. Dit is afgestemd met alle 

belanghebbende partijen. Ook is de omgeving tijdens twee inloopmiddagen geïnformeerd. Het is de 

bedoeling dat de inrichting van het centrumplan voor Kerst 2017 is afgerond. 

 

Voor de ontwikkeling van het Paviljoen heeft Heijmans meer tijd nodig om een goede huurder te 

vinden. De aanvraag van de omgevingsvergunning en de start van de bouw is hiervan afhankelijk.  

 

Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de braakliggende percelen aan de 

Akkerstraat. Het betreft de realisatie van winkelruimten op de begane grond en zeven appartementen 

op de verdieping. De bouw zal naar verwachting tweede helft 2017 starten. De resultaten van deze 

particuliere ontwikkeling hebben geen effect op de exploitatie van het centrumplan. 

 

 

7. Geerpark 

De realisatie van Geerpark loopt voorspoedig. Er is voldoende in voorbereiding om de continuïteit te 

garanderen. Met Betaalbaar Wonen Heusden is contact om een CPO-ontwikkeling in Geerpark 

mogelijk te maken. Hieronder per fase een stand van zaken. 

 

Morgen I 

De laatste woningen in Morgen I worden voor de bouwvak opgeleverd. Daarna kan het gebied 

woonrijp gemaakt worden. 

 

Morgen II 

Omdat er veel vraag is naar patiowoningen worden de vier kavels voor de twee-onder-een-kap 

woningen (straat Bever) aangeboden als kavels voor patiowoningen. 

Aan de Otter zijn nog negen kavels vrij (drie zijn er verkocht en één kavel is gereserveerd). 

 

Mortelweg 

Tien kavels zijn verkocht. De overige acht kavels zijn gereserveerd. 

 

Hof van Morgen 

De koopwoningen in Hof van Morgen worden voor de bouwvak opgeleverd. De ontwikkelaar heeft nog 

zes kavels voor vrijstaande woningen. 

Er worden elf sociale huurwoningen gerealiseerd in Hof van Morgen (voorheen tien). De bouw start 

tweede helft 2017. 

 

Goede Morgen (fase 1c) 

Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong ontwikkelen hier gezamenlijk circa 200 koopwoningen. De 

verkoop van de eerste 50 woningen is gestart en loopt voorspoedig. Het gebied wordt bouwrijp 

gemaakt. 

 

Morgenzon (fase 2a) 

De kavels zijn in maart in de verkoop gegaan. De belangstelling voor deze kavels is groot en er zijn 

inmiddels twaalf van de 32 kavels gereserveerd. 

 

Fase 3 en realisatie waterslinger 

De grond voor de waterslinger is verworven. Dit betekent dat de zuidelijke en de noordelijke 

waterslinger in Geerpark in 2017 aangelegd kan worden. 

 

Park 

2/3 deel van het park is aangelegd en ingeplant. 
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8. De Grassen 

Het bestemmingsplan voor de eerste fase van De Grassen is onherroepelijk. Fase 1b en 1c worden 

bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat het bouwrijp maken voor de bouwvak 2017 afgerond is. Na 

de bouwvak 2017 kan gestart worden met de bouw van de woningen. De woningen van Van Wanrooij 

en de kavels in fase 1c staan in de verkoop. 

 

Verkopen: 

Fase 1a (kavels)  

Op twee kavels na zijn alle kavels in deze fase verkocht. Deze twee kavels zijn gereserveerd.  

 

Fase 1b  

De woningen van Van Wanrooij zijn 17 december 2016 in de verkoop gegaan. De belangstelling voor 

deze woningen is groot. 

 

Fase 1c (kavels) 

De belangstelling voor de kavels in fase 1c is groot. Twee kavels zijn verkocht en 32 van de 38 kavels 

zijn gereserveerd. Er zijn op dit moment nog vier kavels beschikbaar. 

Met het Gastenhuis is een overeenkomst gesloten voor de verkoop van de grond. 

 

 
9. De Voorste Venne 

In september 2016 heeft de raad een nieuw beleidskader voor de renovatie van De Voorste Venne 

vastgesteld. In het najaar 2016 is in goed overleg met de partners gewerkt aan een renovatieplan 

waarvoor begin december 2016 een aanbestedingsprocedure is gestart. Deze aanbesteding heeft 

geen geldige inschrijving opgeleverd. Met de enige aannemer die onder voorwaarden heeft 

ingeschreven is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart (‘onderhandeling zonder aankondiging’), 

waarin een aantal optimalisaties is onderzocht, resulterend in een enigszins aangepast plan en 

programma van eisen.  

 

Parallel aan dit proces zijn door de Stichting De Voorste Venne en de Aleph voorstellen ontwikkeld 

voor de toekomstige exploitatie, de inrichting en de zgn. frictiekosten. Op basis van de resultaten van 

beide processen heeft het college besloten de raad in haar vergadering van 16 mei een voorstel voor 

te leggen om een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen voor de renovatie van het Carré van De 

Voorste Venne, een structurele exploitatiebijdrage aan de stichting De Voorste Venne en een 

tegemoetkoming in de incidentele kosten die samenhangen met de renovatie van De Voorste Venne.  
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6. Stand van zaken ombuigingen  
 

In 2010, 2012 en 2013 is een aantal ombuigingsmaatregelen doorgevoerd zoals opgenomen in de 

betreffende voorjaarsnota’s van die jaren en later vertaald in de begrotingen 2011 en 2013 en 2014. 

Aanvullend is in het coalitieprogramma een aantal maatregelen toegevoegd/verhoogd.  

Uw raad heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over de voortgang en realisatie van deze 

maatregelen. Voor een groot aantal ombuigingen heeft in voorgaande jaren besluitvorming 

plaatsgevonden en zijn deze structureel vertaald in de meerjarenraming. Daarmee is het 

ombuigingstraject in principe afgerond en worden deze budgetten, net als de totale begroting, 

gemonitord in het kader van de budgetbewaking en op de berapmomenten. 

Er zijn nog drie onderwerpen waar in 2017 een hoger bedrag bezuinigd moet worden dan in 2016. 

Hieronder wordt daarop ingegaan. 

 

Voor 2017 is een verhoging van de OZB van € 250.000 opgenomen. Deze is vertaald in het tarief voor 

2017. In 2018 is een verhoging van 5% voorzien; in de meerjarenraming daarna is op dit moment 

geen verdere verhoging voorzien.  

De ombuigingen op personeel/bedrijfsvoering kent nog een oplopende reeks tot en met 2018. De 

uiteindelijke omvang 2018 is inmiddels volledig ingevuld. In totaal is een besparing gerealiseerd van  

€ 1.650.000. 

De taakstelling op subsidies is ingevuld op basis van het raadsvoorstel van 23 september 2014. Hierin 

was naast de cultuur en welzijnssubsidies, die volledig zijn gerealiseerd, ook een taakstelling voor 

sport(accommodaties) opgenomen. Deze loopt in 2017 op naar het uiteindelijke bedrag van € 90.000. 

De afgelopen twee jaar is hiervan de insteek geweest om geen structurele posten aan te wijzen, maar 

per jaar te kijken waar ruimte zit om dat jaar de taakstelling in te vullen. Het college zal voor 2017 de 

invulling nog bezien en indien nodig met een voorstel komen.  
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