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Samenvatting 

Als afronding van de budgetcyclus 2016 stelt u de jaarstukken 2016 vast. Met de jaarstukken leggen wij 

verantwoording af over de realisatie van de door u in de begroting vastgelegde beleidsvoornemens en de 

financiële middeleninzet per programma. De opzet van de programmaverantwoording sluit aan bij de 

programmabegroting. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat 

de programmaverantwoording en de verplicht voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening bestaat uit: de 

balans met een toelichting, het overzicht van de baten en lasten met een toelichting en de 

verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA). 

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 610.000. Als het nadelige effect van de 

bouwgrondexploitaties op het resultaat wordt geëlimineerd, bedraagt het resultaat van de reguliere 

exploitatie € 2.100.000 positief. Als vervolgens de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om 

deze alsnog in 2017 te kunnen besteden, hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de 

‘reguliere’ exploitatie € 859.000 voordelig. 

 

Aanleiding 

Ter afsluiting van de budgetcyclus 2016 stelt u het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast.  

 

Feitelijke informatie 

 

Voorgeschiedenis 

Het jaarverslag/de jaarrekening is het sluitstuk van de budgetcyclus 2016. De begroting 2016 vormt de basis 

voor het jaarverslag. Gedurende het jaar zijn twee tussentijdse rapportages opgesteld waarin afwijkingen ten 

opzichte van de begroting zijn gerapporteerd. 

 

Kaders (beleid en wettelijk) 

Op grond van artikel 200 van de Gemeentewet moet elke gemeente jaarlijks voor 15 juli de jaarstukken met 

het raadsbesluit aanbieden aan de provincie als financieel toezichthouder.  

 

Overige informatie 

De jaarstukken bestaan uit drie boekwerken: de jaarstukken, de productenrekening en een toelichting op de 

grondexploitaties.  

 

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en paragrafen), jaarrekening en 

bijlage met budgetoverhevelingen en worden door u vastgesteld. De programmaverantwoording, bestaande 

uit de programma’s, overzichten algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de stand van zaken majeure 

projecten, sluit aan bij de programmabegroting 2016. In de verantwoording van de programma’s komen 

minimaal de beleidsvoornemens uit de begroting terug. Daarnaast zijn eventueel onderwerpen toegevoegd 

die niet in de begroting staan, maar wel van belang waren in 2016. Voor de majeure projecten wordt alleen 

de stand van zaken toegelicht, gericht op hetgeen dat werd gerealiseerd in 2016. In lijn met de afspraken 

met de raadswerkgroep begroting van afgelopen jaar wordt het volledige format alleen nog bij de begroting 

beschikbaar gesteld.  
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Met ingang van het begrotingsjaar 2017 zijn de majeure projecten geïntegreerd in de programma’s. Omdat 

dit bij de begroting 2016 nog niet het geval was, wordt de stand van zaken afzonderlijk opgenomen in de 

programmaverantwoording. 

 

De productenrekening is een nadere uitwerking van de programma’s in het jaarverslag en bevat 

uitvoeringsinformatie. Deze verantwoording hebben wij vastgesteld.  

 

Resultaat 

Het rekeningresultaat voor 2016 bedraagt € 610.000 voordelig. Als het resultaat van de herziening 

bouwgrondexploitaties wordt geëlimineerd, bedraagt het resultaat uit de reguliere begrotingsuitvoering 

€ 2.100.000 positief. Als vervolgens de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog 

in 2017 te kunnen besteden, hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ 

exploitatie € 859.000 voordelig. 

 

Onderstaand zijn de grootste mee- en tegenvallers (> € 70.000) opgenomen. Een gedetailleerdere analyse 

met toelichting vindt u in hoofdstuk B.3.3 van de jaarrekening. 

 

Analyse rekeningresultaat 2016 voordelen Bedrag in € 

Voordeel door niet bestede budgetten (alsnog uit te geven in 2017)  1.252.000 

Saldo kostenplaatsen  317.000 

Hogere uitkering gemeentefonds  266.000 

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen  174.000 

Hogere opbrengst leges ontheffing/wijziging bestemmingsplannen  172.000 

Ontvangen provinciale subsidie verkeersveiligheid  111.000 

Hogere opbrengst erfpacht  92.000 

Hogere pachtopbrengsten  71.000 

Totaal voordelig   2.455.000 

 

Analyse rekeningresultaat 2016 nadelen  Bedrag in € 

Resultaat herziening bouwgrondexploitaties   -1.452.000 

Lagere opbrengst OZB  -144.000 

Afboeking gemeentelijke eigendommen  -87.000 

Totaal nadelig   -1.683.000 

 

Samenvatting rekeningresultaat 2016   Bedrag in € 

Voorlopig saldo na tweede bestuursrapportage 2016  - 278.000 

Voordelen JR 2016  2.455.000 

Nadelen JR 2016  - 1.683.000 

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig  116.000 

Saldo  610.000 

 

Budgetoverhevelingen 

Net als elk jaar waren er ook in 2016 uitgaven gepland die binnen de grenzen van het kalenderjaar niet 

volledig werden besteed. Enerzijds omdat van een aantal activiteiten met een meerjarig karakter de 

uitvoering nog niet is afgerond en anderzijds omdat activiteiten nog in een voorbereidende fase zitten en de 

uitvoering nog moet starten. Om in het jaar 2017 de budgetten weer beschikbaar te hebben voor de 

afronding van de in 2016 voorziene/opgestarte projecten en activiteiten, is het voorstel om voor de volgende 

bedragen budget over te hevelen vanuit het jaar 2016 naar 2017:  
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 €    520.000 ten laste van hiervoor bestemde reserves; 

 € 1.252.000 die via het resultaat loopt. Dit bedrag wordt in eerste instantie als onderdeel van het 

resultaat van de jaarrekening gestort in de algemene reserve en komt daardoor in 2017 bij het 

opnieuw beschikbaar stellen van de betrokken budgetten weer ten laste van de algemene reserve.  

Alle budgetoverhevelingen worden in bijlage C.1 van de jaarrekening toegelicht. Ten opzichte van vorig jaar 

is de omvang van de overhevelingen opnieuw gedaald.  

 

Grondexploitaties 

Voor de bouwgrondexploitaties zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. De financiële gevolgen van deze 

zogenoemde 'herzieningen' zijn cijfermatig in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het aparte boekwerkje 

'Toelichting bouwgrondexploitatie jaarrekening 2016’, gaat uitgebreider in op de verschillende complexen. 

 

Cijfermatige weergaves van de (herziene) exploitatieopzetten en de risico-beheermatrixen voor de 

grondexploitaties liggen voor u vertrouwelijk ter inzage. Aan die cijfermatige opstellingen zijn 

cashflowoverzichten toegevoegd (zowel grafisch als cijfermatig). Het resultaat bij de herzieningen in het 

kader van deze jaarrekening zorgen voor een negatief effect van € 1.452.000. Belangrijkste componenten 

hierin: 

 in 2016 is het complex Bruneilaan afgesloten omdat alle bouwgrond is verkocht. Daarnaast is de 

boekwaarde van het restcomplex afgewikkeld. Na verrekening van de gevormde verliesvoorziening 

is er een negatief effect van € 66.000 ten opzichte van de begroting; 

 daar staat tegenover dat in 2016 tussentijdse winstnemingen mogelijk waren van respectievelijk  

€ 1,5 miljoen voor het project Het Hoog I en € 1,8 miljoen voor het project Dillenburg. De winst voor 

Het Hoog I houdt verband met de aanleg van een fietspad en is hiervoor gelabeld binnen de 

algemene reserve. De totale winstnemingen zijn € 279.000 lager dan verwacht na de tweede 

bestuursrapportage door het niet realiseren van een aantal grondtransacties;  

 voor de in ontwikkeling zijnde plannen zijn, waar dat nodig is, verliesvoorzieningen gevormd. Bij 

deze jaarrekening zijn de voorzieningen bijgesteld. Met name voor de complexen Poort van 

Heusden, De Gorsen en Ruimte voor Ruimte Haarsteeg moest de verliesvoorziening worden 

opgehoogd, voor de complexen Het Hoog ll en Groenewoud lll kan de verliesvoorziening voor een 

deel vrijvallen. Per saldo bedraagt de toename van de verliesvoorziening € 1.388.000. 

 

Reserves en voorzieningen 

In maart 2017 heeft u de nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierbij is toegelicht dat een 

deel van de bestemmingsreserves op grond van de verslaggevingsrichtlijnen als voorziening moet worden 

beschouwd. Omdat dit wettelijke bepalingen zijn, zou dit al van invloed kunnen zijn op de jaarrekening 2016. 

Uiteindelijk is dit alleen voor de voorziening Riolering het geval. Deze reserve, bestaande uit van derden 

ontvangen gelden en verplicht te besteden aan riolering, is voor het saldo op 31 december 2016 omgezet in 

een voorziening. Dit betekent dat wij u voorstellen om de reserve per 31 december 2016 op te heffen. 

 

Voor de reserve egalisatie afvalstoffenheffing geldt in de kern hetzelfde. Echter, gezien het negatieve saldo 

op 31 december 2016 is hier geen sprake van verplicht te besteden gelden. Na aanzuivering van het saldo 

in 2017 zal de bestemmingsreserve alsnog worden omgezet in een voorziening.  

 

Voor de verschillende onderhoudsreserves worden door de accountant extra eisen gesteld aan de 

vastlegging en verantwoording van mutaties gedurende het boekjaar. Het jaar 2017 wordt gebruikt om aan 

deze vereisten te voldoen waarna deze reserves alsnog worden omgezet.  

 

Er is daarnaast als gevolg van wettelijke eisen nog een nieuwe voorziening gevormd voor 

wethouderspensioenen. Tot nu toe was hier geen voorziening voor gevormd omdat de uitbetalingen jaarlijks 

ongeveer een gelijkblijvend volume kenden. Rekening houdend met de (landelijke) toename van het aantal 
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waardeoverdrachten en gewijzigde inzichten, is het nu alsnog verplicht een voorziening te vormen voor 

zover het nieuwe toezeggingen na 2013 betreft. 

 
Accountantscontrole 

Conform het vastgestelde controleprotocol heeft BDO de jaarrekeningcontrole uitgevoerd. Over de 

bevindingen van deze controle informeert de accountant u door het toesturen van het accountantsverslag 

over het boekjaar 2016.  

 

Bij de jaarrekening 2016 wordt een goedkeurende verklaring verstrekt. Na het eerste jaar van de 

decentralisaties binnen het sociaal domein zijn grote stappen gemaakt om processen te verbeteren. Hoewel 

dit nog volop in ontwikkeling is, zijn deze inspanningen niet voor niets geweest. De onzekerheden die 

verband houden met het sociaal domein zijn teruggebracht naar een omvang die past binnen de toleranties. 

De onzekerheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de mogelijkheid om achteraf vast te stellen dat zorg 

daadwerkelijk is geleverd. 

 

Sociaal jaarverslag 

Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt. Voor 2016 is er gekozen voor een nieuwe vorm waarin de 

belangrijkste cijfers en veranderingen in de organisatie worden gepresenteerd. Als bijlage treft u het sociaal 

jaarverslag over 2016 ter kennisname aan. 

 

Inzet van middelen 

Het resultaat van de jaarrekening 2016, na dotaties en onttrekkingen in, respectievelijk uit, reserves en voor 

verwerking van het bestemmingsbesluit volgens dit voorstel, bedraagt € 610.000 voordelig. Het voorstel is 

het saldo te doteren aan de algemene reserve. 

 

Risico's 

Dit voorstel heeft geen risico’s. 

 

Afweging 

Gezien het vorenstaande is ons voorstel om de jaarstukken 2016 vast te stellen. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, worden de vastgestelde jaarstukken conform de wettelijke voorschriften 

toegestuurd aan de toezichthouder, gedeputeerde staten van Noord-Brabant, en aan het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. 

 

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 

 

 

  



CONCEPT 

Raadsvoorstel                                                                                                               Jaarverslag en jaarrekening 2016    

 

 

Zaak: 00508694 5 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 27 juni 2017; 

gezien het voorstel van het college van 23 mei 2017; 

gelet op artikel 200 van de Gemeentewet; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast te stellen; 

 een bedrag van € 610.000, zijnde het resultaat van de jaarrekening 2016, toe te voegen aan de 

algemene reserve; 

 de in de jaarrekening 2016 in bijlage C.1 genoemde budgetten over te hevelen naar 2017. 

Hiervan, conform de eerder genomen besluiten, € 520.000 ten laste te brengen van de hiervoor 

beschikbare reserves en een bedrag van € 1.252.000 in 2017 te onttrekken aan de algemene 

reserve; 

 een bedrag van € 3.200.000, zijnde per saldo de onderuitputting op budgetten binnen het sociaal 

domein in de jaarrekening 2016, te storten in de reserve Sociaal domein; 

 de reserve onderhoud riolering wordt per 31 december 2016 opgeheven; 

 de (herziene) exploitatieopzetten (EO) vast te stellen en kennis te nemen van de 

exploitaitieverkenningen (GE) voor de volgende plannen: 

 uitleggebieden: Geerpark (EO), Dillenburg (EO), RvR W v/d Berkstraat Haarsteeg (EO), De 

Grassen (EO), Victoria (EO), De Gorsen (EO) en Nassau Dwarsstraat nabij 3 (GE); 

 stedelijke vernieuwing: Centrumplan Vlijmen (EO) en Schoolstraat Zuid van Delft Drunen 

(GE); 

 bedrijventerreinen: Het Hoog I (EO), Metal Valley (EO), Grotestraat Verdoorn Heesbeen 

(EO) en Het Hoog II (EO); 

 overige plannen Groenewoud III (EO), Poort van Heusden (EO). 

 

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

mw. drs. F.E.H.M. Backerra 
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Voorwoord 
 

Voor Heusden, net als voor Nederland, was 2016 het jaar waarin de economische crisis definitief achter de 

rug lag. Het aantrekken van de economie was zichtbaar en op veel terreinen voelbaar. Helaas merkt zeker 

niet iedereen dat het economisch beter gaat. Het zijn uitdagende tijden. Hoe gaan we als gemeenschap 

profiteren van economisch betere tijden én er tegelijkertijd voor zorgen dat iedereen in onze gemeente dat 

kan? Werk of geen werk, jong of oud, rijtjeshuis of vrijstaand huis, we gunnen iedereen een deel van de 

economisch grotere koek. Dromen. Doen. Heusden. dus met de nog steeds actuele speerpunten uit het 

coalitieprogramma als leidraad. In het algemeen kan gesteld worden, dat het financiële jasje van de 

gemeente ruimer zit, maar er nog geen ruimte is voor een nieuw jasje. 

Sterk 

Dat Heusden een aantrekkelijke gemeente is, bleek in 2016 uit de snel aantrekkende verkoop van 

bedrijfskavels en woningen. Bedrijventerreinen als Het Hoog ontwikkelen zich in hoog tempo. De credits 

hiervoor zijn vooral voor de ondernemers, maar in een ondersteunende rol draagt de gemeente een 

belangrijk steentje bij. Bij de officiële start van Parkmanagement Metal Valley kregen onze Mogelijkmakers 

welgemeende complimenten van de ondernemers.  

Dromen. Doen. Heusden. is ook zichtbaar in een serie projecten, die het afgelopen jaar zijn vlot getrokken. 

Na een jarenlange discussie ging de schop de grond in voor het Centrumplan Vlijmen en lukte het om 

concrete plannen te maken voor De Voorste Venne. Er werd bovendien volop gebouwd aan nieuwe 

woningen onder andere in de nieuwe wijken Geerpark, Dillenburg en De Grassen.   

Sociaal 

Niet iedereen profiteert van het economisch herstel en voor die mensen stonden (en staan) we als 

gemeente aan de lat. We ondersteunen mensen, die dat nodig hebben en organiseren dat dichtbij mensen 

en op maat. Mensen en hun ondersteuningsvragen staan centraal niet de regels en dat is maatwerk. We 

doen dat door medewerkers van organisaties op één werkvloer letterlijk Bijeen te brengen waardoor 

mensen niet meer steeds doorgestuurd worden naar een ander loket. We  hebben een stevige reserve 

sociaal domein voor onverwachte tegenvallers, incidentele uitgaven, verdere ontwikkelingen of innovaties.  

Heusden is de gemeente voor doeners met een droom en dus staan mensen altijd centraal, zeker binnen 

het sociaal domein.  

Groen 

Met een actieve energiecoöperatie Energiek Heusden én met Geerpark, één van de duurzaamste wijken 

van Nederland, stond duurzaamheid in 2016 stevig op onze kaart. Met plaatsing van zonnecellen op de 

twee gemeentehuizen en Die Heygrave werkte de gemeente in 2016 concreet aan verduurzaming van de 

energievoorziening van gemeentelijke gebouwen. Net als bij de transitie in het sociaal domein, benaderen 

we de energietransitie vanuit de menselijke maat en zo concreet mogelijk.  

Duurzaamheid ging in 2016 natuurlijk óók om ecologie. Met gelden uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat kon de brug over het Drongelens Kanaal vijfentwintig meter langer worden, zodat de 

ecologische verbindingszone er nu onderdoor kan. Via het Life+ project ‘Blues in the Marshes’ is de natuur 

in het Vlijmens Ven versterkt én toegankelijk gemaakt voor het publiek.  
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Programma 1  
Bestuur en communicatie 

Beschrijving   
Dit programma heeft betrekking op de relatie tussen burgers en bestuur en beschrijft de manier waarop het 
gemeentebestuur van Heusden vorm geeft aan de betrokkenheid van inwoners, bedrijven, verenigingen en 
instellingen.  

 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
 

1.1 Dromen. Doen. Heusden.  

Doel Inwoners en bedrijven faciliteren bij het realiseren van hun ambities, als zij bereid zijn 
daarvoor zelf ook de handen uit de mouwen te steken. 

Doel De gemeente Heusden op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en 
recreëren om zo nieuwe inwoners en bedrijven naar de gemeente te trekken. 

 

1.2 Burgerparticipatie 

Doel Alle wijken in de gemeente Heusden zijn bekend met “Buurt Bestuurt” en hebben een keuze 
gemaakt over het invoeren van Buurt Bestuurt voor hun wijk. 

Doel Kracht maatschappij benutten en afstand burger tot overheid verkleinen. 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Nationaal Uitvoeringsprogramma 
dienstverlening en e-overheid 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Strategische Agenda met 
Uitvoeringsprogramma Regionale 
samenwerking Noordoost Brabant 
‘excellente AgriFood regio’ 

 Strategische Agenda 2016-2020 Hart 
van Brabant/Midpoint 

 Kaderbegroting 2016 Hart van 
Brabant/Midpoint 

 Nota ‘Op een nieuwe leest geschoeid’ 
Langstraat 

 Inspraakverordening Heusden 

 Verordening burgerinitiatief Heusden 

 Verordening jongereninitiatief 
Heusden 

 Kadernota kern-, wijk-, en buurtgericht 
werken 

 Beleid woonservicezone 

 Raadsbesluit advies werkgroep 
veerkracht bestuur 
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1.3 Regionale en internationale samenwerking 

Doel Omdat de grote maatschappelijke opgaven zich niet tot onze gemeentegrenzen beperken 
en de concurrentie minder tussen individuele gemeenten plaatsvindt, maar juist steeds 
meer tussen sterk presterende en geprofileerde regio’s, bundelen we onze krachten in 
diverse samenwerkingsverbanden (dansen op schalen) waardoor kunnen we een grotere 
rol van betekenis spelen en in staat zijn om publieke 
partijen  gerichter  te  beïnvloeden  en  onderlinge  afstemming te  verwezenlijken. 

Doel Lokale en subregionale opgaven nadrukkelijker op de Europese, nationale en regionale 
agenda’s krijgen en zodoende de realisatiekansen te vergroten. 

Doel Internationaal bijdragen tot de milleniumdoelstelling wederzijds begrip en acceptatie door 
kennismaking met elkaars culturen enz. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 
 

1.1 Dromen. Doen. Heusden.  

De inzet van social media is flink toegenomen, zowel om dagelijks informatie te zenden als om 
informatie te halen en in te brengen bij bestuur en organisatie. De interactie met inwoners via social 
media neemt hierdoor ook steeds meer toe. In combinatie met communicatiemiddelen als de 
infopagina Nu&Morgen wordt Dromen. Doen. Heusden. hiermee minimaal wekelijks onder de 
aandacht gebracht van inwoners en ondernemers. 
 
Over Bijeen wordt eveneens actief gecommuniceerd via de, door de gemeente beheerde, eigen 
communicatiekanalen van Bijeen. De nadruk ligt hierbij op concrete voorbeelden van 
werkzaamheden van Bijeen om de bekendheid van Bijeen te vergroten en tegelijkertijd praktische 
informatie te geven voor cliënten en hun omgeving.  
 
Het faillissement van De Scherper heeft ons gedwongen nader te kijken naar onze 
communicatiemix. Dit krijgt in 2017 zijn beslag, waarbij we nadrukkelijk zoeken naar een 
communicatiemix voor alle doelgroepen.  

Regelmatig delen we toeristische activiteiten van ondernemers en organisaties uit onze gemeente 
met ons eigen publiek. Dat gebeurt op social media, door bijdragen aan uitgaves van organisatoren 
van evenementen en door berichten van het Heusdens Buro voor Toerisme mee te verspreiden.  

Over de verschillende woningbouwprojecten wordt, in nauwe samenwerking met ontwikkelaars en 
Woonveste, wekelijks actief gecommuniceerd. Mede hierdoor loopt de verkoop van kavels op dit 
moment goed. In het verlengde hiervan is de inhoud van de Kavelwinkelwebsite geactualiseerd. 

 

1.2 Burgerparticipatie  

In 2016 zijn de zes bestaande Buurt-Bestuurt-groepen, te weten Hedikhuizen, Vesting Heusden, 
Herpt, Oudheusden, Vlijmen Vliedberg en Venne-Oost (Drunen), verder versterkt. De aanwas van 
nieuwe wijken is niet gerealiseerd. Het voornemen in 2017 is om de resterende wijken te stimuleren 
tot invoering van Buurt Bestuurt. 

Met een aantal concrete acties is uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van de werkgroep 
veerkrachtig bestuur, met als speerpunten het geven van meer ruimte aan inwoners voor 
initiatieven, het benutten van kennis uit de samenleving en het gebruik van digitale mogelijkheden.  
Onder begeleiding van een externe procesbegeleider zijn open-tafelgesprekken gehouden en 
enkele verdiepingsgroepen ingesteld. Deze verdiepingsgroepen buigen zich over een drietal 
thema’s die volgens de uitgangspunten van schaalverdieping worden benaderd; dit zijn de 
burgerbegroting Hedikhuizen, het cultuurbeleid en de duurzaamheidagenda. 
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1.3 Regionale en internationale samenwerking  

‘Dansen op schalen’ heeft ook in 2016 centraal gestaan. Afhankelijk van de opgave, heeft Heusden 
samengewerkt met verschillende regio’s zoals Hart van Brabant, Noordoost Brabant en De 
Langstraat, maar ook met andere samenwerkingsverbanden (zoals GGD, GOL, Maasgemeenten, 
Vestingsteden), bedrijven en kennisinstellingen. 

In de regio Hart van Brabant is samengewerkt vanuit de Strategische Agenda 2016-2020 en 
Kaderbegroting (inclusief deelbegroting Jeugdhulp) 2016 Hart van Brabant/Midpoint. Bijzonder was 
de eerste Verenigde Vergadering van alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 19 
maart 2016 is deze vergadering in het kader van de strategische agenda gehouden. Binnen Hart 
van Brabant waren ‘Leisure’, ‘Maintenance’ en ‘Arbeidsparticipatie’ de speerpunten voor Heusden. 
Hoewel de gedachten rondom de Poort van Heusden als kansrijke commerciële locatie met de 
regio is gedeeld, is hiervoor eind 2016 op lokaal niveau een nieuwe invulling gevonden. Verder zijn 
de drie Langstraatgemeenten lid geworden van het zogenaamde 3D Printlab, als onderdeel van 
Smart Industry. Op basis van het sectorplan sociale werkvoorziening zijn door het rijk middelen 
vrijgemaakt ter versterking van de samenwerking tussen Sw-bedrijven, zoals de Diamantgroep en 
Baanbrekers. Afstemming van de onderlinge werkprocessen en verschillende praktische 
samenwerkingsafspraken hebben ertoe geleid dat de doelgroep in de regio Midden-Brabant sneller 
en efficiënter kan worden geholpen bij het vinden van een geschikte baan. 

In de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma Regionale samenwerking Noordoost 
Brabant ‘excellente AgriFood regio’ zijn  de noodzakelijke  structuurversterkende maatregelen langs 
4 programmalijnen uitgewerkt, te weten: People, Business, Innovation en Basics. De 
overheidsagenda is in de programmalijn ‘Basics’ uitgewerkt. Voor Heusden ligt hierbij de focus op 
economie, duurzame leefomgeving en mobiliteit (GOL en verkenning van snelfietsroute Waalwijk-
Den Bosch). Zo zijn er bijvoorbeeld regionale uitgangspunten geformuleerd voor de aanpak van 
zorgvuldige veehouderij. Verder zijn ondernemers binnen de AgriFood-sector gestimuleerd om zich 
te ontwikkelen en samen te werken. Hiervoor zijn thematische netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd en zijn startende ondernemers gesteund (o.a. via Ondernemerslift+). Bovendien is in 
oktober 2016 het nieuwe Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2017 tot 
en met 2020 ondertekend. Heusden heeft dit convenant overigens voor een periode van twee jaar 
ondertekend waarbij er, voorafgaand aan een mogelijke verlenging, een evaluatie plaatsvindt. 

De samenwerking op het gebied van Wonen, Economie & Leisure, Transities en Mobiliteit is in 2016 
in Langstraatverband gecontinueerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in het Economisch 
Programma voor de Langstraat. Ook is in de loop van 2016 gestart met de effectuering van het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma. Ter voorbereiding op een kadernota voor 2018 e.v. is in 
Langstraatverband door het Sociaal Economisch Team (SET) gewerkt aan de totstandkoming van 
een hernieuwde opdrachtformulering voor Baanbrekers. Een gezamenlijke opdrachtformulering met 
mogelijkheden tot lokale differentiatie, die een duidelijke financiële vertaalslag mogelijk maken, is 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. De kadernota 2018 van Baanbrekers wordt in het voorjaar van 
2017 ter besluitvorming voorgelegd. Bovendien is het afgelopen jaar gebruikt om ons, in het kader 
van Veerkrachtig Bestuur, nader te bezinnen op de samenwerking in Langstraatverband. 

In tegenstelling tot de voorgenomen acties op het gebied van internationale samenwerking, is in 
maart 2016 besloten om te stoppen met de ondersteuning van de gemeentelijke organisatie van 
Otjiwarongo. Hierbij is de bereidheid aangegeven om, desgevraagd, via moderne media 
ondersteuning te bieden. Ook is de mogelijkheid open gehouden om op een nadrukkelijk en 
gemotiveerd verzoek van de gemeente Otjiwarongo ten aanzien van een te bepalen concreet 
onderwerp een incidenteel werkbezoek te organiseren. Het Otjiwarongo Multi Purpose Helpcentre 
wordt overigens nog tot 31 december 2018 ondersteund en er is een incidenteel bedrag ingezet 
voor een zorgvuldige afbouw van de ondersteuning van Otjiwarongo. Daarnaast wilt u in principe 
een gemeentelijke bijdrage blijven leveren aan de mondiale solidariteit. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         5.358         5.474         5.763  5.623 

Baten              36              34              34              35  

Saldo         5.323-        5.440-        5.729- 5.588- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -                -                -  

Onttrekkingen                -                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
               -                -                -                -  

         

Resultaat         5.323-        5.440-        5.729- 5.588- 
         (bedragen x € 1.000) 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

 
 
 

  

Raad, B&W en 
raadcommissies

€ 1.598 

Kabinet/bestuurs-
ondersteuning

€ 1.187 

Ondernemingsraad
€ 174 

Juridische zaken
€ 756 

Communicatie/
voorlichting

€ 714 

Representatie
€ 135 

Streekarchief
€ 278 

(Inter)gemeentelijke 
samenwerking

€ 369 

Griffie
€ 329 

Rekenkamer
€ 84 
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Programma 2  
Burgerdiensten 

Beschrijving   
Het volledige pakket aan gemeentelijke diensten wordt centraal aangeboden op de locatie Vlijmen. 
Daarnaast kunnen onze klanten ook in Drunen en de vesting Heusden terecht voor een beperkt aantal 
diensten. Tevens biedt de gemeente Heusden een deel van haar diensten aan via de telefoon, het internet 
of bij de klant thuis (zoals aanvraag paspoort, afhandeling bezwaren WOZ of de huisbezoeken in het kader 
van de Wmo). In lijn met Dromen. Doen. Heusden., wordt onder de term Heuse Service gewerkt aan het 
continue verbeteren van de dienstverlening aan de klant. In de backoffice van burgerdiensten vinden ook 
een aantal activiteiten plaats, zoals verkiezingen, vreemdelingenloket of straatnaamgeving.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
 

2.1 Digitaliseren overheid 

Doel Zo veel mogelijk diensten via internet aan de inwoners van gemeente Heusden aanbieden. 

 

2.2 Doorontwikkelen klantcontactcentrum 

Doel In lijn met Dromen. Doen. Heusden. onder de term Heuse Service continu verbeteren van 
de fysieke dienstverlening. 

 

2.3 Kwaliteit persoonsgegevens, Basisadministratie Adressen en Gebouwen en BGT 

Doel Borgen kwaliteit persoonsgegevens. 

Doel Borgen en uitbouwen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

2.1 Digitaliseren overheid 

In 2016 zijn we aangesloten op MijnOverheid.nl voor het versturen van de WOZ/OZB-beschikkingen 
aan alle burgers die zich aangemeld hebben om deze digitaal te ontvangen. MijnOverheid.nl is het 
overheidsportaal op internet voor alle overheidsdiensten, Daarnaast zijn diverse online-formulieren 
beschikbaar gemaakt of doorontwikkeld om via de website zaken te kunnen doen met de 
gemeente. 

In 2016 zijn we social media veel actiever gaan gebruiken en hebben we een gratis, wekelijkse e-
mailnieuwsbrief toegevoegd aan de communicatiemix van de gemeente. Dagelijks plaatsen we 
berichten op social media en reageren we op vragen, reacties en opmerkingen. Met name 
Facebook heeft zicht ontwikkeld tot een veel gebruikt communicatiekanaal met een bereik van 
duizenden mensen per week. LinkedIn en Twitter zijn de twee andere veel gebruikte kanalen.  

Onderzoek is gedaan naar en mogelijke invoering van een zogenaamde HeusdenApp: integratie 
van bestaande apps, zoals BuitenBeter- en AfvalstoffenApp, en social media. Op dit moment levert 
dit geen beter gebruiksgemak of betere beleving op dan de afzonderlijke onderdelen. Daarom is 
hierin niet geïnvesteerd. We blijven wel kijken hoe we waarde kunnen toevoegen om een 
investering in een HeusdenApp te rechtvaardigen.  

 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Wet gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

 Wet bescherming persoonsgegevens 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 N.v.t. 
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2.2 Doorontwikkelen klantcontactcentrum 

Op het gebied van de digitalisering van dienstverlening zijn vrijwel alle pdf-formulieren vervangen 
door e-formulieren. Aan burgers die gebruik willen maken van pdf-formulieren wordt maatwerk 
geleverd.  

De dienstverlening wordt continu afgestemd op de vraag van burgers. In 2016 bleven we werken 
met dagelijkse vrije inloop voor burgers. Ook bestond de mogelijkheid een afspraak te maken, in 
welk geval men voorrang krijgt op de vrije inlopers. In de zomervakantie hebben we ’s middags 
alléén op afspraak gewerkt, dit bleek efficiënter zonder afbreuk te doen aan onze klantgerichtheid.  

In 2016 verzonden we 4 mailings over verlopen reisdocumenten. Dit veroorzaakte telkens een lichte 
toename van geplande afspraken. Bedoeling is om, om de klantenstroom wat beter te kunnen 
spreiden, ook social media hiervoor in te gaan zetten.  
Het aantal huisbezoeken nam in 2016 toe tot gemiddeld enkele per week. Hiervoor maakten we 
gebruik van het mobiel aanvraagstation. Dit werd met name ingezet voor het aanvragen van een 
paspoort/identiteitskaart. 

 

2.3 Kwaliteit persoonsgegevens, Basisadministratie Adressen en Gebouwen en BGT 

Voor  het  project  Landelijke Aanpak Adres Kwaliteit (LAA)  zijn in 2016 81 adressen gecontroleerd. 
Door het succes van dit project wordt op verzoek van het rijk  dit project doorgezet tot 2020. 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is actueel, betrouwbaar en compleet.  

De Basisregistratie Grootschalige Topgrafie  (BGT) is in 2016 opgebouwd en aangesloten op de 
landelijke voorziening. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten  2.353   2.177   2.232   2.195  

Baten  890   878   878   899  

Saldo  1.463-  1.299-  1.355-  1.297- 

     

Mutaties reserves     

Toevoegingen reserves  -   -   -   -  

Onttrekkingen  -   -   -   -  

Saldo reserves op resultaat  -   -   -   -  

     

Resultaat  1.463-  1.299-  1.355-  1.297- 
        (bedragen x € 1.000) 

 

 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 
  

Burgerlijke stand
€ 247 

Gemeentelijke 
basisadministratie

€ 518 

Basisregistraties
€ 179 

Burgerzaken: 
dienstverlening

€ 255 

Rij- en reisdocumenten
€ 536 

Begraafplaatsen
€ 336 

Overige kosten 
burgerzaken

€ 124 



 

Jaarstukken 2016 | 13 

 

 

Programma 3  
Openbare orde en veiligheid 

Beschrijving   
Binnen de openbare orde en veiligheid voert de gemeente taken uit op het gebied van (de voorbereiding 
op) incidentbestrijding en crisisbeheersing en bevordert zij een fysiek en sociaal veilige leefomgeving.  
 

Belangrijkste kaders 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
 

3.1 Integrale veiligheid  (kadernota) 

Doel Aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

Doel Bevorderen van een veilige leefomgeving. 

 

3.2 Crisisbeheersing 

Doel Terugdringen van slachtoffers. 

Doel Adequaat reageren op en het beheersen van een (mogelijke) crisis. 

 

3.3 Omgevingsbeleid 

Doel Voorkomen, beperken en/of beheersen van risico’s in de fysieke leefomgeving. 

Doel Zorgdragen voor een veilige, kwalitatief hoogwaardige leefomgeving die voldoet aan de 
eisen van de Wabo. 

 
 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Politiewet 

 Wet veiligheidsregio’s  

 Woningwet 

 Wet milieubeheer 

 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

 Besluit risico’s en zware ongevallen 

 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

 Besluit externe veiligheid 
buisleidingen  

 Drank- en Horecawet 

 Opiumwet 

 Wet BIBOB 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Kadernota integrale veiligheid 2015-
2018 Gemeente Heusden 

 Algemene Plaatselijke Verordening 

 Bouwverordening 

 Brandbeveiligingsverordening 

 Gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Beleidsplan 2016-2019 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 Beleidsplan risicocommunicatie 2015-
2018 Noord-Brabant 

 Omgevingsbeleidsplan 2015-2018 

 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio 
Brabant-Noord 

 Beleidsnota Externe Veiligheid 
Heusden 

 Borgingsdocument Externe Veiligheid 

 Beleid artikel 13b Opiumwet 
gemeente Heusden 

 Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH)   
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

3.1 (Kadernota) integrale veiligheid 

De bestaande ondermijningsbeelden zijn integraal opgepakt met onze opsporingspartners. 
Onderzoeken lopen door in 2017. 

Het inzetten van buurtpreventie, preventieadviezen, het project “Waaks” (alertheid hondenbezitters) 
en het versturen van besmettingsbrieven (informatie aan buurtbewoners n.a.v. woninginbraak) zijn 
opgepakt en uitgevoerd. Dit heeft tot een grote verlaging van de woninginbraken geleid. Het 
absolute aantal inbraken en pogingen tot inbraak is afgenomen van 205 naar 90 in 2016. 

Er is gewerkt aan een uitbreiding van art. 13b Opiumwet (mogelijkheid tot sluiting van 
huurwoningen). Dit is in 2016 niet gerealiseerd. Verwachting is dat dit 1e kwartaal 2017 alsnog 
gebeurd.   

Het BIBOB beleid is structureel toegepast.  

 

3.2 Crisisbeheersing 

Er is in 2016 gewerkt aan het verhogen van de zelfredzaamheid van inwoners conform het 
beleidsplan risicocommunicatie 2015-2018 Noord-Brabant. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In 2016 zijn gesprekken gevoerd om de wensen en visie van 
Heusden te inventariseren. In 2017 wordt dit uitgevoerd. 

Conform het regionale opleidings-/trainings- en oefenplan is elke medewerker die vanuit de  
gemeente Heusden deelneemt aan de regionale crisisorganisatie minimaal 1x getraind, geoefend of 
bijgeschoold. 

 

3.3 Omgevingsbeleid 

Het uitvoeringsplan, als vertaling van het Omgevingsbeleisplan, is in 2016 vastgesteld. Dit op basis 
van het oude beleidsplan, omdat het operationeel beleidskader 2016-2018 nog niet was 
vastgesteld.    

De raad heeft in juli 2016 de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) vastgesteld. Gedurende het jaar zijn de consequenties van deze verordening verder in kaart 
gebracht. Ook is een start gemaakt met het inhoudelijk uitwerken en vertalen van de consequenties 
in concrete acties. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         3.836         3.258         3.554         3.300  

Baten               9              12              12              10  

Saldo         3.827-        3.247-        3.542-        3.290- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -                -                -  

Onttrekkingen                -                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
               -                -                -                -  

         

Resultaat         3.827-        3.247-        3.542-        3.290- 
         (bedragen x € 1.000) 

 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

 

 

 

Brandweer
€ 1.990 

Rampenbestrijding
€ 176 

Openbare orde en 
veiligheid

€ 349 

Uitvoering APV en 
bijz. wetten

€ 762 

Overig
€ 24 
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Programma 4  
Verkeer en Vervoer 

Beschrijving   
Het programma omvat het inrichten en duurzaam in stand houden van het verkeers- en vervoernetwerk. 
De (her-)inrichting van wegen, paden en pleinen is een continu proces gericht op het verbeteren van 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, toegankelijkheid en leefbaarheid. Het openbaar vervoer- 
en parkeerbeleid leveren een bijdrage aan de bereikbaarheid van voorzieningen en leefbaarheid binnen de 
gemeente Heusden.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
 

4.1  Verkeersveiligheid 

Doel Het aantal verkeersongevallen binnen Heusden nog verder verminderen. 

Doel Het aantal klachten over verkeersituaties nog verder verminderen. 

Doel De kwaliteit van de wegen is van een adequaat niveau: veilig en heel. 

 

4.2 Stimuleren fietsgebruik 

Doel Meer autogebruikers op de fiets krijgen om zodoende de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
te vergroten. 

 

4.3 Stimuleren openbaar vervoer 

Doel Meer autogebruikers in de bus (en trein) krijgen om zodoende de verkeersveiligheid op de 
weg te vergroten en te zorgen dat ouderen langer mobiel blijven. 

 

4.4  Voetgangers 

Doel Overal in de bebouwde kom moeten voetgangers en gebruikers van rollators, 
scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens hun bestemming veilig te voet kunnen bereiken. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

4.1  Verkeersveiligheid 

Het verder vergroten van het aantal 30 km- en 60 km-zones. In overleg met bewoners en andere 
belanghebbenden is gekomen tot een sobere maar doelmatige verkeersveilige inrichting van de wijk 
Venne-Oost. Daarnaast heeft, door middel van gedragsbeïnvloedende maatregelen, de 
verkeersveiligheid van de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente in 2016 de nodige 
aandacht gekregen, zoals verkeersexamens, scootmobielcursussen en fietsverlichtingsacties. 

Uitvoering onderhoud wegen volgens beheerplan zoals asfaltering Honderdbunderweg en 
Provincialeweg. 

 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Nota mobiliteit 

 Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan 

 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Gemeentelijk verkeer- en 
vervoersplan (GVVP) 

 Wegenbeleidsplan  

 Beleidsplan openbare verlichting 
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4.2 Stimuleren fietsgebruik 

Samen met de provincie en onze buurgemeenten zijn de mogelijkheden van de realisatie van een 
snelfietsroute tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch onderzocht. Voornemen is om de snelfietsroute 
mee te nemen in de definitieve PIP.  

 

4.3 Stimuleren openbaar vervoer 

Bij nieuwe buslijnen wordt gezocht naar mogelijkheden om op een halte meerdere lijnen te 
combineren. 

De haltes beter toegankelijk maken en voorzien van goed straatmeubilair zoals fietsenrekken. 

 

4.4  Voetgangers 

Aanleggen en/of aanpassen van trottoirs met een obstakelvrije zone zodat kinderwagens, 
rolstoelen, rollators en scootmobielen een onbelemmerde doorgang hebben.  

Bijzondere aandacht geven aan het illegaal (gedeeltelijk) parkeren op trottoirs waarbij het centrum 
Drunen een speerpunt was. 

 

Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         4.467         3.675         4.785         4.200  

Baten         1.977            203            253            400  

Saldo         2.490-        3.472-        4.531-        3.800- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves            413            293            293            297  

Onttrekkingen         1.200-               -            814            389  

Saldo reserves op resultaat 
1.613- 293- 520 92 

         

Resultaat         4.104-        3.765-        4.011-        3.708- 
(bedragen x € 1.000) 
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Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

 

  

Wegen
€ 1.494 

Straatverlichting
/onderhoud 
lichtmasten

€ 547 Wegmeubilair
€ 177 

Reiniging en 
gladheidsbestrijding

€ 480 

Geografische 
informatie

€ 470 

Bermenonderhoud
€ 116 

Verkeers- en 
vervoersbeleid

€ 366 

Verkeersmaatregelen
€ 292 

Parkeren
€ 180 

Overige kosten 
€ 77 
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Programma 5  
Gebouwenbeheer en eigendommen 

Beschrijving   
De gemeente heeft van oudsher gronden en gebouwen in bezit. Een deel daarvan is bij derden, 
bijvoorbeeld verenigingen, in gebruik. Daarnaast koopt de gemeente vanuit strategisch oogpunt gronden of 
gebouwen aan. De gemeente heeft ook een groot areaal aan cultuurgronden in eigendom. Voor een 
belangrijk deel is dit in pacht uitgegeven. De verwerving, het bezit en de verkoop of ingebruikgeving van 
deze eigendommen vereisen beleids- en beheersmatige kaders.  
 

Belangrijkste kaders 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
5.1 Verkoop gemeentelijke panden en gronden 

Doel Het verkopen van panden en cultuurgronden die voor privatisering (niet benodigd voor de 
publieke functie) in aanmerking komen. 

Doel Voor de panden en gronden is een prioritering opgesteld die elk half jaar wordt gemonitord en 
bijgesteld. De gronden worden gefaseerd verkocht. 

 

5.2 Onderhoud gemeentelijke panden 

Doel In stand houden van gemeentelijke panden volgens de strategie ‘Veilig en heel’ uit het 
beleidsplan ‘Onderhoud gebouwen. 

 

5.3 Pacht 

Doel Tegengaan van misbruik van de pachtregeling cultuurgronden door agrariërs. 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 N.v.t. 

 

      

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Grondnota deel 1, 2 en 2005 

 Nota ‘op goede gronden’ 2016 

 Notitie criteria privatisering 
gemeentelijke eigendommen 2011 

 Raadsvoorstel verkoop gemeentelijk 
vastgoed 2012 en coalitieakkoord  
2014 

 Beleidsplan Onderhoud Gebouwen 
2014 

 Uitvoeringsregeling verhuur en 
verkoop Groenstroken 
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

5.1 Verkoop gemeentelijke panden en gronden 

Voor de panden is een prioritering opgesteld en deze wordt doorlopend gemonitord. De prioritering 
vindt plaats op hoofdlijnen en de resultaten daarvan hebben dit jaar langer op zich laten wachten. 
De raad is in november geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 
Voor de gronden wordt separaat een prioritering opgesteld waarin ruimte wordt gezocht voor 
maatwerk en flexibiliteit zonder dat de taakstelling daaronder leidt. 

  

5.2 Onderhoud gemeentelijke panden 

Onderhoud wordt in principe uitgevoerd volgens het beheerplan. Jaarlijks vindt echter actualisatie 
plaats op basis van inspecties. Indien mogelijk en verantwoord worden geplande werkzaamheden 
doorgeschoven. Dit is ook in 2016 voor enkele gemeentelijke panden gebeurd. 

 

5.3 Pacht 

Uitvoeren van controles op misbruik van de pachtregeling door middel van bezoeken aan agrariërs 
en het actief benaderen van agrariërs die zich ofwel in een afbouwende fase bevinden ofwel 
daarnaar neigen. 

 

Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         2.083         1.238         1.886         2.272  

Baten         1.191         1.231         2.831         3.091  

Saldo            892-               7-           945            819  

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves            130            600         1.600         1.800  

Onttrekkingen                -                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
         130-           600-        1.600-        1.800- 

         

Resultaat         1.022-           607-           655-           981- 
      (bedragen x € 1.000) 
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Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

  

Beheerskosten 
€ 379 

Apparaatskosten
€ 712 

Kapitaallasten
€ 657 

Kosten verkoop 
gemeentelijke 
eigendommen

€ 524 
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Programma 6  
Economische zaken en Toerisme 

Beschrijving   
De gemeente stimuleert de realisatie van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een evenwichtige 
arbeidsmarkt. 
Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. De belangrijkste sectoren voor 
de gemeente Heusden zijn:  

 Business-to-business (waaronder de metaalindustrie) 

 Detailhandel 

 Vrijetijd en horeca 

 Land- en tuinbouw 
Lokaal beleid wordt gemaakt in samenspraak met lokale ondernemers en organisaties. Op subregionaal 
niveau wordt een gezamenlijk economisch programma voor de Langstraat opgesteld met de gemeenten 
Loon op Zand en Waalwijk. Regionaal wordt zowel binnen de regio Noordoost Brabant als de regio Hart 
van Brabant samengewerkt. 
 

Belangrijkste kaders 

 

 
 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Convenant bedrijventerreinen 2010-
2020 (oktober 2009, IPO, VNG en 
Rijksoverheid) 

 Bestuursconvenant regio Noordoost-
Brabant (19 februari 2014, 19 
gemeenten en 2 waterschappen) 

 Agenda van Brabant. Traditie en 
technologie. (provincie Noord-
Brabant, april 2010) 

 Gemeenschappelijke Regeling Hart 
van Brabant (raadsbesluit 17 
september 2013) 

 Beleidskader en uitvoeringsagenda 
vrijetijdseconomie (provincie) 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Arbeidsmarktbeleid Heusden 
(december 2007) 

 Startnotitie regionaal 
arbeidsmarktbeleid Midden-
Langstraat (april 2009) 

 Participatienota “Iedereen doet mee” 
(juni 2013) 

 Sociaal-economische verkenning De 
Langstraat (oktober 2014) 

 Overeenkomst regionaal 
gronduitgifteprotocol Waalboss 
(december 2008) 

 Intergemeentelijk actieplan 
samenwerking op bedrijventerreinen 
(mei 2012, Loon op Zand, Waalwijk 
en Heusden). 

 Samenwerkingsconvenant Waalwijk-
Heusden (26 augustus 2009) 

 Businessplan “Metal Valley 
Netherlands” (oktober 2012) 

 Dreamport Brabant 2025 (beleid Hart 
van Brabant/Midpoint) 

 Sociaal-economisch plan Heusden 
2015   

 Economisch Programma voor de 
Langstraat 2015  

 Economisch Uitvoeringsprogramma 
De Langstraat  
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Wat willen we (meerjarig) bereiken?  
 

6.1 Economische Zaken algemeen 

Doel Bestaand en nieuw ondernemerschap wordt gestimuleerd. Daarbij wordt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als uitgangspunt uitgedragen. 

Doel Kennisontwikkeling, investeringen en innovaties stimuleren en op elkaar laten aansluiten. 

 

6.2 Sector Business to business 

Doel Sterk ondernemersklimaat in samenwerking met de gemeenten in de Langstraat. 

Doel Moderne en goed onderhouden bedrijventerreinen voorzien van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen, georganiseerd middels parkmanagement organisaties. 

Doel Aantrekken van passende (metaalbewerkings) bedrijven van buiten de gemeente om zich 
hier te vestigen. Doel is een sterk netwerk van gevestigde (metaalbewerkings) bedrijven 
waardoor de sector zich sterk manifesteert. 

 

6.3 Detailhandel 

Doel Vitale centra met een passend voorzieningen en kwaliteitsniveau voor de verschillende 
kernen. Dit met elk hun eigen karakter en onderscheidend vermogen. 

Doel Centra zijn goed bereikbaar en voorzien van voldoende parkeermogelijkheden. 

Doel Vergroten van de zichtbaarheid van de detailhandel, bijvoorbeeld door het faciliteren van 
promotiecampagnes op verschillende niveaus. 

 

6.4 Vrijetijd 

Doel Goede voorzieningen voor het besteden van de vrijetijd, zowel publiek als commercieel. 
Hierbij speciale aandacht voor de parels van onze gemeente: Vesting Heusden, Nationaal 
Park de Loonse en Drunense Duinen en Giersbergen. Vanuit diverse programma’s wordt 
bijgedragen aan het in standhouden en verder benutten van deze publiekstrekkers. 

Doel Goede samenwerking en afstemming tussen vrijetijdssector en andere sectoren zoals 
detailhandel, landbouw, cultuur, natuur en landschap. Doel: een sterke sector door 
samenwerking tussen bedrijven en organisaties regionaal en lokaal. 

Doel Aantrekken van bezoekers (meerdaags verblijf) naar de regio middels promotie waarbij het 
aanbod in Heusden gekoppeld is aan Brabant. 

 

6.5 Land en tuinbouw 

Doel Een goed ontwikkelde agrifoodketen (inclusief verbrede landbouw), waarbij aangehaakt 
wordt bij Agrifood Capital. 

Doel Innovatieve ontwikkelingen en startende en/of innovatieve ondernemers stimuleren en 
ondersteunen. 

 

6.6 Arbeidsmarkt 

Doel De gemeente Heusden streeft naar volledige participatie van haar inwoners aan het 
maatschappelijk leven. Iedere inwoner krijgt daarvoor de kans en wordt geprikkeld om 
zichzelf te voorzien in zijn levensonderhoud. We werken aan oplossingen tegen 
werkloosheid en tekorten aan (geschoold) personeel. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

6.1 Economische Zaken algemeen 

Accountmanagement, relatiebeheer richting individuele ondernemers en netwerken van 
ondernemers. Aantrekken van nieuwe bedrijven. In totaal is ca 4 hectare bedrijfsgrond verkocht.   

Er is een benchmark ondernemingsklimaat in Langstraatverband uitgevoerd door de gemeente 
Heusden en Waalwijk. 

 

6.2 Sector Business-to-business 

Tweemaal per jaar is een bestuurlijk overleg met de grote ondernemers uit de gemeente, dit heeft in 
2016 een structureel karakter gekregen. Doel daarvan is elkaar te informeren en te inspireren.  

In 2016 is het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Programma De Langstraat vastgesteld 
en is gestart met de uitvoering van de top 11 van projecten. 

De bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam zijn geherstructureerd en zijn gecertificeerd voor 
het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Er is intensief gewerkt aan de invoering van Parkmanagement op Metal Valley dat is in januari 2017 
voltooid. Op Meeuwaart is nog geen parkmanagement ingevoerd.  

Faciliteren van de uitbreiding van het open glasvezelnetwerk. Hiertoe zijn uiterste inspanningen 
geleverd op bedrijventerrein Heesbeen-Bakkersdam. Daar bleek onvoldoende belangstelling. Op 
initiatief van de ZLTO Oostelijke Langstraat is de totstandkoming van de Coöperatie LangstraatGlas 
gelukt. Streven is dat de aanleg van het netwerk in de 2e helft van 2017 tot stand gaat komen. 

In 2016 hebben twee nieuwe metaalbedrijven zich gevestigd in Heusden.  

Het Platform Techniek heeft steeds meer vorm gekregen. De band tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en de overheid wordt versterkt wat al heeft geresulteerd in kleine succes projecten. 

 

6.3 Detailhandel 

Ontwikkeling centrumplan Vlijmen. De start van de nieuwbouw is ruimschoots in gang. 

Stichting Kernmanagement Drunen heeft op basis van eerdere evaluaties een nieuwe 
heffingsstructuur voorgesteld die door de gemeenteraad is overgenomen. In 2016 is ook de nieuwe 
kernmanager gestart.  

In Heusden is in 2016 ingezet op het opstarten van Beleven in de Vesting, samenwerking met 
iedereen die in Heusden woont en werkt. Ondernemers waren hier nauw bij betrokken. Ook is 
samen met ondernemers en bewoners het parkeerbeleid besproken en verbeterd.  

Vervolgbijeenkomsten om detaillisten te inspireren worden in 2017 in Langstraatverband 
georganiseerd. 

 

6.4 Vrijetijd 

Er zijn inventarisaties uitgevoerd voor zowel het fiets- als wandelknooppuntennetwerk. Op basis van 
de uitkomsten hiervan worden verbeteracties uitgevoerd. Ook is een start gemaakt met het 
vervangen van de panelen van het fietsknooppuntennetwerk, deze worden in 2017 geplaatst. 

In de vesting Heusden is de toeristische bewegwijzering vernieuwd en zijn welkomstportalen 
geplaatst. 

Het Heusdens Buro voor Toerisme was het aanspreekpunt voor de toerist. In het bezoekerscentrum 
in Heusden, maar ook tijdens evenementen is het promotieteam ingezet. Sterke focus lag in 2016 
op het aantrekken van de internationale bezoeker naar de vesting, dit in samenwerking met Visit 
Brabant.  

In Heusden is in 2016 een mooi programma neergezet dat aansloot bij het Jeroen Boschjaar dat in 
Brabant centraal stond. Dit heeft meer (internationale) bezoekers naar Heusden getrokken. 2016 
gaat de geschiedenisboeken in als het jaar dat de vrede tussen Den Bosch en Heusden gesloten is. 
Qua samenwerking zijn de banden dan ook verstevigd. 

Vanuit accountmanagement was er contact met zowel individuele bedrijven als netwerken. Ook is 
actief meegedacht bij herpositionering Stichting Rijk Heusden.  

Om te bepalen waar een samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties in de Langstraat zich op 
moet richten is door een kwartiermaker een marketingstrategie voor het gebied ontwikkeld. 
Inmiddels wordt gewerkt aan het vervolg hierop dat antwoord geeft op de vraag hoe we dit kunnen 
organiseren.  
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6.5 Land en tuinbouw 

Vervolgbijeenkomst Agrifood ondernemers is niet georganiseerd. Dit vanwege andere prioriteiten 
vanuit de Langstraat en de aantrekkende markt, dus meer verkopen.  

In de loop van 2016 zijn kleine en grote(re) ondernemers doorverwezen naar de mogelijkheden die 
de regio Noordoost-Brabant en Hart van Brabant voor hen biedt. 

 

6.6 Arbeidsmarkt 

Voortzetten en uitbouwen Talent 2 Work is door Baanbrekers opgepakt.  

Het Platform Techniek heeft vorm gekregen. Gespreksonderwerp is hoe zorgen we voor voldoende 
personeel in de toekomst in de techniek. Hierbij wordt gekeken naar de jeugd en de zij-instroom.   

Gemeente Heusden zet zich in om als gemeentelijke organisatie mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een plaats te geven (voorbeeldfunctie). De gemeente Heusden biedt onder andere 
werkervaringsplaatsen voor mensen die (nog) geen baan hebben.  

Besloten is om geen lokaal sociaal akkoord in de Langstraat op te stellen maar om gezamenlijk de 
aanwezige instrumenten meer bekendheid te geven en te versterken. Hiertoe wordt begin 2017 een 
sociale menukaart opgesteld.  

 

Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten            912            898         1.593         1.128  

Baten            269            291            291            263  

Saldo            643-           607-        1.301-           865- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -                -                -  

Onttrekkingen            171                -            834            241  

Saldo reserves op resultaat 
           171                -            834            241  

         

Resultaat            472-           607-           467-           624- 
          (bedragen x € 1.000) 
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Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

  

Markten
€ 35 

Bedrijventerreinen/ 
bevordering 
bedrijvigheid

€ 410 

Toerisme & recreatie
€ 683 
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Programma 7  
Onderwijs 

Beschrijving   
De gemeente voert de regie over het lokale onderwijsbeleid en geeft hiermee uitvoering aan de Wet op het 
primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. De gemeente 
heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van leerlingenvervoer en het 
voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met het integraal jeugdbeleid, dat 
betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 18 jaar.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

7.1 onderwijsachterstanden 

Doel Het bestrijden van onderwijsachterstanden. 

 

7.2 Leerlingenvervoer 

Doel Stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig reizen. 

 

7.3 Onderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs 

Doel Zorgen voor goede, voor bewegingsonderwijs geschikte, lokalen. 

 

7.4 Bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval 

Doel Minimaliseren van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten door middel van preventieve 
maatregelen, toezicht en zorg. 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Wet op het primair onderwijs 

 Wet op het voortgezet onderwijs 

 Wet op de expertisecentra 

 Wet educatie en beroepsonderwijs 

 Wet Ontwikkelingskansen door 
kwaliteit en educatie   

 Leerplichtwet 

 Wet op de kwalificatieplicht 

 RMC-wet (regionale meld- en 
coördinatiefuncties) 

 Wet Passend onderwijs 

 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen 

 Jeugdwet 

 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 

 Verordening financiële materiële 
gelijkstelling 

 Verordening leerlingenvervoer 

 Integraal huisvestingsplan (IHP) 

 Beleidsregels leerlingenvervoer 

 Beleidsregels voor de afhandeling van 
spoedaanvragen in verband met 
vandalisme en weersinvloeden bij 
scholen 

 Beleidsplan Onderhoud Gebouwen 
2014 

 Beleidsregel bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs 
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

7.1 Onderwijsachterstanden 

Voor alle geïndiceerde doelgroepkinderen is een VVE-aanbod beschikbaar. Er zijn 99 kinderen 
geïndiceerd als doelgroepkind, op alle peuterspeelzaallocaties wordt VVE aangeboden en 
daarnaast bij 11 kinderdagverblijven. Alle locaties zijn door de GGD geïnspecteerd op de 
kwalitatieve eisen van VVE. 

Alle peuters op de VVE-locaties worden getoetst. De resultaten van de doelgroepkinderen zijn eind 
2016 verzameld en worden besproken binnen de regiegroep VVE. 

 

7.2 Leerlingenvervoer 

Het leerlingenvervoer is meegenomen door de consulenten van Bijeen in de 
keukentafelgesprekken. Aanvragen voor leerlingenvervoer zijn op deze manier getoetst. 

De raad is door middel van de stand van zaken notities transitie geïnformeerd over de uitvoering 
van leerlingenvervoer. 

Uitvoering leerlingenvervoer volgens vastgestelde verordening en beleidsregels. 

 

7.3 Onderhoud lokalen voor bewegingsonderwijs 

Het schoolbestuur heeft 4 aanvragen ingediend waarvan er 1 is toegekend, 2 zijn geweigerd en 
voor 1 aanvraag is een stelpost opgenomen.  

 

7.4 Bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval 

In het schooljaar 2015-2016 is de prioriteit vooral gelegd bij 18+ jongeren die nog op school zitten 
en een VO- of MBO-opleiding volgen, maar verzuimen of dreigen uit te vallen. De trajectbegeleider 
is met 73 jongeren in gesprek gegaan. Daarnaast zijn in februari 2016 voortijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie en zonder betaald werk in de leeftijd van 18 tot 20 jaar thuis benaderd door 
de trajectbegeleider. In het leerplichtjaarverslag over het schooljaar 2015/2016 zijn de verrichte 
activiteiten beschreven. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         3.415         3.253         3.261         3.057  

Baten            490            523            523            506  

Saldo         2.925-        2.730-        2.739-        2.552- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -            199-           199-             68- 

Onttrekkingen            231                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
           231            199            199              68  

         

Resultaat         2.694-        2.531-        2.540-        2.484- 
    (bedragen x € 1.000) 

 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

  

Huisvestingskst. 
basisonderwijs

€ 1.488 

Huisvestingskst. voortgezet 
onderwijs

€ 223 

Leerlingenvervoer
€ 605 

Uitvoering 
leerplichtwet

€ 241 

Overige 
onderwijstaken

€ 501 
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Programma 8  
Cultuur en Erfgoed 

Beschrijving   
Cultuur gaat over zowel individuele ontplooiing als de sociale samenhang in de samenleving.  
Zo draagt cultuur bij aan beschaving binnen die samenleving. Op cultuurgebied richt de gemeente 
Heusden zich vooral op het lokale niveau. Denk bijvoorbeeld aan (amateur)kunsten en cultureel erfgoed. 
Onder Erfgoed vallen onder andere monumenten en het beschermd stadsgezicht vesting Heusden.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

8.1 Cultuurparticipatie 

Doel Burgers kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal 
klimaat. 

 

8.2 Oudheidkunde en musea 

Doel Het doelmatig beheren en ontsluiten van het oud archief van de gemeente Heusden 
(wettelijke taak) alsmede de publieke taak (burgers in staat stellen te weten waar ze 
vandaan komen). 

 

8.3 Ontsluiten erfgoed 

Doel Ontsluiten van het cultureel erfgoed van de gemeente Heusden.  

 

8.4 Erfgoedbehoud en -beheer 

Doel Behoud van monumenten. 

 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Mediawet  

 Monumentenwet (Erfgoedwet) 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Wabo (Omgevingswet) 

 Cultuureducatie met Kwaliteit 
(provinciale regeling)      

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Monumentenverordening 

 Monumentensubsidieverordening 

 Kadernota subsidiebeleid 2015 

 Subsidieregeling Maatschappelijke 
initiatieven gemeente Heusden 2016 

 Erfgoednota gemeente Heusden 

 Erfgoedkaarten gemeente Heusden 
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

8.1 Cultuurparticipatie 

Er zijn in 2016 conform de algemene subsidieverordening diverse (structurele) subsidies verleend 
aan instellingen/verenigingen om actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten te 
bevorderen. 

 

8.2 Oudheidkunde en musea 

Conform de vastgestelde begroting is subsidie verleend aan het streekarchief Langstraat Heusden 
en Altena. 

 

8.3 Ontsluiten erfgoed 

De beschikbaar gestelde subsidie voor de viering van het Jeroen Bosch jaar 500 is in 
samenwerking met toerisme en externe partijen besteed aan een aantal succesvolle projecten en 
heeft een flinke stimulans gegeven aan de bezoekersstromen, met name in de vesting. 

De app over de geschiedenis van de Halvezolen bestemd voor het basisonderwijs is met succes 
gelanceerd. Tevens werd een website ontwikkeld eveneens bestemd voor het basisonderwijs. 

Het streekarchief heeft een aantal workshops gegeven, een van de workshops was gericht op de 
ontsluiting van de historie van het weeshuis. Deelnemers hebben geleerd verschillende bronnen te 
raadplegen zodat ze zelf erfgoed kunnen ontsluiten. 

Via het Trefpunt cultuureducatie is lesmateriaal met oorlogsverhalen uit de gemeente Heusden 
ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Het lesmateriaal wordt in 2017 voor 
dodenherdenking/Bevrijdingsdag beschikbaar gesteld aan de basisscholen. 

Via het Trefpunt cultuureducatie heeft in het voorjaar 2016 een Trefpunt café plaats gevonden. Er 
waren diverse sprekers van o.a. Heemkundekring, Streekarchief etc. Het Trefpunt café werd 
bezocht door ca. 15 personen uit het basisonderwijs 

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de viering van “Zeven Eeuwen Hoogtepunten 
Heusden’ in 2018. 

In het kader van de schaalverdieping is een eerste aanzet gegeven voor de opzet van een 
cultuurbeleid. 

 

8.4 Erfgoedbehoud en -beheer 

Voor kwantitatief inzicht in grotere wijzigingsactiviteiten c.q. restauraties het aantal te wijzigen 
monumenten met adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit  zijn in 2016 25 adviezen 
afgegeven vooraf. 
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Wat heeft het gekost? 
 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         2.483         2.825         2.954         2.373  

Baten            319            320            320            321  

Saldo         2.165-        2.505-        2.634-        2.052- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -              75-               8- 

Onttrekkingen              47                5              73              31  

Saldo reserves op resultaat 
             47                5            148              39  

         

Resultaat         2.117-        2.500-        2.487-        2.013- 
 (bedragen x € 1.000) 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 
 

  

Openbare 
bibliotheek

€ 988 

Beeldende kunst
€ 132 

Amateurkunst/podiumkunst
€ 65 

Creativiteitscentra
€ 800 

Projectsubsidies
€ 25 

Oudheidkunde/musea
€ 28 

Beheer en revitalisering 
De Voorste Venne

€ 119 

Mediabeleid
€ 25 

Speelterreinen
€ 191 
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Programma 9  
Sport 

Beschrijving   

De gemeente bevordert sportbeoefening door alle leeftijdscategorieën. Dit wil zij op een adequate wijze 
faciliteren, stimuleren en regisseren. Sport wordt hierbij ingezet als middel ter optimalisatie van de 
gezondheid en sociaal-maatschappelijke functies, zoals het bevorderen van beweeggedrag, leefbaarheid 
en participatie. Voor de gemeente is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te 
bewegen, zowel in georganiseerd, anders georganiseerd, als ongeorganiseerd verband. Ook van belang is 
dat de beschikbare accommodaties zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en dat niet-commerciële en 
commerciële sportbeoefening worden gefaciliteerd en ondersteund. De gemeente schept daarom 
randvoorwaarden voor de sport in de vorm van accommodaties en subsidies. Hiermee worden 
verenigingen en instellingen in stelling gebracht om in eigen verantwoordelijkheid sport en 
beweegactiviteiten te organiseren.  

 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

9.1 Sportdeelname 

Doel Bevorderen van sportdeelname door inwoners van Heusden. 

Doel Behouden van de hoge sportdeelname door de jeugd. 

 

9.2 Sport en transities 

Doel De bijdrage van sport aan de transities vergroten; sport bevordert gezondheid en deelname 
aan de maatschappij. 

 

9.3 Sportvoorzieningen 

Doel In stand houden voldoende sportvoorzieningen. 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Besluit horeca-, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer 

 Wet hygiëne en veiligheid 
zwembaden en badinrichtingen 

 Drank- en horecawet 

 Warenwet 

 Arbowet 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Ontwikkelnota sport; volop in 
beweging  

 Nota armoedebeleid 

 Kadernota gemeentelijke 
eigendommen 

 Kadernota subsidiebeleid 2015  

 Kadernota kern-, wijk- en buurtgericht 
werken 

 Beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning 

 Algemene subsidieverordening 
gemeente Heusden 2016      
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

9.1 Sportdeelname 

Door de inzet van buurtsportcoaches is verbinding gelegd tussen inwoners en sportaanbieders. 
Hiervoor lopen een aantal projecten zoals GALM (gericht op 55+ers), Jeugdsportfonds, 
Sportkompas en Bewegen aan tafel (gericht op verzorgingshuizen).  

Sportverenigingen zijn financieel ondersteund op basis van het aantal jeugdleden. 

 

9.2 Sport en transities 

Door de inzet van buurtsportcoaches is verbinding gelegd tussen sportaanbieders en organisaties 
op het gebied van zorg en welzijn ter verhoging van gezondheid en participatie. Er zijn projecten 
zoals Balanz4kidz, Citytrainers en valpreventie voor ouderen. 

Subsidiëren van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 

Niet-actieven (waaronder ouderen) stimuleren tot zwemactiviteiten. Daartoe zijn contacten gelegd 
en aanbiedingen gedaan aan de diverse ouderverenigingen, De Schakelring, de Reumavereniging, 
de dagopvang ouderen in Die Heygrave. Verder zijn programma’s zoals  red jezelf red je vriendje, 
school van de week, bewust bewegen en de zomerschool (extra lessen in de zomervakantie voor 
ouderen) via de diverse media aan potentiele doelgroepen aangeboden. 

 

9.3 Sportvoorzieningen 

Het onderhouden van gemeentelijke sportvoorzieningen (uitgangspunt: heel en veilig). 

In 2013 heeft de raad besloten een aantal investeringen in sportaccommodaties uit te voeren. Met 
de realisatie van het kleedgebouw in Oud Heusden zijn alle voorgenomen investeringen uitgevoerd. 

 

Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         4.315         3.403         3.873         3.901  

Baten            997            974            952            989  

Saldo         3.318-        2.429-        2.921-        2.913- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves              60                -                -                -  

Onttrekkingen            914              46            344            292  

Saldo reserves op resultaat 
           854              46            344            292  

         

Resultaat         2.464-        2.383-        2.577-        2.621- 
 (bedragen x € 1.000) 
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Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 
 

  

Zwembaden
€ 1.356 

Sporthallen Die 
Heygrave en Onder 

de Bogen
€ 722 

Sport/gymzalen
€ 209 

Sportparken open lucht
€ 1.116 

Bevordering 
sportbeoefening

€ 499 
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Programma 10  
Groen en Vesting Heusden 

Beschrijving   
Dit programma omvat het duurzaam in stand houden van openbaar groen, bos, landschapselementen, 
bermen en waterpartijen binnen de gemeente en dat van de gehele openbare ruimte van de Vesting 
Heusden. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en beheerplannen. Het beheer en onderhoud 
wordt verricht in een optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van burgers.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

10.1 Groenstructuurplan 

Doel In beeld brengen en borgen van de gemeentelijke groenstructuren en inzichtelijk maken 
waar omvormingen noodzakelijk zijn. 

 

10.2 Verbeteren Waterstructuur Vlijmen Noord 

Doel Voorkomen c.q. verminderen wateroverlast in het gebied van Vlijmen Noord. 

 

10.3 Bijzondere objecten Vesting Heusden 

Doel Bijzondere objecten in de Vesting Heusden op een adequaat onderhoudsniveau houden. 

 

10.4 Ecologische verbindingszones 

Doel Voor de realisatie van de ecologische verbindingszones wordt verwezen naar het majeure 
project GOL. 

 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 N.v.t. 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Groenstructuurplan 

 Groenbeleidsplan 

 Groenbeheerplan 

 Waterplan/VGRP 
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 
 

10.1 Groenstructuurplan 

In 2016 is gewerkt aan het Groenstructuurplan. Het plan is echter niet gereedgekomen in 2016 
doordat er prioriteit gegeven is aan andere werkzaamheden. Zo zijn er in belangrijke mate bijdragen 
geleverd aan majeure projecten en grondexploitaties. 

 

10.2 Verbeteren Waterstructuur Vlijmen Noord                 

De waterstructuur in Vlijmen Noord is voor een belangrijk deel gereedgekomen in 2016. Er moeten 
nog enkele werkzaamheden in 2017 uitgevoerd worden. Het project is naar verwachting in de 
eerste helft van 2017 gereed. 

 

10.3 Bijzondere objecten Vesting Heusden               

In 2016 zijn delen van de beschoeiing van de grachten in de Vesting Heusden hersteld. 

 

Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         3.327         3.527         3.913         3.362  

Baten              89              79              79              80  

Saldo         3.238-        3.448-        3.835-        3.282- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves            100            100            100            100  

Onttrekkingen                -                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
           100-           100-           100-           100- 

         

Resultaat         3.338-        3.548-        3.935-        3.382- 
 (bedragen x € 1.000) 
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Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 
 

  

Natuur en 
landschap

€ 347 

Openbaar groen 
apparaatskosten

€ 2.308 

Openbaar groen 
onderhoudskosten

€ 669 

Overige 
openluchtrecreatie

€ 37 
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Programma 11  
Werk en Inkomen 

Beschrijving   
Een taak van de gemeente is om een inkomenswaarborg te bieden voor burgers die niet in staat zijn om 
zelfstandig te voorzien in voldoende bestaansmiddelen. Daarnaast ondersteunt de overheid burgers in het 
zoeken naar en vinden van passend werk. Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben hiervoor een 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. De organisatie Baanbrekers zorgt voor de verstrekking van bijstand 
en geeft uitvoering aan het re-integratiebeleid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en 
mensen met een arbeidsbeperking.  
 

Belangrijkste kaders 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

11.1 Baanbrekers/Participatie 

Doel We geven uitvoering aan het re-integratiebeleid en streven naar een bijstandsvrije 
gemeente.  

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

11.1 Baanbrekers/Participatie 

Het verstrekken van bijstand en uitvoering geven aan het re-integratiebeleid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Twee participatiecoaches hebben de groep mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht.  

De organisatie Baanbrekers heeft binnen de strategische kaders van de Langstraatgemeenten de 
Participatiewet uitgevoerd.  

De Langstraatgemeenten en de organisatie Baanbrekers werken op Hart van Brabant-niveau 
samen om de banenafspraken in te vullen en de werkgevers op een uniforme wijze te bedienen. 
Ook wordt meegewerkt aan het uitvoeren van het regionale actieprogramma arbeidsmarkt voor de 
ontwikkeling van een Jeugdwerkloosheidsvrije regio. 
Samen met ondernemers en maatschappelijke partners wordt de aansluiting tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt verbeterd. Via maatwerkinterventies door jobcoaches gaan mensen 
met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. 

Op lokaal en Langstraat niveau worden samen met Baanbrekers activiteiten ondernomen om de 
participatie van mensen te bevorderen zoals b.v. Talent2Work en het maatjesproject in Heusden. 
De uitstroommeter Talent2Work stond medio 2016 op 226. In 2016 zijn 28 kandidaten uit Heusden 
gestart in het maatjesproject. Daarvan zijn 12 kandidaten onafhankelijk van een uitkering geworden. 
De overige kandidaten nemen nog deel aan het programma.  

Door Baanbrekers is de pilot HOB (Huis Opleiding Baan) voor 30 vergunninghouders uit de drie 
Langstraatgemeenten uitgevoerd. De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat deze aanpak ook 
in 2017 wordt voortgezet. 

In samenspraak met Baanbrekers en de beide andere Langstraatgemeenten is in 2016 gewerkt aan 
een aangepaste opdrachtformulering richting Baanbrekers. De vertaalslag daarvan vindt plaats via 
de Kadernota 2018 van Baanbrekers. De aangepaste opdrachtformulering stelt Baanbrekers in 
staat om beleidskeuzes van de gemeenten op een duidelijke wijze te voorzien van een inhoudelijke 
en financiële vertaling. De nieuwe opdracht zal in 2017 definitief vorm krijgen. 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Participatiewet 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Beleidsnota Participatiewet ‘Iedereen 
doet mee in de Langstraat’ 

 Beleidskader Transitie Sociaal 
Domein Heusden       
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Wat heeft het gekost? 
  

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten       16.261        15.005        17.175        18.067  

Baten         6.820         6.658         7.973         8.779  

Saldo         9.441-        8.347-        9.203-        9.289- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -                -                -  

Onttrekkingen                -                -                -                -  

Saldo reserves op resultaat 
               -                -                -                -  

         

Resultaat         9.441-        8.347-        9.203-        9.289- 
(bedragen x € 1.000) 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 
 

 

Baanbrekers
€ 1.694 

Uitkeringen
€ 8.760 

Gesubsidieerde 
arbeid
€ 6.283 

Maatschappelijke zorg
€ 289 

Armoedebeleid/kwijtschelding
€ 1.043 
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Programma 12  
Zorg en Welzijn 

Beschrijving   
Op het gebied van zorg en welzijn voert de gemeente regie en formuleert zij beleid over onderwerpen als 
leefbaarheid, jeugdbeleid, vrijwilligerswerk, ouderenzorg, mantelzorg, maatschappelijk werk, integratie, 
gezondheidszorg en het blijvend participeren van mensen met of zonder beperking in onze samenleving.  

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

12.1 Jeugdbeleid 

Doel Het realiseren van een omgeving waarin Heusdense jeugdigen gezond en veilig kunnen 
opgroeien, plezier kunnen hebben en daarmee goed voorbereid zijn op hun toekomst. 

 

12.2 Maatschappelijke ondersteuning 

Doel Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.  

Doel Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 
beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel 
mogelijk in de eigen leefomgeving (of indien nodig elders).  

 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Wet maatschappelijke ondersteuning  

 Wet inburgering  

 Wet publieke gezondheid  

 Wet ontwikkelingskansen door 
kwaliteit en educatie 

 Participatiewet 

 Wet Passend onderwijs 

 Jeugdwet       

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Beleidskader Transitie Sociaal 
Domein Heusden 

 Regionaal beleidskader jeugdhulp 
Hart van Brabant 2015 – 2018 

 Beleidskader Wmo 2012-2016  

 Nota integraal jeugdbeleid 

 Nota armoedebeleid 

 Kadernota subsidiebeleid 2015 

 Kadernota kern-, wijk- en buurtgericht 
werken 

 Beleid woonservicezones 

 Kadernota gemeentelijke 
eigendommen 

 Koers integratiebeleid 

 Nota schuldhulpverlening 2012-2015 
(voor 2016 wordt een addendum 
toegevoegd) 

 Nota gezondheidsbeleid regio 
Midden-Brabant 2016-2019      
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12.3 Armoedebeleid 

Doel Mensen met een minimuminkomen de kans geven om te participeren in de Heusdense 
samenleving. 

Doel Het voorkomen van en helpen bij schulden. 

 

12.4 Gezondheidsbeleid 

Doel Het versterken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners zodat zij de eigen 
regie kunnen blijven voeren en mee kunnen blijven doen in de maatschappij.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 
 

12.1 Jeugdbeleid 

Volgens het uitgangspunt ‘Eén gezin, één plan en één regisseur’ zijn door Bijeen waar nodig 
jeugdhulpvoorzieningen op maat ingezet. De voorzieningen zijn toegespitst op de specifieke 
(gezins)situatie van de jeugdigen. Vroegtijdig en preventief optreden vormen daarbij het 
uitgangspunt.   

 

12.2 Maatschappelijke ondersteuning 

Medewerkers van Bijeen zijn in gesprek gegaan met inwoners (keukentafelgesprekken) die een 
ondersteunings- of zorgbehoefte hebben. Doel van deze gesprekken was om helder te krijgen wat 
de behoefte is, wat de inwoner hierin zelf of met het sociaal netwerk kan doen, en waar aanvullende 
ondersteuning vanuit de Wmo nodig is. 

Door de medewerkers van Bijeen is waar nodig aanvullende ondersteuning van mensen in de 
thuissituatie, uiteenlopend van ondersteuning in het huishouden, woonvoorzieningen, tot 
dagbesteding en kortdurend verblijf, toegekend. 

Waar nodig is gebruik gemaakt van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd 
wonen en verslavingszorg).  

Ook is er inzet geweest op huisvesting en de maatschappelijke begeleiding vluchtelingen. 

 

12.3 Armoedebeleid 

De aanpak van schulden is in een proces met alle betrokken partijen – waaronder ook een 
ervaringsdeskundige, een vrijwilliger als ook een aantal raadsleden – onder de loep genomen. Dit 
heeft geresulteerd in de notitie ‘Richting een nieuwe aanpak van schulden’. In het najaar is gestart 
met de verdere uitwerking van de plannen en de implementatie ervan. In de keukentafelgesprekken 
is ook aandacht geweest voor de financiële situatie van inwoners om vroegtijdige signalering 
mogelijk te maken en te voorkomen dat men in de schulden komt. 

Mensen waarvan we weten dat ze recht hebben op de HeusdenPas via Baanbrekers, de 
Voedselbank of gemeentelijke kwijtschelding van belastingen hebben automatisch de HeusdenPas 
thuis ontvangen. Hiermee is de dienstverlening voor deze groep verbeterd en vereenvoudigd. 

 

12.4 Gezondheidsbeleid 

Er is ingezet op thema’s als gezonde leefstijl voor alle doelgroepen in onze gemeente. 

Door de GGD zijn de wettelijk verplichte taken op het gebied van gezondheidszorg uitgevoerd. De 
GGD legt hier zelf verantwoording over af. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten       21.040        23.605        20.899        20.563  

Baten         1.607         1.313         1.275         1.420  

Saldo       19.433-       22.292-       19.624-       19.143- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves         3.386                -                -         3.500  

Onttrekkingen            729                -         2.370-           300  

Saldo reserves op resultaat 
        2.657-               -         2.370-        3.200- 

         

Resultaat       22.090-       22.292-       21.994-       22.343- 
 (bedragen x € 1.000) 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

 

  

Voorzieningen 
Wmo
€ 8.116 

PGB en 
eerstelijnsloket Wmo 

en Jeugd
€ 1.527 

Individuele 
voorzieningen natura 

Jeugd
€ 4.532 

Maatschappelijk, 
sociaal cultureel en 

jeugd en jongerenwerk
€ 2.472 

Gezondheidszorg
€ 1.302 

Veiligheid, jeugdreclassering en 
opvang Jeugd

€ 819 

Overige kosten
€ 802 

Ouderenbeleid
€ 473 

Kinderopvang&peuterspeel
zaalwerk
€ 521 
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Programma 13  
Milieu en Afval 

Beschrijving   
Het gemeentelijk beleid op milieu- en afvalgebied is gericht op het stimuleren van bewustwording en 
gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als afval, 
geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water, onkruidbestrijding, hondenoverlast en natuur- en 
milieucommunicatie.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken?  

13.1 Water en riolering 

Doel Een goed functionerend klimaatbestendig rioolstelsel tegen acceptabele rioolheffing. 

Doel Kostenreductie, kennisdeling en verminderen van kwetsbaarheden in het watersysteem en 
de afvalwaterketen. 

 

13.2 Afvalbeleid 

Doel Realiseren van VANG-doelstellingen voor meer hergebruik, meer afvalscheiding en minder 
restafval in 2020. 

 

13.3 Duurzaamheid/energie 

Doel Bijdragen aan de nationale doelen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
Vanuit diverse programma’s wordt hieraan bijgedragen.  

Doel Behoud en bevorderen van biodiversiteit door het verbinden van de verschillende 
natuurgebieden binnen en net buiten onze gemeente. Vanuit diverse programma’s wordt 
hieraan bijgedragen.  

Doel Onze ambitie is in de komende periode een energiebesparing van 15 % te realiseren. 

Doel Behoud en verbeteren van de kwaliteit van bodem, water en lucht. Vanuit diverse 
programma’s wordt hieraan bijgedragen.  

 

13.4 Omgevingswet 

Doel Anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Wet milieubeheer 

 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 

 Wet geluidhinder 

 Wet bodembescherming 

 Wet luchtkwaliteit 

 Landelijk afvalbeheerplan 2009 – 
2021  

 Provinciale Milieuverordening 

 Waterwet 

 Wet gemeentelijke watertaken 

 Provinciaal beleidskader Verbreed 
gemeentelijk rioleringsplan 

 Activiteitenbesluit Milieubeheer 

 Bestuursakkoord water 

Heusdense beleidskaders 

 Beleidsnota gemeentelijk 
geluidsbeleid Heusden  

 Energievisie 

 Duurzaamheidsagenda 

 Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart 

 Afvalbeleidsplan 2017 – 2020                                                                                                 

 Afvalstoffenverordening 

 Hondenbeleid 

 Gemeentelijk rioleringsplan 

 Waterplan 

 Groenstructuurplan      

 

 

 



 

Jaarstukken 2016 | 45 

 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

13.1 Water en riolering 

Voor het opstellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is een aanbestedingstraject 
gestart. Het plan zal in 2017 gereed zijn. Het waterplan wordt hierin geïntegreerd. 
 

Binnen het samenwerkingsverband “Doelmatig Waterbeheer De Meierij” is een aantal projecten 
afgerond waaronder besparingsmogelijkheden gemalen en het beheer van drukrioolgemalen. De 
samenwerkingsovereenkomst voor het samenwerkingsverband liep af en hiervoor is in 2016 een 
nieuwe overeenkomst gesloten tot 2021. 

 

13.2 Afval 

Op 20 december 2016 heeft de raad het Afvalbeleidsplan 2017 – 2020 vastgesteld. Belangrijk 
onderdeel van het plan is de invoering van omgekeerd inzamelen, dat in 2017 plaats vindt. Hiermee 
wordt de hoeveelheid restafval verminderd en komen de VANG-doelstellingen voor 2020 binnen 
bereik. 

Na een regionale aanbesteding is op 23 december 2016 een nieuw contract met Attero afgesloten 
voor de verwerking van GFT-afval. Dit contract gaat in op 1 februari 2017. 

Een omgevingsvergunning voor de bouw c.q. het plaatsen van inzamelcontainers in de openbare 
ruimte is niet nodig, hiervoor is de APV in 2016 herzien. Hierin is opgenomen dat het college voor 
bepaalde categorieën, zoals inzamelcontainers, vrijstelling kan geven van een vergunningplicht op 
grond van de APV voor het plaatsen van opstallen in de openbare ruimte. Een vrijstellingsbesluit 
wordt in 2017 voorbereid.  

 

13.3 Duurzaamheid/energie 

In 2016 is met de raadswerkgroep schaalverdiepen de afspraak gemaakt om de gemeentelijke 
duurzaamheidsagenda in een schaalverdiepingsproces tot stand te laten komen. De formering van 
een initiatiefgroep vindt begin 2017 plaats en een gemeente breed duurzaamheidscongres wordt 
voorbereid en zal voor de zomer 2017 plaatsvinden. 

De Hart van Brabant deal voor NOM (Nul op de meter) woningen stond in 2016 in het teken van het 
energetisch verbeteren van woningen. Hiervoor hebben gemeente en Energiek Heusden het project 
Drunen Noord bespaart opgezet. Naar aanleiding van dit project hebben ondernemende burgers 
voor circa 125.000 euro aan besparingsinvesteringen doorgevoerd. De investeringsconversiefactor 
van 14 wordt als hoog beschouwd. 

Op 12 juli 2016 heeft de raad het Plan van aanpak energiebesparing vastgesteld. In 2016 is een 
zonnecollectorinstallatie voor de opwekking van warmte aangelegd op zwembad Die Heygrave. 
Ook zijn zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit aangelegd op beide gemeentehuizen. 
Daarnaast zijn verbeterplannen opgesteld voor beide gemeentehuizen; de maatregelen die in 
aanmerking komen voor uitvoering worden begin 2017 vastgesteld en daarna uitgevoerd. De 
voorbereidingen voor de aanleg van zonnepanelen op de gemeentewerf en sporthal Die Heygrave 
zijn opgestart. Aanleg hiervan is voorzien in 2017. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het 
actualiseren van de beleidsnotitie openbare verlichting opgestart. Vaststelling hiervan is voorzien 
medio 2017. 

De inspraakprocedures voor de structuurvisie ondergrond zijn afgerond. In het Regio-overleg 
bodem en ondergrond Midden-en West Brabant, waarin de gemeente Heusden actief participeert, is 
de structuurvisie en onze reactiewijze besproken. Uiteindelijk is de inhoudelijke reactie verstuurd 
vanuit de regionale omgevingsdienst (OMWB). 

De planvorming van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is nog in volle gang. 
Onderzoeken ten behoeve van het MER, onder andere op het gebied van luchtkwaliteit zijn in 
uitvoering. 

 

13.4 Omgevingswet 

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe datum is waarschijnlijk 1 juli 2019. In 
2016 hebben de betrokken medewerkers binnen de gemeente kennis gemaakt met de 
Omgevingswet. Daarnaast is er een projectgroep samengesteld die gestart is een regionale 
verkenning bij andere gemeenten. Met deze informatie is een start gemaakt met een plan van 
aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet binnen de gemeente Heusden. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         8.167         8.530         8.520  10.230 

Baten         6.688         7.394         7.194         7.152  

Saldo         1.479-        1.135-        1.325- 3.077- 

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves                -                -            200-             64  

Onttrekkingen            455            184            140           2.015  

Saldo reserves op resultaat 
           455            184            340  1.951 

         

Resultaat         1.024-           951-           985-        1.127- 
      (bedragen x € 1.000) 

 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

  

Afvalinzameling
€ 3.511 

Beheer en 
onderhoud 

riolering
€ 4.756 

Uitvoerings- en 
invorderingskosten 

afval en riool
€ 813 

Milieukosten 
bedrijven
€ 785 

Milieuontwikkeling 
en -ondersteuning

€ 241 

Overige kosten
€ 124 
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Programma 14  
Bouwen en Wonen 

Beschrijving   
Op het gebied van bouwen en wonen heeft de gemeente de regie. Ze stelt de kaders waarbinnen de 
eigenaar/gebruiker mogelijkheden heeft om zijn gronden te bebouwen. Daarnaast is het de taak van de 
gemeente om te zorgen voor voldoende woningaanbod. Inwoners en woningzoekenden kunnen hierdoor 
zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe ze willen wonen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de niet-
kapitaalkrachtigen en voor burgers die voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of 
de nabijheid van zorg(instellingen).  

Belangrijkste kaders 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

14.1 Woningbouw 

Doel Zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de woonconsument. Daarbij behouden en 
versterken we een variëteit aan woonkwaliteiten om een wooncarrière binnen de gemeente 
mogelijk te maken. Er is een evenwichtige groei van het woningaanbod, rekening houdend 
met de autonome groeit en het leveren van een bijdrage aan de regionale 
woningbouwopgave. 

 

14.2 Betaalbaarheid 

Doel Passend sociaal huuraanbod. 

 

14.3 Wonen en zorg 

Doel Vergroten van de mogelijkheden om zo lang mogelijk in een reguliere woning te blijven 
wonen. 

Doel Faciliteren van mantelzorg door het toestaan van tijdelijke inwoning en/of tijdelijke 
afhankelijke wooneenheid. 

 

14.4 Bestemmingsplannen 

Doel Alle bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal te raadplegen. 

 

14.5 Grondexploitatie 

Doel Verminderen grondposities. 

Doel Adequaat kostenverhaal. 

 

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 

 Woningwet 

 Waterwet 

 Crisis- en herstelwet 

 Huisvestingswet 

 Bouwbesluit 

 Besluit beheer sociale huursector 

 Provinciale verordening ruimte 

 Monumentenwet 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Structuurvisie 

 Ontwikkelingsvisie buitengebied 

 Woonvisie 

 Welstandsnota 

 Grondnota deel 1, 2 en 2005 

 Nota op goede gronden 

 Bestemmingsplannen 

 Bouwverordening 

 Monumentenverordening  

 Erfgoednota       
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 

 

14.1 Woningbouw 

Mede als gevolg van de uitloop van onderhandelingen met de ontwikkelaar is pas halverwege 2016 
een aanvang gemaakt met het bestemmingsplan voor Victoria. In 2017 is het voorontwerp voor dit 
plan in procedure gebracht. 

Met de vaststelling van bestemmingsplan De Grassen werd de bouw van 160 woningen mogelijk 
gemaakt. Het bestemmingsplan Kerk Vliedberg maakt de realisatie mogelijk van 50 appartementen. 
Daarnaast zijn er zo’n 10 woningen mogelijk gemaakt door deze mee te nemen in (partiële) 
herzieningen of kleine afzonderlijke bestemmingsplannen.  

 

14.2 Betaalbaarheid 

Uiteindelijk worden er 19 in plaats van 18 sociale huurwoningen gerealiseerd in Geerpark. Voor 8 
van de 19 is een omgevingsvergunning verleend. Voor de overige 11 woningen is de aanvraag nog 
niet gedaan. De woningen worden naar verwachting wel in 2017 gerealiseerd.  

Energiezuinige woningbouw is gestimuleerd, met name in Geerpark. De eerste 19 nul-op-de-meter 
sociale huurwoningen zijn vorig jaar door Woonveste opgeleverd. Daarnaast hebben Woonveste, 
gemeente, Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong een overeenkomst gesloten om in fase 1c 
“Goede Morgen” van Geerpark (de komende 3 jaar) 205 nul-op-de-meter sociale huurwoningen en 
koopwoningen te ontwikkelen (71 huurwoningen voor Woonveste en 134 koopwoningen). Daarvan 
zijn eind januari de eerste 50 koopwoningen in de verkoop gegaan. 

 

14.3 Wonen en zorg 

In de actualisatie van bestemmingsplan Elshout en alle ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen 
is de regeling voor afhankelijke wooneenheden opgenomen. In 2016 zijn drie 
omgevingsvergunningen voor mantelzorgwoningen verleend.  

 

14.4 Bestemmingsplannen 

Voor de bedrijfsterreinen Meeuwaert en Heesbeen is in 2016 een bestemmingsplan vastgesteld. 
Met de vaststelling van Bakkersdam wordt gewacht totdat er duidelijkheid is omtrent de beroepen 
tegen Heesbeen. Voor Het Hoog geldt dat als gevolg van de mogelijke verkoop van twee zeer grote 
kavels, een herziening van de kavelstructuur en het watersysteem heeft geleid tot uitstel van de 
vaststelling.  

De herziening Heusden Buitengebied is in september 2016 vastgesteld. 

 

14.5 Grondexploitatie 

In 2016 zijn overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars over de verkoop van grondposities in de 
projecten Victoria Haarsteeg en de Gorsen in Elshout.  
In het project de Grassen in Vlijmen is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar over de 
afname van 94 bouwrijpe kavels in fase 1b en 1c. Daarnaast verkoopt de gemeente zelf vrije 
kavels.  
In het project Geerpark heeft de gemeente voor fase 1c een overeenkomst gesloten met bouwers 
over de afname van 134 kavels in verschillende woningcategorieën. Fase 1c van Geerpark biedt 
ruimte aan in totaal ruim 200 woningen met daarbij ook sociale huur.  
Voor het project Poort van Heusden is een intentieovereenkomst gesloten met als doel om ook 
deze grondpositie te kunnen verkopen. Eind 2016 werd hierover meer bekend gemaakt. Het is zaak 
om in 2017 met de initiatiefnemer de (samenwerkings)mogelijkheden verder te verkennen en 
plannen verder uit te werken. Om vervolgens te kunnen komen tot nadere afspraken afhankelijk van 
de uiteindelijke rolverdeling in het vervolgtraject. 
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten       10.861        22.234        16.858        23.292  

Baten         9.482        23.069        21.467        26.344  

Saldo         1.379-           834         4.610         3.052  

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves         1.477         2.347         6.421         5.963  

Onttrekkingen              35                -            307            300  

Saldo reserves op resultaat 
        1.442-        2.347-        6.114-        5.663- 

         

Resultaat         2.821-        1.513-        1.504-        2.611- 
      (bedragen x € 1.000) 

Hoe is het geld besteed? (x € 1.000) 

  

Bouw, woning en 
welstandstoezicht

€ 1.162 

Ruimtelijke ordening/ 
bestemmingsplannen

€ 696 
Commissie ruimtelijke 

kwaliteit en monumentenzorg
€ 603 

Volkshuisvesting
€ 315 

Bouwgrondexploitatie
€ 20.517 
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Programma 15  
Financiering en Belastingen 

Beschrijving   

Het programma financiering en belastingen omvat een aantal producten die als financiële dekking fungeren 
voor de overige 14 programma’s binnen de begroting. De belangrijkste inkomstenbronnen van de 
gemeente bestaan uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen.  
 

Belangrijkste kaders 

 

Wat willen we (meerjarig) bereiken? 
 

15.1 Financieel gezonde gemeente 

Doel Een meerjarenraming die over de totale periode 2015 - 2018 bezien sluit met een positief 
saldo. 

Doel Gezond weerstandsvermogen in relatie tot de niet afgedekte risico’s. 

 

15.2 Lokale heffingen 

Doel Een lage lokale lastendruk die in relatie staat tot een goed voorzieningenniveau.  

 

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2016? 
 

15.1 Financieel gezonde gemeente 

De totale inkomsten en uitgaven zijn gedurende 2016 gemonitord (budgetbewaking). Aan de raad is 
hierover gerapporteerd in twee tussenrapportages (per 1-4 en per 1-9).  
De ombuigingen zoals vastgesteld in de jaren 2010, 2012 en 2013 voor de jaarschijf 2016 (en 
structureel) zijn conform de uitwerkingen gerealiseerd.  

Voor het in stand houden van het weerstandsvermogen wordt een proactief beleid gevoerd m.b.t. 
de verkoop van gemeentelijke eigendommen (zie programma 5). De gerealiseerde netto-opbrengst 
in 2016 is hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met een verschuiving tussen de jaren; over de 
hele planperiode meerjarig blijft de opbrengst ongewijzigd.  

 

15.2 Lokale heffingen 

De uitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en de tarieven voor OZB, Afvalstoffenheffing, 
rioolheffing, honden-, toeristen- en reclamebelasting zijn conform de vastgestelde begroting 2016 
toegepast. 

 

  

Nationale en provinciale wettelijke en 
beleidskaders 

 Financiële verhoudingswet 

 

 

 

 

Heusdense beleidskaders 

 Verordening financieel beleid en 
beheer (art. 212 GW) 

 Treasurystatuut 

 Belastingverordeningen       
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Wat heeft het gekost? 

 Rekening 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2016 na 
wijziging 

Rekening 

2016 

Lasten         1.463         2.055         2.802         1.748  

Baten       60.856        60.607        62.084        62.277  

Saldo       59.393        58.552        59.282        60.529  

         

Mutaties reserves         

Toevoegingen reserves         2.980            187         2.176         1.877  

Onttrekkingen         5.451            519         3.601         3.317  

Saldo reserves op resultaat 
        2.470            332         1.424         1.440  

         

Resultaat       61.863        58.884        60.706        61.968  
 (bedragen x € 1.000) 

Waar kwam het geld vandaan? (x € 1.000) 
 

 

Algemene 
Uitkering
€ 34.109 

Uitkering deelfonds 
sociaal domein

€ 17.952 

Belastingen
€ 7.763 

Overige baten
€ 2.453 
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A.1.2 Algemene dekkingsmiddelen 
 
In artikel 25 van het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een overzicht wordt opgenomen 
van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder worden in dit verband verstaan: gemeentelijke belastingen, 
algemene uitkering, maar ook opbrengsten van beleggingen (dividend) en overige baten en lasten, zoals 
het saldo van de financieringsfunctie.   

 

Algemene dekkingsmiddelen Begroting Begroting na Jaarrekening 

(x € 1.000) 2016 wijziging 2016 2016 

        

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:       

- onroerende zaakbelasting  7.525 7.525 7.382 

- hondenbelasting 253 253 247 

- toeristenbelasting 79 79 102 

     

Algemene uitkering uit het gemeentefonds  
(excl. sociaal deelfonds) 

32.341 33.843 34.109 

     

Dividend 78 108 108 

     

Saldo van de financieringsfunctie 1.561 911 954 

    

Overige algemene dekkingsmiddelen:    

- beheer gemeentelijke eigendommen 8 942 853 

    

Totaal: 41.845 43.661 43.755 

 
Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is 
De gemeentelijke belastingen worden toegelicht in de paragraaf ‘lokale heffingen’. Daar wordt ingegaan op 
de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen.  
 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Het totaal effect van een aantal mutaties gedurende het jaar op de algemene uitkering en een positieve 
afrekening van voorgaand jaar, geven een voordeel ten opzichte van de bijgestelde raming.  
 
Dividend 
Het dividend kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 Begroting Begroting na Jaarrekening 

(x € 1.000) 2016 wijziging 2016 2016 

        

Dividend BNG (Bank Nederlandse gemeenten) 25 45 45 

Winstuitkering HNG (Hypotheekfonds Nederlandse 
gemeenten) 

53 63 63 

    

Totaal: 78 108 108 
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Saldo van de financieringsfunctie  
Dit saldo betreft het renteresultaat. 
 
 
Overige algemene dekkingsmiddelen 
Onder dit item zijn opgenomen de opbrengsten en kosten van gemeentelijke eigendommen. De afwijking 
ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de realisatie van de verkoop 
gemeentelijke eigendommen dit jaar hoger was dan geraamd.  
 
De opbrengsten en kosten van gemeentelijke eigendommen bestaan in hoofdlijnen uit: 
 

 Begroting Begroting na Jaarrekening 

(x € 1.000) 2016 wijziging 2016 2016 

        

Huren en pachten 602 602 735 

Verkoopopbrengsten 600 2.200 2.324 

Totaal inkomsten 1.202 2.802 3.059 

 
Uitgaven beheer -332 -332 -418 

Kosten verkoop 0 -600 -524 

Kapitaallasten -504 -570 -570 

Toerekening kostenplaatsen -358 -358 -694 

Totaal uitgaven -1.194 -1.860 -2.206 

Nettoresultaat: 8 942 853 
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A.1.3 Onvoorzien 
(Bedragen x €1.000) 
 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de inzet van de post onvoorzien. Door het jaar heen vinden, naast 
eventuele incidentele raadsbesluiten, alleen als gevolg van de bestuursrapportages aanpassingen van de 
post onvoorzien plaats.  
 
 

 Onvoorzien 

Primaire begroting 2016 230 

Tekort herinrichting woonwagenlocatie Parallelweg (raadsbesluit 29 maart) -/- 53 

Tekort eerste berap 2016 (raadsbesluit 28 juni) -/- 177 

Restant saldo 0 
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A.1.4 Stand van zaken majeure projecten 
 
Conform de afspraken gemaakt met de raadswerkgroep begroting wordt in de jaarrekening alleen de stand 
van zaken toegelicht van de majeure projecten. De peildatum hiervoor is februari 2017. De meest recente 
versie van het uitgebreide format is bij de begroting 2017 in een aparte bijlage beschikbaar gesteld.  
 

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) 

Begin 2016 zijn door de Stuurgroep GOL besluiten genomen met betrekking tot de varianten die in de 
milieueffectrapportage (MER) zullen worden meegenomen. Het betreft 2 varianten in de Baardwijkse 
Overlaat (variant A en variant C) en 2 varianten voor Nieuwkuijk, te weten de variant “Turbo-rotonde”  en 
de variant “Verlegde Op- en Afrit “ in combinatie met een parallelweg die aansluit bij de Vendreef.   
 
In het voorjaar 2016 zijn voor de verschillende varianten de verkeersprognoses geactualiseerd. Deze zijn 
tijdens een inloopbijeenkomst op 11 juli gepresenteerd aan belangstellenden. Op basis van de 
geactualiseerde verkeerscijfers zijn de afgelopen maanden in 2016 in het kader van de MER een groot 
aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van bodem, cultuurhistorie, water, geluid, archeologie, 
externe veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid, natuur en landschap. De resultaten van deze milieu-
onderzoeken zijn op 7 november aan belangstellenden gepresenteerd. Hieraan voorafgaand zijn 
Provinciale Staten en de gemeenteraden van Heusden, Waalwijk en Den Bosch in een gezamenlijke 
bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken GOL. Dit in het kader van de besluitvorming in december 
door de Stuurgroep GOL over de te kiezen variant in de Baardwijkse Overlaat en bij Nieuwkuijk. Ter 
voorbereiding van deze besluitvorming is op 6 december in een extra informatievergadering de raad 
bijgepraat over de resultaten van de onderzoeken die ten behoeve van de MilieuEffectRapportage MER 
zijn uitgevoerd voor de verschillende varianten. In deze informatievergadering is door de portefeuillehouder 
met de raad van gedachten gewisseld over de inzet vanuit de gemeente Heusden ten aanzien van de door 
de stuurgroep GOL te nemen besluiten.  Op 9 december heeft de stuurgroep GOL, conform de inzet van 
Heusden, gekozen voor de variant “verlegde op- en afrit” bij Nieuwkuijk en voor het NRD alternatief in de 
Baardwijkse Overlaat.  Tevens heeft de stuurgroep besloten te streven naar de realisatie van alle GOL-
maatregelen in een keer (in plaats van een fasering in 2 fasen) en de scope van het GOL uit te breiden met 
de aanleg van een snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch. De gekozen varianten inclusief de 
snelfietsroute zullen worden opgenomen in de provinciale inpassingsplannen (PIP) die in het voorjaar 2017 
formeel voor advies aan de gemeenteraad zullen worden aangeboden in het kader van het vooroverleg. In 
dezelfde raadsvergadering zullen ook de financiële consequenties van de besluitvorming in de stuurgroep 
aan de raad worden voorgelegd te samen met maatregelen die de gemeente zelf zal moeten nemen om 
negatieve effecten van het GOL te mitigeren.  
 
Op 15 juli heeft Provinciale Staten besloten om de coördinatieregeling toe te passen. Dat betekent dat alle 
benodigde besluiten gecombineerd de inspraak ingaan. De inwoners kunnen nog steeds op alle besluiten 
apart reageren, maar dat gebeurt nu op hetzelfde moment. Dat maakt de procedure overzichtelijker, 
efficiënter en sneller terwijl de inspraakmogelijkheden hetzelfde blijven. Op dit moment is voorzien dat de 
volgende 6 besluiten tegelijk met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) en MER ter inzage gaan: 

 Natuurbeschermingswetvergunning 

 Ontheffing flora- en faunawet 

 Hogere grenswaarde geluid 

 Ontheffing productieplafond 

 Onttrekking op- en afritten 

 Aanpassing projectplan Hoogwaterbescherming ’s-Hertogenbosch 

2. Geluidshinder A59 

Het vonnis in de rechtszaak met Redubel is uitgesteld naar januari medio 2017. Hierna kan de afrekening 
plaatsvinden. 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. 
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3. Herontwikkeling Metal Valley 

In 2016 zijn de rotonde bij de Lipsstraat/Alcoalaan en de doortrekking van de James Wattlaan gerealiseerd. 
Eind 2016/begin 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Metal Valley Zuid ter inzage. De vaststelling 
van het bestemmingsplan staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 maart 2017. 
 
De saneringswerkzaamheden verlopen als volgt: 

 De gemeentelijke werkzaamheden m.b.t. fase I (oostelijk van de Non Ferrolaan) zijn nagenoeg 
afgerond. Alleen het perceel dat nog niet verkocht is, is nog niet gesaneerd. De toekomstige 
grondeigenaar dient de grond hier te saneren door een duurzame afdeklaag aan te brengen; 

 Het gebied ten westen van de Non Ferrolaan (Fase II) is nog niet gesaneerd. Hier dienen de 
toekomstige grondeigenaren een duurzame afdekking aan te brengen. Het saneringsplan voor 
deze fase is door de Provincie goedgekeurd. Hierdoor kunnen de gronden onder 
saneringscondities worden uitgegeven; 

 Sanering van Alcoalaan en inrichting landschappelijke zone zal in 2017 plaatsvinden; 

 Sanering van Metal Valley noord volgt in een later stadium. 

4. Poort van Heusden 

In 2016 is met twee initiatiefnemers, Keldersgroup en Arec-DBM Groep, gewerkt aan een ruimtelijke 
verkenning voor de herontwikkeling van de Poort van Heusden. Op 20 december 2016 is het resultaat 
openbaar gemaakt. Op basis van deze ruimtelijke verkenning wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd of 
het ontwikkelingsplan gerealiseerd kan worden. 

5. Programma Dillenburg 

Sporthal 
De raad heeft op 12 juli 2016 besloten een aanvullend krediet voor de realisering van sporthal Dillenburg 
ter beschikking te stellen. De sporthal is in aanbouw en zal na de zomervakantie 2017 in gebruik genomen 
worden. 

Bedrijventerrein 
De bedrijvenstrook is bouwrijp en enkele kavels zijn reeds verkocht/in erfpacht uitgegeven. Het 
gezondheidscentrum en het gebouw van garage Drunen is gereed. In 2016 is gestart met de bouw van 
enkele bedrijfsruimten (mondcentrum en de Dierenkliniek). Tegen het bestemmingsplan voor de Aldi is 
beroep aangetekend en daardoor laat de bouw langer op zich wachten. Begin 2017 heeft de Raad van 
State de gemeente Heusden in het gelijk gesteld en kan de Aldi gaan bouwen. 

Woningbouw 
De ontwikkelaar is in de zomer 2016 begonnen met bouwrijp maken. De bouw van de eerste 65 woningen 
(fase 1 en 2)  is in september gestart. Fase 3 (20 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; 16 woningen) zal naar verwachting begin 2017 in verkoop gaan. 

6. Centrumplan Vlijmen 

De omgevingsvergunning voor de oostwand is inmiddels onherroepelijk. Alle panden zijn verworven en in 
juli 2016 zijn de panden gesloopt. Op het Plein zijn twee tijdelijke units geplaatst voor ondernemers die 
willen terugkeren in de nieuwbouw aan de oostwand in plaats van in het Paviljoen. Hierdoor is de volgorde 
van ontwikkelen en bouwen gewijzigd.  
 
Begin september heeft de levering van het bouwperceel oostwand aan Heijmans plaatsgevonden en is de 
aannemer gestart met de bouw. Naar verwachting vindt de oplevering van de winkels plaats in juli 2017 en 
de oplevering van de woningen in het najaar 2017. In het najaar van 2016 is de ontwikkeling van het 
Paviljoen opgepakt waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht.  
Als gevolg van de bouwwerkzaamheden op het Plein zijn minder parkeerplaatsen in het centrum 
beschikbaar. Om deze reden zijn extra parkeerplaatsen aangelegd op het onverharde terrein naast het Van 
Greunsvenpark. Ook de locatie van de kermis wordt als gevolg van de bouw in 2016 en 2017 verplaatst 
naar het bestaande parkeerterrein naast het Van Greunsvenpark.  
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7. Geerpark 

Het woonrijp maken van Morgen I en II is voor 90% afgerond. Als de laatste woningen opgeleverd zijn kan 
het woonrijp maken afgerond worden. 
 
Fase 1c heeft de naam “Goede Morgen” gekregen. Het bouwrijp maken van fase 1c is gestart. Hendriks 
Coppelmans en Janssen de Jong projectontwikkeling gaan de koopwoningen in deze fase ontwikkelen. 
 
De grondwerkzaamheden voor 2/3 deel van het centrale park zijn uitgevoerd. Dit deel wordt in het voorjaar 
van 2017 ingepland. 
 
De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van fase 2a (vrije kavels) en de aanleg van het noordelijk van 
de waterslinger zijn opgestart. 
 
De verkopen per fase verlopen als volgt: 

 Morgen I: alle woningen en kavels zijn verkocht; 

 Morgen II: de projectmatige woningen zijn verkocht. De kavels ‘Mol’ zijn 4 verkocht, 1 
gereserveerd, geen beschikbaar meer. Voor ‘Otter’: 1 verkocht, 1 erfpacht, 1 gereserveerd, er zijn 
er nog 9 beschikbaar; 

 Hof van Morgen: op 6 vrijstaande woningen na zijn alle woningen verkocht; 

 Mortelweg: er zijn 6 kavels verkocht, 11 gereserveerd. Er is nog 1 kavel beschikbaar; 

 Goede Morgen: deze woningen gaan in 2017 in de verkoop; 

 Fase 2a: deze kavels gaan in 2017 in verkoop. 

8. De Grassen 

Het bestemmingsplan voor de eerste fase van De Grassen is onherroepelijk. Het bouwrijp maken van fase 
1a is afgerond en het bouwrijp maken van fase 1b en 1c is opgestart. 
 
De verkopen per fase verlopen als volgt: 

 Fase 1a: op 4 na zijn alle kavels in deze fase verkocht. Van de 4 resterende kavels zijn er 2 
gereserveerd; 

 Fase 1b: De woningen van Van Wanrooij zijn 17 december in de verkoop gegaan. De 
belangstelling voor deze woningen is groot; 

 Fase 1c: De belangstelling voor de kavels in fase 1c is groot. 2 kavels hiervan zijn al verkocht en 
24 van de 38 kavels zijn gereserveerd. Er zijn op dit moment nog 12 kavels beschikbaar. 

9. Voorste Venne 

Door de raad is op 27 september besloten hoe het proces van de renovatie/verbouwing van de Voorste 
Venne een vervolg moet krijgen. Hierin is besloten het complex van De Voorste Venne in de zomer van 
2017 te renoveren/verbouwen binnen het vastgestelde budgettaire kader. Tevens is besloten het kader dat 
in 2015 door de raad is vastgesteld op enkele punten te verruimen. Dit om in te kunnen spelen op wensen 
van eindgebruikers.  
 
Om het draagvlak van de renovatie/verbouw van De Voorste Venne te toetsen is een oproep gedaan naar 
partijen binnen het sociaal-cultureel domein om zich te melden indien men van ruimte in de vernieuwde 
Voorste Venne gebruik zou willen maken. Ter voorbereiding van de renovatie/verbouw is een aantal 
technische onderzoeken gestart. Voor wat betreft de aanbesteding is gekozen voor een zgn. prestatie-
inkoop in plaats van de meer traditionele aanbesteding op basis van uitgewerkt bestek en tekeningen. Dit 
mede in verband met de korte voorbereidingstijd. In goed overleg met de beoogde eindgebruikers en 
potentiele nieuwe gebruikers is in enkele maanden tijd een renovatie/verbouwplan voor het Carre van De 
Voorste Venne uitgewerkt en is begin december de aanbestedingsprocedure gestart. Met de raad is 
afgesproken dat in maart 2017 de go/no go beslissing wordt genomen ten aanzien van het bouwplan en de 
hoogte van een exploitatiebijdrage.  
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 A.2.1 Lokale heffingen 

Inleiding 

De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen voor 
het jaar 2016 en bevat de uitvoering van de beleidsvoornemens ten aanzien van de lokale lasten. De 
belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn een integraal 
onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale lasten is derhalve van belang voor de 
gemeenteraad vanwege de integrale afweging tussen beleid en de inkomsten. 
Een beschrijving van de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten 
compleet.  
 

Algemeen 

De meeste belastingen in onze gemeente zijn de afgelopen jaren in het algemeen slechts verhoogd met 
het inflatiepercentage met uitzondering van de hondenbelasting (geen inflatiecorrectie) en de OZB waar 
wel een meerjarige verhoging wordt doorgevoerd. Hoewel de gemeente zo efficiënt mogelijk met de 
middelen omgaat, en waar mogelijk tracht de lasten te drukken, ontkomt onze organisatie niet aan loon- en 
prijsstijgingen, welke moeten worden doorberekend in de tarieven. 
 
Het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is algemeen aanvaard. 
Voor wat betreft de dienstverleningen zoals het ophalen en afvoeren van afvalstoffen, het onderhoud van 
riolen en het afvoeren van rioolwater, de leges, rechten en de marktgelden is de afspraak gemaakt dat 
zoveel mogelijk kostendekkende tarieven zullen worden toegepast. 
Indien genoegen zou worden genomen met niet-kostendekkende tarieven, zou dit leiden tot tekorten in de 
begroting die op andere wijze, bijvoorbeeld door een extra verhoging van de OZB-tarieven, opgevangen 
dienen te worden. 
Voordat tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie, wordt gecontroleerd of dit niet leidt tot meer dan 100% 
kostendekking. Dit laatste is op grond van de Gemeentewet niet toegestaan, zodat inflatiecorrectie dan 
achterwege dient te blijven. Voor het jaar 2016 zijn de tarieven conform de wettelijke eisen vastgesteld. 
 

Tarievenbeleid 2016 
De belastingen die tot woonlasten leiden, zijn de onroerende zaakbelastingen voor de eigenaar, en de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor de gebruiker.  
Voor de tarieven van de onroerende zaakbelastingen is de gemeenteraad voor het jaar 2016 ten opzichte 
van het jaar 2015 uitgegaan van een meeropbrengst van 4,3%. Dit bestond uit de doorberekening van het 
te verwachten inflatiepercentage van 0,8%, alsmede absolute opbrengststijging van € 250.000 naar 
aanleiding van de ombuigingsronde 2012.  
 
Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing streeft de gemeente naar een kostendekkend niveau. 
Het nultarief voor GFT-ledigingen is in 2016 voortgezet. Dit heeft geleid tot nog meer gescheiden 
ingezameld GFT-afval en daarmee minder restafval. Minder restafval betekende minder opbrengst uit het 
variabele deel van de afvalstoffenheffing, waarin de tarieven per containeraanbieding zijn verwerkt. Om het 
ontstane dekkingstekort te kunnen opvangen is een aantal maatregelen getroffen. Het vastrecht voor 
eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens is gelijk getrokken. Het onderscheid tussen één 
en meerpersoonshuishoudens wordt alleen gemaakt in het variabele deel afhankelijk van de hoeveelheid 
en de frequentie dat iemand afval aanbiedt. Het effect voor een éénpersoonshuishouden van deze 
maatregel bedroeg € 17 per jaar. Om het gescheiden aanbieden van afval verder te stimuleren en om de 
kosten en opbrengsten binnen de afvalbegroting gelijk te kunnen trekken is ook het ledigingentarief voor 
restafval in 2016 verhoogd.  
 
De tarieven voor de rioolheffing werden voor 2016 verhoogd met 6,4%, bestaande uit 0,8% 
inflatiepercentage en 5,6% conform het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP). 
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Belastingheffing 
De volgende belastingen en rechten zijn door de gemeente Heusden geheven over 2016.  
 

Onroerende - zaakbelasting 
Afvalstoffenheffing 
Rioolheffing 
Begrafenisrechten 
Parkeerbelasting 
Hondenbelasting 
Toeristenbelasting 
Watertoeristenbelasting 
Marktgelden en standplaatsen 
Reclamebelasting 

 

Belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Onroerende-zaakbelastingen 7.525 7.382 

 
 
Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt een belasting geheven van diegene die op 1 januari 
gebruik maakt en/of in het bezit is van een pand. Te onderscheiden zijn: 

 

 De gebruikersbelasting (niet-woningen), die wordt opgelegd aan degene die de onroerende 
zaak gebruikt; 

  De eigenarenbelasting (woningen en niet-woningen), die wordt opgelegd aan de zakelijk 
gerechtigde (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak. 

 
Degene die op 1 januari de onroerende zaak in eigendom heeft en/of hiervan gebruik maakt, betaalt 
onroerende zaakbelasting voor het hele jaar. De WOZ-waarde van de onroerende zaak is de basis voor de 
heffing. De waarde is met een WOZ-beschikking vastgesteld. De WOZ-waarden worden verstrekt aan de 
Rijksbelastingdienst en het Waterschap. 
 
 
 

Belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Afvalstoffenheffing (incl. Milieustraat)  3.185 3.254 

 
Op basis van de milieuwetgeving is de gemeente verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen en af 
te voeren. De kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de burgers. Het tarief wordt 
jaarlijks vastgesteld aan de hand van de kosten en het saldo in de egalisatiereserve waarbij getracht wordt 
grote schommelingen tussen jaren te vermijden. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten 
(onderdeel 3.3.3) is onder programma 13 nader ingegaan op de kosten en baten van vuilophalen en -
verwerken. 

 

 

Belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Rioolheffing 3.000 3.048 

 
Rioolheffing wordt geheven om de aanleg en de instandhouding van het gemeentelijk rioleringsstelsel te 
kunnen bekostigen. In het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) zijn voor de langere termijn de 
vervanging van de riolering, alsmede de onderhoudskosten daarvan, aangegeven. 
 
De kosten van de riolering bedroegen in 2016 € 2.736.284. Het saldo van deze lasten en de werkelijke 
baten (€ 3.048.169) ad € 311.885 is ten gunste van de egalisatiereserve riolering gebracht.  
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belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Begrafenisrechten 160 152 

 
De tarieven werden voor het jaar 2016 met 0,8% inflatiecorrectie verhoogd.  
 
 

Belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Parkeerbelasting 81 59 

 
De baten bestaan uit parkeerbelasting (Vesting Heusden) en parkeerboetes. De lagere opbrengst is 
veroorzaakt doordat er minder parkeerboetes zijn opgelegd als gevolg van minder uren die zijn ingezet. 
 
 

belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Hondenbelasting 253 247 

 
 

belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Toeristenbelasting 79 102 

 
Toeristenbelasting wordt geheven van degene, die gelegenheid tot verblijf met overnachting biedt aan niet-
ingezetenen, voor zover deze persoon of instelling belang daarbij heeft. Dit betreffen hotels, pensions, bed 
& breakfast gelegenheden. 
 
 
 

belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Marktgelden en standplaatsen 23 28 

 
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven van een standplaats op voor de openbare dienst 
bestemde en door het college als marktterrein aan te wijzen plaatsen. 
De inkomsten op basis van de tarieven 2016 (inclusief 0,8% verhoging) bedragen voor marktgelden  
€ 5.400 (begroot € 5.000) en voor standplaatsen € 22.000 (begroot  € 19.000). 
De uitgaven voor 2016 hebben € 34.000 bedragen. 
  
 

belastingsoort Geraamde opbrengst 
( x € 1.000) 

Werkelijke opbrengst 
( x € 1.000) 

Reclamebelasting 31 31 

 
Onder de naam reclamebelasting wordt binnen een vooraf bepaald gebied een belasting geheven voor 
openbare aankondigingen (o.m. reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengsten 
worden na aftrek van de gemeentelijke perceptiekosten (onder meer invorderingskosten) gestort in een 
ondernemersfonds.  
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Lokale lastendruk 
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO) stelt jaarlijks de “Atlas 
van de lokale lasten” op. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de lastendruk bij de gemeenten. Gebleken 
is dat onze gemeente qua belastingdruk nog steeds een van de goedkoopste in Nederland is. 
De lokale lastendruk is weergegeven in een bedrag per gezin, en is het totaal van de gemeentelijke 
belastingen dat per huishouden jaarlijks aan de gemeente moet worden voldaan. Het begrip is in het leven 
geroepen om op landelijk niveau de effecten van de lokale heffingen voor de burger te kunnen vergelijken. 
Het betreft hier de onroerendezaakbelastingen, de  afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen. 
  
In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de lastendruk in 2016 voor een gezin met 2 kinderen, 
een eigen woning met een WOZ-waarde van € 225.000 en één hond heeft bedragen, ten opzichte van 
onze buurgemeenten volgens COELO. 
 
 

 Heusden Waalwijk Loon op Zand 

OZB (woningen) €     245 €    281   €    311   

Afvalstoffenheffing €     178 €    241 €    232  

Rioolheffing €     152 €    120 €    242 

Hondenbelasting €       59 €      44 €      44 

Totaal €     634 €    686  €    829  

 
 

Uitvoering kwijtscheldingsbeleid 
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te 
verlenen. Kwijtschelding kan in onze gemeente worden aangevraagd door particuliere belastingplichtigen 
voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 75%, de belasting voor de eerste hond voor maximaal 
75% en voor het verstrekken van een nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor 75% van het 
gemeentelijk deel van de verschuldigde leges. 
 
Van de geboden mogelijkheden is door ongeveer 530 belastingplichtigen gebruik gemaakt. De uitgaven 
voor verleende kwijtschelding hebben in 2016 € 118.000 bedragen; de raming bedroeg  
€ 100.000. De uitgaven zijn hoger als gevolg van een toename van het aantal ingediende 
kwijtscheldingsverzoeken.  
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A.2.2 Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing  
Inleiding 

De paragraaf weerstandsvermogen geeft het verband aan tussen de weerstandscapaciteit waarover de 

gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen dekkingsmaatregelen 

zijn getroffen. Met de weerstandscapaciteit bedoelen we de aanwezige middelen en mogelijkheden 

waarover de gemeente beschikt en kan beschikken om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel 

zijn, te dekken. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht in hoeverre de gemeente in staat is financiële 

tegenvallers op te vangen, zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. We 

onderscheiden de incidentele weerstandscapaciteit (voor opvang van incidentele financiële tegenvallers) 

en de structurele weerstandscapaciteit (voor de opvang van structurele financiële tegenvallers). Dit 

onderscheid zegt iets over de aard van het risico; zorgt het risico voor een éénmalig nadeel als het zich 

voordoet of heeft het risico structurele financiële consequenties? Omdat structurele risico’s niet jaren 

achtereen ten laste kunnen worden gebracht van het weerstandsvermogen, is voor de dekking uit de 

weerstandscapaciteit ieder risico incidenteel. Indien een risico zich structureel voordoet, zullen er binnen 

de reguliere begroting middelen moeten worden opgenomen om een structurele tegenvaller op te vangen.  

Risico’s waarvoor voorzieningen zijn gevormd (zoals verliesgevende bouwgrondexploitaties) of waarvoor 

verzekeringen kunnen worden afgesloten vallen buiten het doel van deze paragraaf. Twee maal per jaar 

(bij de opstelling van de begroting en de jaarrekening) worden de risico’s geïnventariseerd en wordt een 

risicoprofiel opgenomen. Op deze manier is het risico in de tijd te volgen en geven de profielen bij elk risico 

aan hoe het risico zich ontwikkelt. Daarnaast kwantificeren we de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

Weerstandscapaciteit 

Middels de nota reserves en voorzieningen, onlangs opnieuw vastgesteld in uw raad van maart 2017, heeft 

uw raad een beleidslijn omtrent de weerstandscapaciteit vastgesteld. Onderstaand wordt ingegaan op deze 

beleidslijn in relatie tot de weerstandscapaciteit. 

 
Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit: 

- de algemene reserve 

- bestemmingsreserves voor zover nog vrij aanwendbaar 

- stille reserves 

 

In de nota Reserves en voorzieningen is een deel van de algemene reserve ter grootte van € 10 miljoen 

aangewezen voor de opvang van incidentele risico’s. Dit deel fungeert als algemene risicoreserve en is de 

voornaamste component van het weerstandsvermogen.  

De stand van de algemene reserve per 31 december 2016 bedraagt op basis van deze voorliggende 

jaarrekening voor resultaatbestemming € 11,9 mln.   

Naast de algemene reserve behoren ook de vrij aanwendbare bestemmingsreserves tot de 

weerstandscapaciteit en eventuele stille reserves. Bij bestemmingsreserves heeft de raad een bedrag 

gereserveerd voor een bepaald doel. De raad kan een besluit nemen tot een andere aanwending zolang er 

nog geen onontkoombare verplichtingen zijn aangegaan. Hierdoor kunnen deze reserves in noodgevallen 

ingezet worden om tegenvallers op te vangen. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 

december 2016 € 15,8 mln., voor het grootste deel bestaande uit de reserves kapitaallasten, onderhoud 

riolering, onderhoud gebouwen, onderhoud wegen en sociaal domein. Onder een groot deel van deze 

reserves liggen verplichtingen waardoor niet voor dit hele bedrag een heroverweging mogelijk is. Voor het 

aandeel in de weerstandscapaciteit wordt voor de bestemmingsreserves voorzichtigheidshalve een vrij 

aanwendbaar deel aangehouden van € 2 mln.  
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Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bezittingen (activa) de boekwaarde daarvan 

overstijgt. Het gaat hierbij om vaste activa (panden/gronden) of deelnemingen. Voorwaarde voor het 

opvoeren van deze stille reserves in de weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn of tot 

opbrengsten leiden, indien de gemeente dat zou willen. In 2013 is gestart met de verkoop van 

gemeentelijke eigendommen in de vorm van gronden en panden. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om 

de algemene reserve te verhogen. Voor wat betreft de panden nemen we voorzichtigheidshalve geen stille 

reserve op als onderdeel van de weerstandscapaciteit.  

Naast panden heeft de gemeente een behoorlijke grondpositie. Door het terugbrengen van het 

gemeentelijk eigendom in vastgoed zal deze positie in de toekomst afnemen. In totaal bezit de gemeente 

begin 2017 624 ha pachtgronden verdeeld naar 572ha vaste pacht en 52ha losse pacht. Daarnaast is nog 

24ha in eigendom die niet verpacht is. Deze gronden zijn niet meegenomen in de bepaling van de stille 

reserve. 

Het bepalen van de omvang van de waarde van stille reserves geeft slechts een indicatie van de 

verwachte opbrengstwaarde. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van een potentiële waarde bij 

verkoop. Voor gronden is de combinatie van het moment van verkoop, de hoeveelheid ha, de locatie en de 

prijsontwikkeling op dat moment bepalend voor de werkelijke verkoopwaarde. Om die reden wordt voor het 

bepalen van de stille reserve uitgegaan van een bandbreedte.  

Rekening houdend met de verdeling losse en vaste pacht en uitgaande van een verwachte verkoopprijs die 

ligt tussen € 4,50 en € 6,50/m² voor geliberaliseerde (losse) pacht en tussen de € 2,70 en € 3,90/m² voor 

reguliere (vaste) pacht, bedraagt de marktwaarde van de gronden tussen de circa € 17,8 en € 25,7 mln. 

Rekening houdend met een boekwaarde op een deel van deze gronden van in totaal € 12,7 mln., bedraagt 

het verschil tussen de potentiële gemiddelde opbrengstwaarde (€ 21,7 mln.) en de boekwaarde en 

daarmee de indicatieve gemiddelde omvang van de stille reserve € 9,0 mln.  

Om een bedrag op te nemen voor de weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van 50% van dit gemiddelde. 

Het is immers niet reëel te veronderstellen dat een dergelijke grondpositie in één keer op de markt gezet 

kan worden, wat voor de beoordeling van de weerstandscapaciteit van belang is. 

 
Structurele weerstandscapaciteit 

De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door: 

 het totaal van de onbenutte belastingcapaciteit 

 de post onvoorziene uitgaven die structureel in de begroting is geraamd.  

 

Omdat voor dienstverleningen het uitgangspunt van kostendekkende heffingen geldt, zit de onbenutte 

belastingcapaciteit uitsluitend in de onroerende zaakbelasting. Een verhoging van de OZB opbrengsten 

met 5% betekent circa € 380.000 aan extra opbrengsten. Voor de weerstandscapaciteit gaan we uit van 

een omvang van € 500.000 omdat de ophoging in praktijk beperkingen kent zoals politieke haalbaarheid en 

gewenste maximale stijging.  

 

Tenslotte behoort tot de weerstandscapaciteit de post voor onvoorziene uitgaven. Deze bedraagt jaarlijks 

€ 230.000.   
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De totale beschikbare weerstandscapaciteit komt daarmee op € 19,2 mln. zoals weergegeven in de 

onderstaande tabel: 

 

Bestanddeel  Huidige omvang 

weerstandscapaciteit 

Algemene reserve 11,9 mln. 

Bestemmingsreserves    2,0 mln. 

Onvoorzien    0,2 mln. 

Stille reserves   4,5 mln. 

Onbenutte belastingcapaciteit   0,5 mln. + pm 

Totaal  19,1 mln. + pm 

 

Risico’s 

Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente loopt. 

De risico’s die relevant zijn voor de weerstandscapaciteit zijn de risico’s die niet anderszins zijn te 

ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn 

waardoor een omvang is te bepalen) maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf 

weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden 

gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen financiële maatregelen 

zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze worden vervolgens afgezet tegen de 

hiervoor bepaalde weerstandscapaciteit.  

 

Onder risico’s verstaan wij in deze paragraaf derhalve: alle redelijk voorzienbare onzekerheden die niet 

specifiek vooraf kwantificeerbaar zijn. Onderstaand zijn de risico’s die wij in dit kader relevant achten 

opgesomd en zijn alle risico’s voorzien van een risicoprofiel (omvang en kans dat het risico zich voordoet). 

Een dergelijk risicoprofiel is altijd gestoeld op subjectieve aannames. Het risicoprofiel is tot stand gekomen 

door voor de gemeentelijke beleidstaken en projecten de nu bekende risico’s in beeld te brengen. Vanuit 

de betrokken beleidsinhoudelijke en financiële expertise is gezamenlijk per risico nagegaan wat precies het 

risico is en is mede op basis van ervaringsgegevens en toekomstverwachtingen een inschatting gemaakt 

van de omvang van het risico en de kans dat het risico zich voordoet.  

De inschatting van kans en omvang is in de tijd aan verandering onderhevig, waarbij het (voortschrijdend) 

inzicht sterk afhankelijk is van onzekere toekomstige factoren. Het risicoprofiel is daarom nadrukkelijk een 

momentopname. Een risico kan immers toe of afnemen en ook de omvang kan in de tijd fluctueren. 

Niettemin is, mede op basis van historie, getracht een zo reëel mogelijk profiel op te zetten met de kennis 

van dit moment. Om het verloop van het profiel in de tijd te laten zien, is aan het slot van de paragraaf een 

totaaltabel opgenomen met de risicoprofielen zoals die de afgelopen twee jaar zijn bepaald (voor zover het 

risico gedurende die gehele periode is opgenomen in de paragraaf). Naast het geactualiseerde profiel 

(jaarrekening 2016) gaat het achtereenvolgens om de profielen begroting 2017, jaarrekening 2015 en 

begroting 2016. Bij de risico’s zelf is naast het actuele profiel het laatst opgestelde profiel bij de begroting 

2017 opgenomen om de eventuele wijziging zichtbaar te maken.  

 

De minimumomvang van ieder risico is 0; in het profiel is de maximale risico-omvang weergegeven. Dit 

moet derhalve gelezen worden als de bandbreedte tussen 0 en de genoemde maximale omvang.   

 

Tot slot zijn de risico’s ingedeeld naar programma waaraan het betreffende risico is gerelateerd.  
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Risico’s gerelateerd aan de incidentele weerstandscapaciteit 

 
Grondexploitatie (programma 14)  

De gemeente heeft gronden aangekocht om de verwezenlijking van ruimtelijke doelstellingen mogelijk te 

maken. De ontwikkeling van projecten brengt in de loop der jaren aanzienlijke investeringen met zich mee. 

Daar staan aanzienlijke opbrengsten in de vorm van grondverkopen en bijdragen in de kosten tegenover. 

Bij de totstandkoming van de jaarrekening en de begroting zijn de verwachte resultaten van projecten in 

beeld gebracht door middel van geactualiseerde grondexploitaties. Waar nodig zijn verliesvoorzieningen 

gevormd.  

 

De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan leiden tot 

tegenvallende resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht. Verliezen zijn afgedekt 

met voorzieningen. Wanneer voorzieningen ontoereikend blijken, moet het gemeentelijk 

weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op te kunnen vangen. Bij de 

totstandkoming van de jaarrekening 2016, zijn nieuwe risicoanalyses opgesteld om het mogelijke effect van 

optredende risico’s in beeld te brengen.  

 

Risicobeoordeling bij de jaarrekening 2016 

De risicoanalyses zijn begin 2017 voor de jaarrekening 2016 geactualiseerd. Ook dit jaar is gekeken naar 

de algemene risico’s op de onderdelen prijs, vertraging en programma. Aanvullend zijn meer project 

specifieke risico’s per project in beeld gebracht. De mogelijke effecten van wijzigingen in het programma 

zijn opgenomen onder de project specifieke risico’s.  

 

Algemene risico’s 

De algemene risico’s zijn doorgerekend voor de volgende projecten: Geerpark, De Grassen, Poort van 

Heusden, Hoog I en Hoog II, Metal Valley en Grotestraat Heesbeen. Ongeveer een derde deel van het 

maximale risicobedrag hangt samen met algemene risico’s. Het berekende risico nam met ongeveer € 1,2 

miljoen af. Dit komt door een kleiner effect bij vertraging van projecten (door een lagere rente) en het 

afgenomen prijsrisico door gerealiseerde verkopen en de aantrekkende woningmarkt.  

 

Project specifieke risico’s 

Het grootste deel van de project specifieke risico’s komt door de projecten De Grassen en Poort van 

Heusden. Beide projecten hebben een hoge boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de 

projecten niet doorgaat. De project specifieke risico’s namen in 2016 toe met ongeveer € 3,5 miljoen. De 

toename komt voornamelijk doordat een hoger risicobedrag voor de Poort van Heusden is ingerekend (het 

risico dat niet alle benodigde bouwtitels kunnen worden verkregen is voor het eerst concreet vertaald, 

waardoor het risicoprofiel is toegenomen).  

 

Per saldo leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 10,2 miljoen voor wat betreft de 

grondexploitaties. De kans is vooralsnog gehandhaafd op 50% gebaseerd op de algemene en project 

specifieke risico’s gezamenlijk zoals benoemd in het onderdeel bouwgrondexploitaties bij het jaarverslag. 

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 10.200.000 50% 

2017 begroting € 7.800.000 50% 

 

  
Toerekening apparaatskosten aan investeringen/Grondbedrijf (div programma’s)  

In de begroting worden apparaatskosten doorberekend aan investeringen en aan de grondexploitaties 

(werkelijk 2016 € 1.970.000). Voor 2017 is de begrote omvang € 2.405.000.  

Deze berekening wordt gebaseerd op de in de beleidsplanning voorgenomen activiteiten. Indien tijdens de 

uitvoering van de begroting blijkt dat er een substantiële afname is van de activiteiten voor investeringen en 

grondexploitatie, kunnen er minder apparaatskosten aan die activiteiten worden toegerekend, wat tijdelijk 

tot een hogere toerekening aan de jaarlijkse exploitatie kan leiden. Dit is het geval wanneer de 
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vermindering van de personele capaciteit die door de afname van de activiteiten mogelijk is, niet 

onmiddellijk kan worden gerealiseerd. Er is dan sprake van tijdelijke frictiekosten. In tijden van 

verslechterde economische situatie is deze kans groter dan in tijden van hoogconjunctuur. De afgelopen 

jaren in een situatie van slechte economische situatie is hier op ingespeeld door tijdig capaciteit anders in 

te zetten en door uitwisselingen met omliggende gemeenten. Inmiddels gaat het economisch weer beter en 

is het risico minder geworden. 

Beheersmaatregel: sturen op de inzet van capaciteit op projecten en investeringen zodat bij een afname 

van projecten ook minder capaciteit wordt ingezet.  

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 250.000 10% 

2017 begroting  € 250.000 10% 

 
 
Gemeentelijke kapitaalgoederen (programma 4, 5 en 13)  

De gemeente beheert een aantal gebouwen en openbare voorzieningen (wegen, rioleringen etc.). Het 

onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen geschiedt op basis van beheerplannen. Voor de kosten 

van de uitvoering van de beheerplannen zijn reserves gevormd om schommelingen in uitvoeringskosten 

tussen verschillende jaren op te kunnen vangen. Het risico is aanwezig dat calamiteiten ontstaan die 

kosten met zich meebrengen die niet (volledig) uit de bestemmingsreserves gedekt kunnen worden. De 

nieuwe beleidsuitgangspunten voor wegen en gebouwen (en ook voor groenonderhoud zijnde een niet-

kapitaalgoed), zijn recent vastgesteld. Met deze actualisaties wordt de kans op niet voorziene uitgaven 

verkleind.   

Beheersmaatregel: met de aanwezigheid van een actueel en volledig onderhoudsplan is de kans op 

calamiteiten beperkt of zorgt slechts voor een verschuiving in de planning.  

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 300.000 30% 

2017 begroting € 300.000 30% 

 
 
Uitvoering werken (diverse programma’s)  

Algemeen: inherent aan het uitvoeren van publieke taken is, dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Hieruit 

kunnen o.a. door een toenemend claimbewustzijn bij burgers claims en rechtsgedingen voortvloeien, 

waarvan de eventuele financiële consequenties niet altijd door een verzekering (kunnen) worden gedekt. 

Op basis van de feitelijke aanspraken in het verleden wordt dit risico laag ingeschat.  

Beheersmaatregel: bij nieuwe projecten of bouwgrondexploitaties wordt bij de voorbereiding van een 

project rekening gehouden met mogelijke schadeloosstellingen of aanspraken op schadevergoedingen e.d. 

Binnen de ramingen wordt hier dan ook rekening mee gehouden.  

Specifiek: in dit profiel is een claim van een ontwikkelaar opgenomen. De gemeente wordt daarin 

aansprakelijk gesteld voor het, naar de mening van de ontwikkelaar, foutief toegepast vrijstellingsartikel in 

de bouwvergunningsprocedure waardoor vertraging in de verlening van de bouwvergunning is ontstaan 

(Molenpark). In februari 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan waarbij de claim is afgewezen. Er is 

inmiddels door de ontwikkelaar beroep ingediend bij de Raad van State. Dit zal dienen in 2017. De 

gemeente schat de kans op een aanzienlijke schadevergoeding, mede op basis van behandeling in de 

rechtbank, laag in. 

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 500.000 10% 

2017 begroting  € 500.000 10% 
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Bodemvervuilingen (programma 13)  

Voor saneringsgevallen inzake bodemvervuiling in toekomstige exploitatiegebieden, worden de 

saneringskosten opgevangen binnen de exploitatieopzetten. Voor saneringsgevallen buiten 

bouwgrondexploitaties is geen voorziening getroffen.  

Beheersmaatregel: Bij initiatief van derden zal de initiatiefnemer ervoor moeten zorgen dat de bodem 

geschikt is voor het initiatief. 

Er bestaat altijd een onzekerheid over de omvang van de vervuiling. Daarnaast blijkt soms dat saneringen 

nodig zijn op niet geprogrammeerde plaatsen. Een aanspraak op het weerstandsvermogen wordt op basis 

van het verleden als een laag risico gezien.  

Beheersmaatregel: indien de gemeente een sanering moet uitvoeren, zal in eerste instantie altijd gekeken 

worden of deze op de veroorzaker kan worden verhaald. Bij historische gevallen zal dit doorgaans lastig 

zijn. 

 

 

 

 

 

 
Planschadevergoedingen (programma 14)             

De gemeente loopt vooral een risico voor ontwikkelingen die zij zelf initieert en daarnaast bij actualisatie 

van bestemmingsplannen. Bij dergelijke ontwikkelingen worden vooraf de gevolgen van 

planschadevergoedingen goed in beeld gebracht en in de exploitatie opzetten van de te ontwikkelen 

locaties verwerkt. Drie jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan is geen beroep meer 

mogelijk. De grootste kans op planschade zal zich voordoen kort nadat het bestemmingsplan wordt 

geactualiseerd. De bestemmingsplannen met de grootste kans op planschades zijn nu geactualiseerd. Dat 

laat onverlet dat door onvoorziene omstandigheden toch planschaderisico’s kunnen optreden als gevolg 

van veranderingen in bestemmingsplanmethodiek cq. het wegvallen of toenemen van bouwmogelijkheden. 

Beheersmaatregel: Bij planschades heeft de gemeente de bevoegdheid tot het sluiten van 

planschadevergoeding overeenkomsten. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Daarnaast geldt 

op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening een eigen risico voor de verzoeker van 2% van de waarde 

van de woning. 

 

 

 
 
 

 
Armoedebeleid (programma 11)  

Nu we economisch uit het dal aan het komen zijn, zien we een stabilisering van het beroep op de 

inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand, de benutting van het budget 

HeusdenPas en de kwijtschelding. Het beroep op de schuldhulpverlening blijft wel onverminderd hoog. De 

genoemde voorzieningen zijn open einde regelingen. Er is daarmee steeds een risico op overschrijding van 

het budget.  

 

Bij een eventuele overschrijding van het budget spelen de volgende actuele ontwikkelingen een rol. Door 

de nieuwe aanpak van schulden verwachten we op dit moment met name hogere kosten aan 

schuldhulpverlening bij de Kredietbank. Doel is ook om sociaal juridisch expertise onderdeel van de 

aanpak van schulden te laten uitmaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Maar eerst wordt ingezet op 

veranderingen in de Bijeen teams.  

Een andere ontwikkeling is dat we de uitvoering van de HeusdenPas willen vereenvoudigen. Dit maakt het 

voor HeusdenPas houders gemakkelijker om te declareren. Hierdoor verwachten we de benutting van de 

HeusdenPas te vergroten.  

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 200.000 5% 

2017 begroting € 200.000  5% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 500.000 10% 

2017 begroting € 500.000 10% 
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Verrekening met de reserve sociaal domein is mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn. In deze 

jaarrekening wordt een aanvullende storting gedaan van € 3,2 mln. Hierdoor kan het risicoprofiel voor een 

beroep op de weerstandscapaciteit vooralsnog worden bijgesteld naar nihil.  

 

 

 

 

 
 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (programma 13)     

Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de 

gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 1999 te beëindigen. Het 

Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht van de voormalige vuilnisstortplaats De Vlagheide aan de 

provincie verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de nazorg 

daarvan. Op basis van de huidige inzichten zal de nazorgplicht van de Provincie Noord-Brabant aanvangen 

in het vierde kwartaal 2018. Dit is het moment waarop de stortplaats, na het aanbrengen van de definitieve 

bovenafdichting en het verrichten van de eindinspectie, formeel gesloten zal worden verklaard. 

 

In het kader van deze overdracht meldt het bestuur van het Stadsgewest een risico. Er dient een 

doelvermogen beschikbaar te zijn waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (= 

eeuwigdurend) betaald kunnen worden. Dit doeIvermogen is door de provincie in 2008 berekend op € 17,6 

miljoen. Ter dekking van dit doelvermogen is door het Stadsgewest al enige jaren geleden een bedrag 

gestort bij de provincie wat, sinds medio 2015 met een laag risicoprofiel is belegd. Het saldo hiervan bij de 

jaarrekening 2015 bedraagt € 16,5 miljoen. 

 

In de raadsvergadering van 20 december 2016 is een begrotingswijziging 2016 van het Stadsgewest 

besproken. Uit deze begrotingswijziging blijkt dat het bestuur van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch een 

uiteindelijk tekort van € 2,7 miljoen verwacht. Dit tekort zal moeten worden gedragen door de deelnemende 

gemeentes. De afrekening wordt verwacht na overdracht van de stortplaats in 2018. Het aandeel van de 

gemeente Heusden in dit berekende tekort is becijferd op circa € 131.000. 

 

Het definitieve doelvermogen zal echter pas na overdracht, in 2018, worden bepaald. Het doelvermogen op 

grond van berekeningen van het Stadsgewest en een onafhankelijke expert zou  

€ 14 miljoen bedragen. Los hiervan wordt momenteel onderhandeld met de provincie over de 

uitgangspunten die gebruikt moeten worden bij het vaststellen van het doelvermogen. Zo is er tot op heden 

uitgegaan van een rekenrente van 5%. Een aanpassing van 1% leidt echter tot een hoger doelvermogen 

van 48% (ca. € 7 miljoen op basis van het doelvermogen van € 14 miljoen). Daarentegen kan de 

afschrijvingstermijn van de bovenafdichting mogelijk naar boven worden bijgesteld hetgeen een positief 

effect heeft van ca. € 1,6 miljoen op het doelvermogen. 

 

Concluderend stellen we dat er sprake is van een financieel risico van € 10,6 miljoen (€ 3,6 miljoen 

afwijking doelvermogen en € 7 miljoen bijstelling 1% rekenrente). Daar tegenover staat een kans op 

meevallers van € 2,6 miljoen (€ 1 miljoen meevaller in investeringen en € 1,6 miljoen lager doelvermogen 

door het verlengen van de afschrijvingstermijn). Per saldo moet er daarom in het risicoprofiel rekening 

worden gehouden met een hoger tekort van € 8 miljoen. Het aandeel van de gemeente Heusden bedraagt 

4,9%. Afgerond is het berekende risico € 392.000.  

 

 

 

 

 

 

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 0  0% 

2017 begroting € 200.000 80% 
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De kans dat dit risico zich zal voordoen is aanwezig. De provincie heeft in 2016 een evaluatie van het 

nazorgfonds aangekondigd. Op basis van deze evaluatie wordt een besluit verwacht over de aanpassingen 

van de uitgangspunten voor het doelvermogen. 

 

 

 

 

 

 
Belasting (programma 15)     

Complexiteit van de BTW-wetgeving en het BTW compensatiefonds zorgt voor financiële risico`s. Voor 

deze algemene risico`s van de omzetbelasting is geen voorziening getroffen. Hoewel er jaarlijks diverse 

controles op de juistheid van de BTW-afdracht en declaraties bij het BTW compensatiefonds plaatsvinden, 

kan een boekenonderzoek tot een naheffingsaanslag leiden.  

De kans op een boekenonderzoek is altijd aanwezig. De vraag is of dit ook resulteert in een 

naheffingsaanslag. In 2016 is geen sprake geweest van een onderzoek of naheffing 

De jaarlijkse omvang van de BTW aangifte is circa € 2 miljoen. De jaarlijkse declaratie uit het BTW 

compensatiefonds circa € 4 miljoen. Ervan uitgaande dat maximaal 10% tot een correctie kan leiden, 

bedraagt de maximale omvang van het risico € 0,6 miljoen. 

Gemeenten zijn met ingang van 2016 in de basis belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). 

De gemeente heeft een fiscaal adviseur ingeschakeld om de gevolgen van de invoering van de vpb-plicht 

in kaart te brengen. Op grond van uitgevoerde fiscale scans en berekeningen is in 2016 het standpunt 

ingenomen dat de gemeente (nog) niet onderworpen is aan vpb-heffing. De gemeente voert hierover 

samen met haar fiscaal adviseur gesprekken met de belastingdienst. Het is nog onduidelijk wanneer de 

belastingdienst met uitsluitsel komt over de ingenomen en gepresenteerde standpunten. Vooralsnog wordt 

op basis van de ingenomen standpunten geen Vpb-last verwacht, in elk geval voor 2016. Het kan zijn dat 

de gemeente voor de grondexploitaties in de toekomst nog wel te maken zal krijgen krijgt met vpb-heffing. 

Dat is het geval wanneer er fiscale winst ontstaat op fiscaal belaste activiteiten. Daartoe zal jaarlijks 

worden beoordeeld of dat het geval is. De eerstkomende jaren is geen materiële vpb-last te verwachten.  

  

Eind 2016 heeft de belastingdienst verzocht om een aanvullende onderbouwing. In overleg met de fiscaal 

adviseur zal de benodigde onderbouwing worden geleverd. Doordat op onderdelen onzekerheden blijven 

bestaan over de interpretatie van de belastingdienst van regelgeving, blijft er echter een risico bestaan. De 

komende jaren moet in de praktijk meer duidelijkheid ontstaan. 

 

 
 
 

 

  

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 392.000 40% 

2017 begroting € 370.000 40% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 1.000.000 20% 

2017 begroting € 900.000 20% 
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Risico’s gerelateerd aan de structurele weerstandscapaciteit 
 
Renterisico (programma 15)  

In de begroting 2017 en meerjarenraming wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te nemen 

geldleningen van 1,5%. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen worden 

afgesloten hoger is.  

Gelet op de rentestand en verwachte rente-ontwikkeling is die kans nog altijd beperkt.  

Voor de berekening van het risicoprofiel is uitgegaan van een maximale rente van 2,5%. De omvang van 

het risico wordt gekoppeld aan de financieringsbehoefte. In de primaire begroting bedraagt deze 

financieringsbehoefte voor 2017 € 15 miljoen. In 2016 zijn er 3 leningen afgesloten van in totaal € 15 

miljoen, met een rentepercentage van onder de 1%. De verwachting is dat de financieringsbehoefte in 

2017 ook onder de 1,5% kan worden gefinancierd. Om deze redenen staat het risicoprofiel voor dit 

moment op nul. 

Beheersmaatregelen: spreiding leningenportefeuille, rentevisie, actualiseren rente die we verwachten te 

betalen. 

 

 

 
 
 

 
Beleid van de Rijksoverheid  

De gemeente wordt voortdurend geconfronteerd met de effecten van het gevoerde Rijksbeleid. Hierna 

volgt een opsomming van de belangrijkste risico’s die daarbij aan de orde zijn. 

 

Gemeentefonds (Algemene dekkingsmiddelen)             

Na een aantal jaren van rijksbezuinigingen, lijkt het economisch tij te keren. De reguliere “trap op/trap af 

systematiek” gekoppeld aan het niveau van de rijksuitgaven kent de komende jaren naar verwachting een 

positief effect. De circulaires in 2016 onderschrijven dit beeld. Er zit voor alle jaren een positieve 

ontwikkeling in. De financiële effecten zijn in de begroting 2017 en in de tweede berap 2016 verwerkt. De 

rijksuitgaven en de meerjarige mutaties daarin zullen door een nieuw regeerakkoord na de tweede kamer 

verkiezingen van maart 2017 weer kunnen wijzigen. Dit kan ook weer een effect hebben op de hoogte van 

de algemene uitkering.  

 

De gemeente volgt de ontwikkelingen in de algemene uitkering nauwgezet, en zodra er beleidswijzigingen 

bekend worden gemaakt met financiële consequenties worden die vertaald in bijstellingen op de lopende 

budgetten via de bestuursrapportages. Het meerjarenperspectief wordt eveneens hierop aangepast. 

 

Gemeenten kunnen omzetbelasting die drukt op kosten voor overheidstaken declareren bij het btw-

compensatiefonds (BCF). Vanaf 2015 is de omvang van de te declareren btw gemaximeerd. Als er in 

totaliteit meer wordt gedeclareerd dan het ingestelde plafond, dan wordt dit verschil gekort op het 

gemeentefonds, en worden alle gemeenten dus naar evenredigheid gekort op de algemene uitkering. Bij 

een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. Mutaties worden 

in het volgende jaar verrekend via de circulaire en maakt daarmee onderdeel uit van de algehele 

berekening van de algemene uitkering. 

 

Het risico m.b.t. de macronorm (maximale stijging lokale lastendruk) en de evt. korting die daaruit voort kan 

komen voor de algemene uitkering, is opgenomen onder de algemene uitkering. Het onderzoek naar 

voortzetting of een andere vorm van maximering was gekoppeld aan de discussie over de verruiming van 

het belastinggebied. Hiervoor is echter (vooralsnog) geen politieke consensus bereikt. De macronorm blijft 

in 2017 gehandhaafd, maar of dit gaat leiden tot de ultieme sanctie bij overschrijding, is nog onduidelijk. 

 

 

Risicoprofiel Maximale omvang Kans 

2016 jaarrekening € 0 0% 

2017 begroting € 0 0% 
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Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en de positieve trend in de meerjarenraming wordt het profiel 

van dit risico iets positiever ingeschat.  

 

 

 

 

 

 

Wet Hof (Resultaat) 

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) heeft als doel om het begrotingssaldo van het Rijk op orde te 

krijgen. Hiervoor wordt een limiet gesteld aan het aandeel dat gemeenten in het Nederlandse 

begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter gelet 

op de Rijksbegroting blijven de tekorten ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang.  

In 2015 zijn de gemeenten binnen de norm gebleven. Het geraamde EMU-saldo van gemeenten komt 

volgens de EMU-enquête 2017 uit op -3,5 miljard euro voor 2016. Het geraamde saldo verbetert via -2,7 

miljard euro in 2017 tot -0,4 miljard euro in 2018. 

De ontwikkeling van de Rijksuitgaven zullen voor een deel worden beïnvloedt door een nieuw 

regeerakkoord. Het risico wordt vooralsnog gehandhaafd op nihil.  

 

 

 

 

 

 

Decentralisaties: Wmo 2015 en Jeugdwet (programma 12)   

De middelen die de gemeente in 2016 voor de uitvoering van deze decentralisaties beschikbaar heeft, 

bedragen € 17,9 mln. Hiervan is € 5,5 mln. voor participatie/re-integratie die de gemeente ook voor 2015 

ontving. De risico inschatting met betrekking tot deze taken zijn hierna afzonderlijk opgenomen onder werk 

en inkomen. Voor de nieuwe taken op het gebied van de Wmo (begeleiding en dagbesteding) en Jeugd 

bedraagt de uitkering derhalve € 12,4 mln. In 2017 bedraagt het totale budget  

€ 17,4 mln.  

 

Voor de decentralisaties is het uitgangspunt dat de gemeenten voldoende financiële armslag krijgen om 

nieuwe taken uit te voeren. Gedurende het jaar 2016 is dit uitgangspunt correct gebleken. Het risico van dit 

takenpakket blijft echter aanwezig en is tweeledig: enerzijds betreft het openeinderegelingen en anderzijds 

blijft de haalbaarheid van de veronderstelde efficiencywinst door  te realiseren transformatie een onzekere 

factor.  

 

Naast bovenstaande onzekerheden zal in de toekomst moeten blijken of het verminderde rijksbudget ook 

in de komende jaren toereikend is voor de te maken zorgkosten. Rekening houdend met de realisatie in 

2015/2016 en de opgedane ervaring stellen we de inschatting van bovenstaande onzekerheden voor de 

omvang van het risico op maximaal 5% van de ontvangen rijksmiddelen Wmo/Jeugd.  

 

De reserve sociaal domein zal op basis van deze jaarrekening worden gevoed met een overschot van € 

3,2 mln. Hierdoor is er weer een buffer om toekomstige risico’s binnen het sociaal domein op te vangen. 

Het profiel kan dan ook naar beneden worden bijgesteld. Het verwachte beroep op het 

weerstandsvermogen is vooralsnog nihil. 

 

 

 

 

 
 
 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 200.000 10% 

2017 begroting € 250.000 20% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 0 0% 

2017 begroting  € 0  0% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 0 30% 

2017 begroting € 620.000 30% 
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Huisvesting onderwijs (programma 7)  

Vanaf 1 januari 1997 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsinstellingen. De 

vergoeding hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Op 1 januari 2015 is 

het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen (PO) van het Rijk 

rechtstreeks naar de schoolbesturen gegaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bekostiging van 

nieuwbouw, uitbreiding, constructiefouten (onder andere asbest) en herstel in geval van bijzondere 

omstandigheden (calamiteiten als brand, diefstal, stormschade). In 2015 is een voorstel aan de raad 

voorgelegd met de financiële overdracht van het buitenonderhoud richting de schoolbesturen. De raad 

heeft daarbij een motie ingediend om in 2016 een schouw uit te voeren en de uitgaven die hieruit volgen te 

delen met de schoolbesturen.  

De kans dat een school uitgebreid moet worden is klein vanwege krimp. Wel zal op termijn 

nieuwbouw/renovatie aan de orde zijn. Hiervoor is in 2016 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt. 

Voor het IHP is een voorlopige reservering van € 1,3 miljoen in de algemene reserve opgenomen. De 

verdere uitwerking van het IHP zal parallel lopen aan de voorjaarsnota 2017.  

Daarnaast is er kans op uitgaven in verband met constructiefouten en calamiteiten. Alleen in dat geval zal 

er een beroep gedaan moeten worden op het weerstandsvermogen. Als maximum risico wordt hiervoor € 

250.000 opgenomen.  

 

Vanaf 1 januari 2015 is het onderhoud en aanpassingen van de lokalen bewegingsonderwijs geen 

voorziening in de onderwijshuisvesting meer, maar worden ze gerekend tot de kosten materiële 

instandhouding. Schoolbesturen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente op basis van de 

Verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente Heusden 2015. Deze verordening is op 10 februari 

2015 vastgesteld door de raad. De rijksbijdrage voor het bekostigen van het onderhoud en aanpassingen 

van de lokalen bewegingsonderwijs is onderdeel van de vergoedingscomponent onderwijshuisvesting in de 

algemene uitkering. Op basis van het beleidsplan gebouwen 2014 waar de gymzalen onderdeel van zijn, 

zijn de rijksmiddelen voldoende voor het uitvoeren van het onderhoud. Schommelingen kunnen worden 

opgevangen door de gevormde onderhoudsreserve waardoor naar verwachting geen beroep hoeft te 

worden gedaan op het weerstandsvermogen. 

  

 

 

 

 

 

Baanbrekers (programma 11) 

Een groot deel van de uitvoering rondom werk en inkomen doen we samen met de gemeenten Waalwijk en 

Loon op Zand en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Baanbrekers ontvangt van de gemeenten hiervoor 

het BUIG-budget en het Participatiebudget en een vergoeding voor de apparaatskosten. Daarnaast is in de 

afgelopen jaren steeds een bijdrage in het tekort gedaan.  

 

Op basis van de begroting 2017 van Baanbrekers zijn vorig jaar aanvullende bijdragen opgenomen ten 

laste van de reserve sociaal domein voor de jaren 2017-2020. Op dit moment vindt in het kader van de 

herziene begroting 2017/kadernota 2018 een discussie plaats over de opdracht aan Baanbrekers vanuit de 

drie gemeenten en de keuzes die daarin zijn te maken. In zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 

bestuur is hierover inmiddels een aantal keer gesproken en zijn ook kaders aan Baanbrekers meegegeven. 

Op basis van een realistische raming is het waarschijnlijk dat de bijdragen van gemeenten zoals die nu 

begroot zijn, niet toereikend zullen zijn om het gewenste takenpakket volledig uit te kunnen voeren. Dit is 

onder andere een gevolg van de uitbreiding van (wettelijke) taken en een groeiende doelgroep. In de 

voorjaarsnota/begroting 2018 zullen we de uitkomsten van dit proces financieel vertalen. Doel daarbij is om 

de aanvullende bijdragen die daaruit voortvloeien op te vangen binnen de meerjarenraming sociaal 

domein. Eventueel kan in de beginjaren van de nieuwe ramingsperiode nog een beroep worden gedaan op 

de reserve sociaal domein.  

 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 250.000 50% 

2017 begroting € 250.000 50% 
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Na twee jaar ervaring met de nieuwe taken binnen het sociaal domein, zullen we in de begroting 2018 de 

raming baseren op de feitelijke uitgaven en reële prognoses van dat moment en niet langer de inkomsten 

één op één koppelen aan de uitgaven. Baanbrekers is daar een onderdeel van. Gelet op de financiële 

uitkomsten van het sociaal domein in 2015 en 2016 is er naar verwachting ruimte om een groot deel van 

de aanvullende bijdrage aan Baanbrekers hierbinnen op te vangen. Voor een beperkt deel zal mogelijk nog 

een beroep gedaan moeten worden op de vrije begrotingsruimte. Het risico blijft dan beperkt tot afwijkingen 

op de vastgestelde meerjarenbegroting van Baanbrekers, bijvoorbeeld als gevolg van het achterblijven van 

de economische groei en een lagere uitstroom uit de bijstand waardoor de uitgaven op 

inkomensondersteuning hoger uitkomen dan begroot. Hiervoor kan incidenteel een beroep gedaan worden 

op de nog beschikbare vrije ruimte in de reserve sociaal domein. Hiervoor zal derhalve vooralsnog geen 

beroep gedaan worden op het weerstandsvermogen. 

 

 

 

 

 
 
Verkoop gemeente-eigendommen (programma 5)  

In de meerjarenraming is een taakstelling opgenomen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke eigendommen. 

Met de verkoop van gemeentelijke gronden en panden wordt gestreefd een verkoopopbrengst te realiseren 

met o.a. het doel de algemene reserve ten minste op het minimumniveau te brengen en het 

weerstandsvermogen te vergroten waardoor mogelijke tegenvallers in de toekomst opgevangen kunnen 

worden.  

Het hier opgenomen risico betreft het niet realiseren van de verkoopopbrengst van het betreffende jaar om 

de algemene reserve op termijn op peil te brengen en te houden (ten minste op met minimumniveau). Voor 

2017 bedraagt de ingecalculeerde verkoopopbrengst € 2,5 mln. Zoals de afgelopen jaren al is gebleken 

loopt de geraamde taakstelling in een jaarschijf niet altijd in de pas met de werkelijke verkopen omdat het 

heel lastig is te voorspellen wanneer bepaalde panden/gronden daadwerkelijk verkocht zullen worden.  

 

 

 

 

 

 
Bergsche Maasveren (programma 4)            

De oevergemeenten Waalwijk, Werkendam, Zaltbommel, Aalburg en Heusden hebben via een contract, 

getekend op 31 december 2008, het eigendom van drie veerverbindingen over de Bergsche Maas 

verkregen. Tegelijkertijd hebben de deelnemende gemeenten de vervoerplicht, het beheer en het 

onderhoud van de veerverbindingen op zich genomen. Voor de overname van de veerverbindingen 

hebben de gemeenten een afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen. Hiermee kunnen de Bergsche 

Maasveren voorlopig geëxploiteerd worden. De gemeente loopt het risico dat de afkoopsom op termijn 

ontoereikend is om de instandhouding van de veerverbindingen te bekostigen. Dit is afhankelijk van de 

jaarlijkse exploitatiekosten en het beleggingsresultaat van de afkoopsom. Op dit moment wordt er rekening 

mee gehouden dat de afkoopsom minimaal tot 2038 toereikend is voor de exploitatie van de veren. 

 

 

 

 

 
  

Risicoprofiel Maximale omvang Kans 

2016 jaarrekening € 0   0% 

2017 begroting € 650.000 30% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 2.500.000 30% 

2017 begroting € 2.500.000 30% 

Risicoprofiel Maximale omvang kans 

2016 jaarrekening € 0 0% 

2017 begroting € 0  0% 
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Samenvattend overzicht risicoprofielen  

Hieronder is op basis van de geschetste risico’s een samenvattend overzicht opgenomen van alle 

risicoprofielen zoals nu bepaald bij de opstelling van de begroting 2017. Om ook het meerjarig verloop van 

de risico’s te laten zien, zijn in de tabel de laatste vier profielen opgenomen. 

 
Risicoprofielen  
(Bedragen maximaal  
risico x € 1.000) 

Begr 2016 
(aug 2015) 

JR 2015 
(feb 2016) 

Begr 2017 
(aug 2016) 

JR 2016 
(feb 2017) 

Risico 
Max  
risico         Kans 

Max  
risico         Kans 

Max  
risico         Kans 

Max  
risico         Kans 

Grondexploitatie    6.900        50%    7.800        50%    7.800        50%  10.200         50% 

Apparaatskosten 
investeringen/exploitaties 

 
      250        10% 

 
      250        10% 

 
      250        10% 

 
      250        10% 

Gemeentelijke kapitaalgoederen 
 
      300        30% 

 
      300        30% 

 
      300        30% 

 
      300        30% 

Uitvoering werken    1.500        10%       500        10%       500        10%       500        10% 

Bodemvervuilingen       200          5%       200          5%       200          5%       200          5% 

Planschadevergoedingen       500        10%       500        10%       500        10%       500        10% 

Armoedebeleid       100        80%       200        80%       200         80%           0          0% 

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch         50        25%       370        40%       370        40%       392        40% 

Belasting       500        20%       500        20%       900        20%    1.100        20% 

Boete verwerking restafval       150        10%           0          0%           0           0%           0          0% 

Renterisico       200        10%           0          0%           0           0%           0          0% 

Gemeentefonds       250        20%       250        20%       250        20%       200        10% 

Wet HOF           0          0%           0          0%           0          0%           0          0% 

Decentralisaties   1.000         30%           0          0%       620         30%           0          0% 

Huisvesting onderwijs      100         20%       250         50%       250         50%       250         50% 

Baanbrekers      300         50%       633         80%       650         30%           0           0% 

Verkoop gemeente-eigendommen 
 
      600        30% 

 
      600        30%    2.500         30% 

 
   2.500         30% 

Totaal  12.900  12.353  15.290  16.392 
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Verdelingsmatrix naar omvang en kans 

In onderstaande tabel is de risicospreiding van de profielen voor deze jaarrekening weergegeven zodat in 

één oogopslag duidelijk is hoeveel risico’s zich in welk deel bevinden. Het risicoprofiel wordt slechter 

naarmate het aantal risico’s van linksonder naar rechtsboven toeneemt.   

 

  
Aantal risico's  

(omvang uitgezet tegen kans) 

Omvang           

x > € 1.000.000   2 1   

€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000      

€ 200.000 < x ≤ € 500.000 3 1 2   

€ 50.000 < x ≤ € 200.000 2     

x ≤ € 50.000      

Kans < 20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

 

Risicoklasse 

Minimaal 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

 

 
Confrontatie weerstandscapaciteit en risico’s 

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare risico dat de gemeente loopt bedraagt circa  

€ 16,4 mln. Niet alle benoemde risico’s zullen zich echter tegelijk voor gaan doen. Op basis van erkende 

risico-simulatie modellen is een algemene norm dat 70% van de totale risico-omvang aangehouden kan 

worden als uitgangspunt voor de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee komt de benodigde 

weerstandscapaciteit uit op € 11,5 mln. Deze norm is aan de veilige kant als we dit afzetten tegen de 

feitelijke aanspraak op de weerstandscapaciteit in het verleden.  

De totaal beschikbare weerstandscapaciteit is in hoofdstuk 1 berekend op € 19,1 mln. waarmee de 

berekende weerstandcapaciteit per 1 januari 2017 voldoende is.  

 

Hieronder is de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico’s weergegeven op 

basis van de risicoanalyse uit de voorgaande jaarrekeningen en begrotingen.  
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Kengetallen  

Met ingang van de begroting 2016 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording voor dat in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet 

worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente.  

 

Kengetal Begroting 

2016 

Jaarrekening 

2015 

Begroting 

2017 

Jaarrekening 

2016 

Netto schuldquote 174% 167% 148% 128% 

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 

165% 157% 138% 117% 

 

Solvabiliteitsrisico 18,6% 10,4% 10,4% 14,0% 

Structurele exploitatieruimte 1,5% 0,73% 1,6% 0,93% 

Grondexploitatie 103% 101% 83% 77% 

Belastingcapaciteit 82% 80% 87% 82% 

  

 
Netto schuldquote: 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en 

geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat 

van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. Voor de Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor verstrekte leningen worden eventueel uitgeleende gelden in mindering gebracht. De schuldenlast 

wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves. Voor 

Heusden is deze schuldquote, alhoewel hij bij de jaarrekening 2016 is gedaald, nog steeds relatief hoog. 

Dit komt vooral doordat ook leningen voor bouwgrondexploitaties in de opgenomen leningen zitten. 

Hiervoor is niet direct sprake van een link met de reguliere begrotingsomvang. Immers tegenover deze 

leningen staat een opbrengst uit de verkoop van grond.  
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Solvabiliteit:    

Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de 

passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente 

en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is.  

 
Structurele exploitatieruimte: 

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in 

hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit 

kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. 

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te 

dekken.  

 
Grondexploitatie: 

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële 

positie van gemeenten. Indien leningen zijn afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) 

woningbouw/bedrijventerrein projecten, ontstaat er een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke 

schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer de projecten tot 

uitvoering komen. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (bouwgronden in 

exploitatie en niet in exploitatie) is ten opzichte van de totale baten (voor mutatie reserves). 

 
Belastingcapaciteit: 

Eén van de belangrijkste instrumenten die de gemeente op dit moment heeft om een matige financiële 

positie te verbeteren, is het aanspreken van de niet benutte belastingcapaciteit. De OZB is naast de 

algemene uitkering de belangrijkste inkomstenbron. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale 

gemeentelijke woonlasten voor een gezin met een woning van een gemiddelde WOZ waarde te delen door 

het landelijke gemiddelde van het voorgaande begrotingsjaar. Zoals bekend heeft onze gemeente een 

relatief lage lokale lastendruk en ligt deze onder het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit zegt iets 

over de wendbaarheid van de begroting.  
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A.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
Inleiding 

De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water, groen- 
en sportvoorzieningen en gebouwen. In deze paragraaf gaan we in op de beleidskaders voor het 
onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële vertaling ervan.  

Beleidsuitgangspunten 

De door de raad vastgestelde beleidsplannen vormen het kader voor het onderhoud van kapitaalgoederen. 
Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud. Het draait daarbij om de afweging tussen de 
na te streven kwaliteit en de beschikbare middelen. Het beleid, het beheer, de uitvoering en de budgetten 
zijn meer met elkaar in balans gebracht en er is een nieuwe beleidslijn c.q. een nieuwe beheerstrategie 
opgesteld die nu de basis vormt. Deze treft u in de beleidsplannen Wegen, Groen en Gebouwen aan en 
kan worden samengevat met het uitgangspunt “veilig en heel”. Kenmerk hierbij is dat de focus geheel ligt 
op de primaire functie van het kapitaalgoed. De actuele beleidsplannen zijn: 
 

Plan Raadsbesluit Looptijd 

Beleidsplan wegen november 2014 2014 - 2023 

Beleidsplan openbare verlichting februari 2005 2005 - 2014 

Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) juli 2012 2012 - 2016 

Waterplan december 2008 2007 - 2016 

Beleidsplan Groen november 2014 2014 - 2023 
Beleidsplan gemeentelijke gebouwen november 2014 2014 - 2023 

Onderwijsgebouwen november 2014 2014 - 2023 

Vertaling van het beleidskader in de begroting 

Algemeen 
Voor de uitvoering van het onderhoud zijn de beleidsplannen vertaald in beheerplannen. Daarin staan per 
jaar de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten. Het afgelopen jaar is 
kritisch gekeken naar besparingsmogelijkheden. Dit heeft geleid tot aangepaste onderhoudsbudgetten. Het 
kwaliteitsniveau wordt op enkele punten minder, maar dit heeft nog niet geleid tot onaanvaardbare 
situaties, maar zal voor de toekomst een punt van aandacht zijn.  Op basis van deze ontwikkelingen en de 
door de raad vastgestelde beleidsplannen volgens het uitgangspunt “veilig en heel” zijn de beheerplannen 
geactualiseerd of vindt – voor zover deze verlopen zijn – actualisatie momenteel plaats.  
 
Voor alle kapitaalgoederen (m.u.v. civiel technische kunstwerken, groenstructuurplan en buitensport 
voorzieningen) zijn onderhoudsreserves gevormd. Jaarlijks komt een vast bedrag ten laste van de 
exploitatie. De meer- of minderkosten worden per onderdeel verrekend met de reserves. Op dit moment 
zijn er diverse bestemmingsreserves voor onderhoud. Op basis van de geldende regelgeving is het niet 
toegestaan de lasten te egaliseren middels een reserve. Dit is ook vastgelegd in de recent vastgestelde 
Nota Reserves en Voorzieningen. Er gelden echter andere voorwaarden voor de vorming van een 
voorziening dan voor het aanhouden van een bestemmingsreserve, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
volgen van de beleidsplanning en de financiële vertaling van de plannen. Op dit moment wordt gewerkt om 
aan deze voorwaarden te voldoen om zo snel mogelijk de bestaande bestemmingsreserves onderhoud om 
te kunnen zetten in onderhoudsvoorzieningen.  
 
De reserve voor riolering wordt gevoed vanuit de bijdragen van de burgers. Deze gelden moeten verplicht 
besteed worden aan riolering. Daarom is dit een ander soort reserve dan de andere bestemmingsreserves. 
Deze reserve wordt in deze jaarrekening al omgezet in een voorziening. 

Openbare ruimte 

 
Wegen 
De gemeente is op dit moment eigenaar en beheerder van circa 2.9 miljoen 
vierkante meter verharding. De kwaliteit van de wegen is zodanig dat er geen situaties zijn waarin 
kapitaalsvernietiging aan de orde is of waar sprake is van structurele achterstanden.  
Het wegenbeleid is er op gericht dat de gebruikers er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede  
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manier gebruik kunnen maken van de wegen. Voor het gewenste onderhoudsniveau wordt het 
uitgangspunt “veilig en heel” gehanteerd. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats naar aanleiding van 
visuele inspecties. Er wordt gekeken hoe de wegen zo opgeknapt kunnen worden dat de 
(verkeers)veiligheid van alle (verkeers)deelnemers aan de openbare ruimte kan worden gewaarborgd. Een 
evaluatie van het beleidsplan wegen vindt plaats medio 2018. 
 
Openbare verlichting 
Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in februari 2005 en loopt tot en met 2014. Het doel is 
eenduidig beheer en onderhoud voor alle openbare verlichting. Voor planmatige vervanging van 
lichtmasten/armaturen en voor klein onderhoud is jaarlijks een bedrag geraamd. Medio 2016 is gestart met 
het opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting waarbij aandacht is voor energie zuinig, c.q. 
energie besparing. Er wordt nadrukkelijk ingezet op vernieuwende technieken. De verwachting is dat dit in 
het najaar 2017 in de raad vastgesteld kan worden. 
 
Civiele kunstwerken 
Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kademuren en vlonders. Om voor de korte 
termijn de veiligheid (veilig en heel) van de (civieltechnische) kunstwerken te garanderen heeft het college 
een besluit genomen. Hierin zijn de korte termijnmaatregelen aangegeven en zijn de benodigde middelen 
beschikbaar gesteld door de raad. Deze maatregelen zijn reeds uitgevoerd. Voor de langere termijn is het 
noodzakelijk om op een soortgelijke wijze als voor de wegen een doorkijk te maken. Voorgesteld is om de 
resultaten van deze doorkijk in de toekomst onderdeel te laten uitmaken van het beheerplan wegen. Op dit 
moment wordt een en ander geïnventariseerd en bepaald hoe hiermee om gegaan moet worden. Hiermee 
heeft de gemeente dan een compleet beeld van de onderhoudsbehoefte in tijd en middelen om de wegen 
inclusief de (civieltechnische) kunstwerken veilig en heel te houden.  

Riolering 
Het gemeentelijke rioolbeleid is vormgegeven in het (wettelijk verplichte) Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (VGRP). In dit plan staat hoe we invulling geven aan onze zorgplicht en hoe we dit 
bekostigen.  
 
De gemeente heeft verschillende zorgplichten als het gaat over water: 

 het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie; 

 het inzamelen en verwerken van het overtollige afvloeiende hemelwater; 

 de grondwaterzorgplicht. De gemeente moet de regie nemen als er nadelige gevolgen optreden 
door de grondwaterstand (voor een aan de grond gegeven bestemming). 

 
De gemeente bekostigt de grondwaterzorgplicht via lokale lasten. Dat gaat via het instrument van 
‘Verbrede rioolheffing’. Een evaluatie van het VGRP vindt momenteel plaats en het nieuwe VGRP zal naar 
verwachting in het najaar van 2017 in de raad vastgesteld worden. 

Water 
Het waterplan geeft de gemeentelijke visie op het water en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast 
zijn in het uitvoeringsprogramma de waterprojecten opgenomen die voor de korte en middellange termijn 
noodzakelijk zijn. De kosten van deze maatregelen worden voor een deel bekostigd uit de rioolheffing. 
Voor de niet via belastingheffing te dekken maatregelen zijn in de meerjarenbegroting structurele bedragen 
opgenomen. Het nieuwe waterplan wordt gecombineerd met het VGRP. 

Groen- en sportvoorzieningen 
De gemeente is eigenaar en beheerder van in totaal circa 2,7 miljoen vierkante meter groen. In dit groen 
staan circa 26.000 bomen. Daarnaast is er 183 kilometer aan sloten te onderhouden. De inrichting van het 
openbare groen wordt over het algemeen bepaald bij de aanleg van een wijk of buurt, bij een nieuwe 
investering of bij een reconstructie. Het groenstructuurplan bepaalt in ruimtelijke zin het groene kader van 
de gemeente en de manier waarop dit in stand wordt gehouden en beschermd. 
Het beleid is er op gericht om de functie van het openbaar groen, het leefbaar maken en houden van de 
werk- en leefomgeving, te waarborgen tegen een redelijke prijs. Het gewenste onderhoudsniveau wordt 
kort samengevat als “veilig en heel”. 
Het openbare groen moet veilig zijn zodat er geen letsel of schade ontstaat. Met “heel” wordt bedoeld dat 
het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd zodat er geen achterstallig onderhoud en dus extra kosten ontstaan. 
Voor het onderhoud is in de exploitatie budget beschikbaar dat voor het grootste deel uit personeelskosten 
van de buitendienst bestaat.  
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Het beleidsplan beperkt zich tot het onderhoudsniveau voor het gemeentelijke openbare groen. Voor de 
uitvoering van het groenstructuurplan is een structureel bedrag beschikbaar. Het beleidsplan voor beheer 
en onderhoud van de buitensportaccommodaties is begin 2011 door het college vastgesteld. De kwaliteit 
van de sportvelden wordt over het algemeen als goed bestempeld. De verwachting is dat met de 
beschikbare middelen de velden goed onderhouden kunnen worden.  

Gemeentelijke gebouwen 
Het beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen omvat het onderhoud van alle gemeentelijke 
gebouwen. Het aantal is aan wijziging onderhevig door met name verkoop. 
De meeste panden worden gezien als ’tijdelijk bezit’, omdat ze zijn aangekocht in het kader van 
toekomstige ontwikkelingen. Deze gebouwen hebben een eigen beheer- en onderhoudsaanpak. 
Voor de ‘vaste’ gemeentelijke gebouwen is een beheerplan opgesteld.  
De gebruikers/huurders moeten er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede manier gebruik kunnen 
maken van deze gebouwen. Dit moet de gemeente realiseren tegen maatschappelijk acceptabele kosten 
en in lijn met de budgetten in de begroting. Vanzelfsprekend moet hierbij worden voldaan aan de wettelijke 
eisen. 
Het gewenst onderhoudsniveau wordt kort samengevat als “veilig en heel”. 
De uitgangspunten voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen zijn dat gebouwen goed blijven 
functioneren volgens het huidige gebruik. Waar mogelijk wordt bij onderhoud zoveel mogelijk gekozen voor 
duurzame/energiezuinige c.q. besparende oplossingen. 
Door het verlagen van het onderhoudsniveau zijn esthetica en comfort van minder belang. 

Gebouwen onderwijs en gymzalen 
Op 1 januari 2015 is een wetswijziging ingegaan waarbij de verantwoordelijkheid en het budget voor 
buitenonderhoud is overgeheveld van de gemeenten naar schoolbesturen. Deze wetswijziging geldt alleen 
voor de schoolgebouwen. De gymnastiekvoorzieningen blijven de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
Tot 1 januari 2015 was de gemeente, vanuit de wettelijke zorgplicht, verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud aan 21 basisscholen en 6 gymzalen in het primair onderwijs. Bij de voorjaarsnota 2016 is 
ten behoeve van het nog vast te stellen Integraal Huisvesting Plan onderwijs vanuit de Algemene Reserve  
een bedrag van € 1.344.155 geoormerkt voor eventuele toekomstige investeringen voor nieuwbouw of 
verbouw. 
De gemeente draagt zorg voor de huisvesting van de basisscholen alleen nog de zorg voor calamiteiten. 
De buitenkant van de gebouwen behoort tot de wettelijke zorgplicht. Op basis van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden stelt de gemeente hiervoor gelden beschikbaar. 
 
Voor de gymzalen zijn de beheerplannen geactualiseerd op basis van het uitgangspunt “veilig en heel”. Op 
basis van het meerjaren onderhoudsplan en een jaarlijkse onderhoudsinspectie van de gebouwen wordt in 
overleg met de schoolbesturen bepaald welke onderhoudswerkzaamheden aan de gymzalen worden 
uitgevoerd. In 2016 zijn middelen voor  onderhoudswerkzaamheden voor 2 gymzalen beschikbaar gesteld.   
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Middelen 
In onderstaande tabel is aangegeven welke middelen in 2016 ingezet zijn voor het in goede staat houden 
van de in deze paragraaf beschreven onderdelen van de openbare ruimte.  
 

 
 

Beheerplan 

Begroting 
2016 kosten 

klein en groot 
onderhoud na 

wijziging 

Werkelijke 
kosten 2016  

klein en groot 
onderhoud 

Voorlopige 
stand reserve      
31 december 

2016 

Wegen 697.600 724.923 1.349.09 

Openbare verlichting 2005 t/m 2014 243.960 213.127 184.952 

Civiele kunstwerken 19.000 17.187 0 

Verbreed GRP 2012 t/m 2016 1.300.000 1.065.816 2.015.133 *) 

Waterplan 100.000 100.000 350.000 

Groenstructuurplan 18.400 6.207 0 

Buitensportvoorzieningen 68.500 70.000 0 

Gebouwen 1.419.913 1.405.418 322.999 

Huisvesting gymnastiek onderwijs 329.115 216.330 389.853 

Totaal 4.196.488 3.819.008 4.612.032 

 
*) Voor het Verbreed GRP betreft het met ingang van 31 december 2016 een voorziening. 
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A.2.4  Financiering 
 

Inleiding 

In de financieringsparagraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie. 

Dit zijn alle activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van financiële middelen. De 

paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, sturen, beheersen en controleren van 

de financierings- ofwel treasuryfunctie. De financieringsparagraaf hangt samen met de Wet financiering 

decentrale overheden (Wet fido).  

 

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beheer is 

behoudend en risicomijdend. Allereerst worden de algemene ontwikkelingen op het gebied van treasury 

beschreven. Vervolgens vindt verantwoording plaats over de gekozen rentevisie, financieringsbeleid en het 

risicobeheer.  

Financiële ontwikkeling en beleid 

In december 2013 zijn de Wet verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet 

Hof) aangenomen.  

 

Schatkistbankieren 

Door verplicht schatkistbankieren is het voor gemeenten alleen nog mogelijk om geld bij het Rijk of andere 

openbare lichamen (bijvoorbeeld andere gemeenten) uit te zetten. Deze verplichting geldt alleen voor een 

liquiditeitsoverschot boven het drempelbedrag van 0,75% van het begrotingstotaal. Onder dit 

drempelbedrag hoeven gemeenten hun liquide middelen niet direct in de schatkist te storten. Voor de 

gemeente Heusden was het drempelbedrag in 2016 € 783.000.  

De gemeente Heusden is op dit moment een gemeente met een jaarlijks financieringstekort. In beginsel 

zijn de gevolgen van de Wet Hof daarom beperkt. Desondanks had de gemeente in 2016 gedurende een 

aantal momenten een tijdelijk liquiditeitsoverschot op de lopende rekening bij de Bank Nederlandse 

Gemeenten. Deze lopende rekening is bedoeld voor de dagelijkse betalingen aan en ontvangsten van 

derden. Het streven is om op deze lopende rekening geen tekort en geen overschot te hebben. In maart 

zijn er veel belastingopbrengsten ontvangen. Hierdoor is het drempelbedrag in het eerste kwartaal licht 

overschreden. In september zijn er een aan grote bedragen ontvangen inzake de bouwgrondexploitatie. Dit 

heeft er toe geleid dat het drempelbedrag in het derde kwartaal is overschreden.  

 

Wet Hof  

Op grond van Europese afspraken mag het begrotingstekort van de Nederlandse overheid niet groter dan 

3% zijn. Het Rijk wil er met de Wet Hof voor zorgen dat gemeenten een bijdrage leveren aan het 

terugdringen van het overheidstekort. Hiervoor wordt een norm gesteld aan de bijdrage die gemeenten in 

het begrotingstekort mogen hebben. In 2015 zijn de gemeenten binnen de gestelde norm gebleven. Of 

gemeenten in 2016 binnen de gestelde norm blijven, wordt medio 2017 definitief bekend. Op basis van 

voorlopige cijfers wordt de norm niet overschreden.  

Rentevisie 

In de begroting 2016 werd rekening gehouden met een stijging van de rente voor zowel kortlopende als 

langlopende geldleningen.  

De rente voor een 3-maands lening (korte rente) is in 2016 echter gedaald van -0,15% naar 

-0,32% op 31 december 2016. In de begroting werd uitgegaan van een korte rente van 0,08% ultimo 2016.  

 

De rente voor een 10-jaars lening (lange rente) is in 2016 licht gedaald van 0,86% naar 0,72% ultimo 2016. 

In de begroting 2016 werd nog rekening gehouden met een stijging van de lange rente naar 1,72% ultimo 

2016. 

 



 

Jaarstukken 2016 | 83  

 

Door de lage rente waartegen langlopende geldleningen in 2016 zijn geherfinancierd, is de gewogen 

gemiddelde rente van de leningenportefeuille in 2016 gedaald van 2,17% naar 2,07%. Dit betekent dat de 

gemeente voor iedere geleende euro minder is gaan betalen.  

 

Financieringsbeleid 

In 2016 zijn zo veel mogelijk kortlopende geldleningen opgenomen. Om de gevolgen van een rentestijging 

te beperken is daarnaast een aantal langlopende geldleningen afgesloten. Daarmee zijn lage rentetarieven 

voor meerdere jaren vastgelegd.  

 

De leningenportefeuille is in 2016 met € 5 miljoen gedaald tot € 142,7 miljoen. In de begroting werd 

uitgegaan van een daling van circa € 4 miljoen. 

 

Ontwikkeling leningenportefeuille (Bedragen x 1.000.000 en afgerond) 

Stand 01-01-2016 € 147,7 

Nieuw aangetrokken vaste schuld € 15,0 

Aflossingen € 20,0 

Stand 31-12-2016 € 142,7 

 

Aan de boekwaarde van de activa en van grondexploitaties wordt rente toegerekend via een rekenrente. 

Het verschil tussen de rekenrente en de werkelijke rente leidt in 2016 tot een positief renteresultaat van 

circa € 950.000. In de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een positief renteresultaat van 

circa € 910.000. Het verschil wordt veroorzaakt door een lagere werkelijke rente.  

 

Risicobeheer 

Eén van de doelstellingen van de treasuryfunctie is het beschermen van het vermogens- en renteresultaat 

tegen ongewenste financiële risico`s. Hiermee wordt onder andere bedoeld het risico dat:  

- de rentelasten toenemen door een stijgende rente. 

- de rentelasten gelijk blijven, terwijl de rente daalt. 

- uitgezet geld niet terugontvangen wordt. 

- derden, waarvoor de gemeente garant staat, niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen 

voldoen. 

 

Renterisico 

De Wet fido heeft een tweetal instrumenten om het renterisico te kwantificeren en te begrenzen: de 

kasgeldlimiet en de renterisiconorm.  

 

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor de gemeente kortlopende verplichtingen mag aangaan. 

De renterisiconorm is het maximumbedrag dat de gemeente jaarlijks aan renteherziening en aflossing van 

de langlopende schuld mag hebben. Beide limieten worden berekend als percentage van het 

begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. In beginsel mogen gemeenten de kasgeldlimiet en 

renterisiconorm niet overschrijden. Doordat financieringsbeslissingen worden genomen op basis van de 

meerjarige liquiditeitsbegroting, de rentevisie en de opbouw van de leningenportefeuille, wordt het 

renterisico beperkt. 

Zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm zijn in 2016 niet overschreden. 
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Kredietrisico 

In 2016 is geen nieuwe lening verstrekt aan het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (startersleningen). Het 

kredietrisico dat de gemeente bij de startersleningen loopt is beperkt en acceptabel. 

 

Het saldo van gewaarborgde geldleningen is in 2016 afgenomen van circa € 7,2 miljoen tot  

€ 5,6 miljoen. Dit is het bedrag dat schuldeisers op de gemeente kunnen verhalen als de leningnemer niet 

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit risico is geminimaliseerd door bij het aangaan van de 

lening een analyse van de huidige en toekomstige financiële positie van de leningnemer te maken.  
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A.2.5 Bedrijfsvoering 
 

HeuseService  
De gemeente Heusden blijft streven naar het coördineren en zoveel mogelijk laten verlopen van 

klantcontacten via de frontoffice. Klanten kiezen steeds vaker voor digitale kanalen om informatie en 

diensten te vinden. We faciliteren dit zo optimaal mogelijk. In 2016 bijvoorbeeld door (nog) actiever gebruik 

te maken van social media. Het bereik op bijvoorbeeld Facebook is ruimschoots verdubbeld van iets 

minder dan 1.000 volgers naar ruim 2.000. Berichten op Facebook worden door duizenden mensen gezien. 

Communicatie en Klantcontactcentrum zijn nauwer gaan samenwerken om individuele klantcontacten en 

publieksgerichte communicatie op elkaar af te stemmen.  

Belangrijk is dat, ondanks toenemende digitalisering van de samenleving, de gemeente Heusden blijft 

kiezen voor een mix van communicatiemiddelen. Zoveel mogelijk wordt de inzet van 

communicatiemiddelen bepaald op basis van de behoefte van inwoners.  

In 2016 is veel energie gestoken in de cultuur van Dromen. Doen. Heusden. en Heuse Service. In 

september 2016 vond de kick-off plaats van de Heusdense School, die de komende jaren opleidingen en 

trainingen van medewerkers bundelt en zo het interne merkbewustzijn zal vergroten.  

 

Human resource management  
Na jaren van daling in de bezetting is er in 2016 een lichte stijging op te merken. Dit paste bij de gekozen 

ambities.  

De organisatie heeft de opdracht gekregen om te voldoen aan de Wet Banenafspraak. Dit houdt in dat er 

binnen de gemeentelijke organisatie van Heusden vier arbeidsplaatsen gerealiseerd moesten worden om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren. De norm is gehaald in 2016. 

Om aan onze merkbelofte te voldoen, blijft de organisatie aandacht besteden aan HeuseService. Er is in 

2016 een organisatieadvies opgesteld. Dit advies is gericht op het laten aansluiten van de dienstverlening 

op de veranderende omgeving. Hierbij wordt gefocust op drie terreinen namelijk: gedrag en houding, 

sturing in de organisatie en de organisatiestructuur. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan dit advies. 

De steeds sneller veranderende omgeving en termen zoals overheidsparticipatie en schaalverdieping 

vragen de nodige competenties van medewerkers. In 2016 is het project ‘mobiliteit’ gestart waarbij onder 

andere de contouren van de Heusdense School zijn opgezet. Op deze manier wordt er nog meer aandacht 

besteed aan het duurzaam inzetbaar maken van medewerkers, wat nodig is voor de wendbaarheid en 

flexibiliteit die de omgeving vraagt. Een mooie ontwikkeling van het project mobiliteit was dat het door en 

voor medewerkers is opgepakt; ofwel een mooie vorm van participatie binnen de gemeentelijke 

organisatie. 

Inkoop en aanbesteding  
Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van kracht geworden. De wijzigingen zijn 

geïmplementeerd in de organisatie. In 2016 heeft ook een herijking plaatsgevonden op Bijlage A 

Concretisering inkoopbeleid. Dit heeft geresulteerd in een stappenplan inkoop 2017-2018. Hierin is o.a. 

opgenomen hoe we lokale ondernemers meer kunnen betrekken bij aanbestedingen.  

Ook zijn hierin actiepunten opgenomen voor het toepassen van social return en duurzaamheid. Dit 
stappenplan is in overleg met enkele lokale ondernemers tot stand gekomen.  

De overeenkomsten met zorgaanbieders zijn tijdig gesloten. Het lokale inkoopvolume is nagenoeg gelijk 
gebleven aan de voorliggende jaren. Bij aanbestedingen is de prijs nog steeds een belangrijk criterium, 
maar in 2016 is ook een aantal aanbestedingen uitgevoerd waarbij de nadruk op kwaliteit ligt. 
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Risicomanagement  
Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks inzicht geboden in de risico’s met betrekking tot de grondexploitatie. In de 

paragraaf weerstandsvermogen treft u de geïnventariseerde risico’s met risicoprofiel en te nemen 

beheersmaatregelen.  

In 2016 zijn stappen gezet op het verder beheersen van de risico’s rondom de drie decentralisaties. Onder 

andere de volgende maatregelen zijn in 2016 getroffen: 

 invoering van extra databasecontroles; 

 invoering van een controle op de zorgovereenkomst met betrekking tot de verstrekte 
persoonsgebonden budgetten; 

 invoering van controle op juistheid en volledigheid van de zorggegevens bij het CAK; 

 de managementinformatie is geoptimaliseerd; 

 er is intensief overleg met Zorglokaal (naar verwachting zal zorglokaal begin april 2017 de 
controleverklaring 2016 opleveren); 

 inrichting van een proces voor correcte afhandeling van de CAK-klachten. 

 

Grote projecten  

De kaderstelling en verantwoording van de grote projecten gebeurt reeds enkele jaren in de begroting, 

bestuursrapportages en jaarrekening. In afstemming met de raadswerkgroep die in 2016 heeft meegewerkt 

aan de nieuwe opzet van de begroting 2017, zijn afspraken gemaakt hoe we met de presentatie van 

relevante informatie van majeure projecten omgaan. Afgesproken is dat de majeure projecten worden 

geïntegreerd in de programmabegroting. Daarbij moet duidelijk zijn wat de doelstelling is van het project en 

welke activiteiten binnen de jaarschijf worden uitgevoerd. In de bestuursrapportages wordt de stand van 

zaken van dat moment gerapporteerd. 
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A.2.6 Verbonden partijen 

 

Inleiding 
Gemeenten doen steeds meer een beroep op andere partijen bij de uitvoering van haar taken. Een deel 
hiervan komt terecht bij verbonden partijen. De diversiteit in verbonden partijen neemt toe, evenals het 
financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Om die reden is de regelgeving omtrent verbonden partijen in 
het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In lijn met 
dit besluit is in de programma’s opgenomen op welke wijze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie 
van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.  
 
In deze paragraaf wordt de algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen 
toegelicht en zijn alle verbonden partijen opgesomd. De verbonden partijen worden uitgesplitst naar het 
type organisatie en daarnaast wordt toegelicht welk openbaar doel dit dient, op welke wijze de gemeente 
een (financieel en/of bestuurlijk) belang heeft en wat de omvang van het belang is aan het begin en de 
verwachte omvang aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast worden de belangrijkste financiële 
gegevens van de verbonden partij benoemd (eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat) en de 
eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. Indien van toepassing zijn deze tevens 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
De omvang van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen aan het begin en einde van het 
verslagjaar moet worden opgenomen. Deze paragraaf bevat de gevraagde gegevens voor zover ze 
beschikbaar zijn. 
 
Voor de uitsplitsing naar verschillende typen verbonden partijen wordt onderscheid gemaakt in: 

 gemeenschappelijke regelingen; 

 vennootschappen en coöperaties; 

 stichtingen en verenigingen; en 

 overige verbonden partijen. 
Voor de gemeente Heusden is enkel sprake van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Wij 
kennen geen andere typen verbonden partijen. 
 

Algemene visie en beleidsvoornemens 
Maatschappelijke opgaven beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Om deze opgaven aan te kunnen is 
het vaak noodzakelijk om samen te werken. Door samen te werken en de krachten te bundelen is het 
mogelijk om een grotere rol van betekenis te kunnen spelen, publieke partijen gerichter te beïnvloeden en 
onderlinge afstemming te verwezenlijken. Afhankelijk van de opgave waarvoor we als gemeente staan zal 
een samenwerkingsvorm gekozen worden. 
 
Naast de vorm zijn ook de partners waarmee samengewerkt wordt afhankelijk van de opgave en niet 
vooraf bepaald. Als gemeente sluiten wij geen partijen bij voorbaat uit evenals dat een samenwerking nooit 
vanzelfsprekend is. Op ieder moment wordt beoordeeld op welke manier de beste maatschappelijke 
resultaten kunnen worden behaald. 
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Gemeenschappelijke regelingen 
De gemeente Heusden neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze 
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, waterschappen en/of provincies voeren namens de 
gemeente bepaalde beleidstaken uit. De gemeente is dan ook samen met de andere deelnemers 
bestuurlijk en financieel bij de gemeenschappelijke regeling betrokken en heeft invloed op het beleid van 
de regeling. Onderstaand volgt een opsomming van de regelingen waaraan wordt deelgenomen waarbij de 
laatste in liquidatie is. In 2016 is de Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland 
geliquideerd. Hierbij is een slotuitkering van € 4.453 ontvangen. 

 Veiligheidsregio Brabant-Noord met de vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

 Streekarchief Langstraat Heusden Altena met de vestigingsplaats Heusden 

 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers met de vestigingsplaats Waalwijk 

 GGD Hart voor Brabant met de vestigingsplaats Tilburg 

 Regeling Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord met de vestigingsplaats Tilburg 

 Omgevingsdienst Midden en West Brabant met de vestigingsplaats Tilburg 

 Regio Hart van Brabant met de vestigingsplaats Tilburg 

 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (in liquidatie) 

 

 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 
 

Algemene gegevens 

Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch 

Doel De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau Brabant-
Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Brabant-
Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. De veiligheidsregio 
Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig georganiseerde en 
gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het 
werkgebied alsmede de voorbereiding daarop. 

Deelnemers De eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie, gemeenten Bernheze, 
Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd, Mill en St. 
Hubert, Oss, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode, Uden, Veghel en Vught. 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er 
stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze 
worden gebaseerd op basis van inwoneraantallen of vaste bedragen afhankelijk van de activiteit. De 
reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen 
middelen te dekken. 
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De bijdragen zijn als volgt: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen    

GHOR 79.000 77.000 77.000 

GMC 87.000 88.000 88.000 

BzBN 14.000 33.000 33.000 

Vaste bijdragen    

Brandweer 1.815.000 1.834.000 1.834.000 

Jeugdbrandweer 12.000 13.000 12.000 

Doeluitkering BDUR -149.000 -150.000 -149.000 

Doorschuif BTW  0 0 -1.000 

Afrekening voorgaande jaren -30.000 0 -63.000 

Totaal 1.828.000 1.882.000 1.831.000 
 
 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio volgen de onderstaande financiële kengetallen 
(* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 9.365 10.758 

Vreemd vermogen 20.644 20.609 

Resultaat 1.040 1.577 

 
Streekarchief Langstraat Heusden Altena  

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Heusden  

Doel Het streekarchief heeft tot doel de zorg voor en het beheer van de krachtens de 
Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; het 
toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de 
gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dit te doen 
geschieden door of vanwege een streekarchivaris; en ten slotte het vanuit een 
centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal- en streekhistorisch onderzoek. 

Deelnemers De gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam, Woudrichem en Waalwijk 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. In de Gemeenschappelijke regeling zijn de 
stemverhoudingen (nog) niet geregeld. 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze 
worden gebaseerd op basis van inwoneraantallen.  
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De bijdrage is als volgt: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Bijdrage o.b.v. inwoneraantallen 273.000 274.000 274.000 

 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van het Streekarchief volgen de onderstaande financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 185 208 

Vreemd vermogen 83 94 

Resultaat -/- 25 31 

 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Waalwijk 

Doel De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de 
inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De focus ligt 
vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt. Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie 
zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie. 

Deelnemers De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er 
stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze 
worden gebaseerd op basis de doorbetaling van ontvangen rijksbudgetten en een bijdrage in de 
exploitatielasten op basis van inwoneraantallen. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is 
niet toereikend om verliezen uit eigen middelen te dekken. In deze tekorten wordt daarom op basis van 
inwoneraantallen bijgedragen. 
 
De bijdragen zijn als volgt:  

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Doorbetaling van rijksbudgetten    

BUIG budget (incl. BBZ) 6.790.000 6.657.000 7.999.000 

Vangnetregeling BUIG 2015 0 0 761.000 

WSW 5.030.000 4.626.000 4.957.000 

Re-integratie 597.000 601.000 595.000 

Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen    

Exploitatiebijdrage 1.684.000 1.701.000 1.682.000 

Tekortbijdrage 1.393.000 1.550.000 1.308.000 

Totaal 15.494.000 15.135.000 17.302.000 
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Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van Baanbrekers volgen de volgende  financiële kengetallen (* € 1.000): 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 487 -/-  1.739 

Vreemd vermogen 13.906 21.554 

Resultaat -/-  1.445 -/-  3.546 

 
GGD Hart voor Brabant 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Tilburg 

Doel De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg. 

Deelnemers De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, 
Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op 
Zand, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-
Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk. 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het 
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er 
stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze is 
gebaseerd op basis van een combinatie van inwonerbijdragen, werkelijke afname of vaste bedragen 
afhankelijk van de activiteit.  
Voor de bijdrage per inwoner wordt het werkgebied historisch verdeeld over twee regio’s. Voor de 
gemeente Heusden gelden hierdoor verschillende tarieven aangezien de voormalige gemeente Vlijmen 
onder regio ’s-Hertogenbosch valt en de voormalige gemeenten Drunen en Heusden onder regio Midden-
brabant.  

 
De bijdragen zijn als volgt: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Basispakket uniform deel 1.242.000 1.173.000 1.158.000 

Basispakket locale accenten 35.000 40.000 34.000 

Autonome kosten 0 17.000 17.000 

Af: compensabele BTW -14.000 -10.000 -18.000 

Af: afrekening voorgaande Jaren -21.000 0 0 

Totaal 1.242.000 1.220.000 1.191.000 

 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van de GGD volgen de onderstaande financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 9.849 12.237 

Vreemd vermogen 9.449 10.466 

Resultaat 144 2.308 

 
  



 

Jaarstukken 2016 | 92  

 

Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Tilburg 

Doel Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 

Deelnemers De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, 
Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-
Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert, 
Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss. Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint 
Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, 
Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, en Zundert. 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden is beperkt. Er wordt evenals in voorgaande jaren geen 
financiële bijdrage in de activiteiten gevraagd. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is 
toereikend om verliezen uit eigen middelen te dekken. 
 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van de Regionale ambulance voorziening volgen de onderstaande financiële 
kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 10.022 9.857 

Vreemd vermogen 23.195 26.286 

Resultaat 672 -165 

 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Tilburg 

Doel Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te 
voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal 
en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en 
leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant. 

Deelnemers Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 
Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en 
Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, 
Oisterwijk, Oosterhout , Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, 
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.  

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de 
gemeenschappelijke regeling. 

 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. De 
bijdrage wordt op voorschot basis in rekening gebracht, vervolgens kan voor de verplichte bijdrage (of 
meer) werk in uren worden aangeleverd.  
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De bijdragen zijn als volgt begroot: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Structurele bijdrage 310.000 298.000 296.000 

Incidentele bijdrage 0 52.000 52.000 

Afwikkeling oude zaken 0 56.000 38.000 

Totaal 310.000 406.000 386.000 
 
Als gevolg van de slechte financiële positie is in 2016 een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage dient om 
het vermogen van de omgevingsdienst aan te vullen. De slechte financiële positie heeft er eerder voor 
gezorgd dat de omgevingsdienst onder toezicht is gesteld van het ministerie van BZK. Naast de 
deelnemersbijdragen zijn de zogenaamde “oude hypotheken” in 20106 afgerekend en enkele nagekomen 
bedragen uit 2015. 
 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van de OMWB volgen de onderstaande financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen -/-  647 -/-  2.886 

Vreemd vermogen 18.619 17.890 

Resultaat -/-  2.126 -/-  1.317 

  
Regio Hart van Brabant 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Tilburg 

Doel Met de deelneming in deze gemeenschappelijke regeling wordt meer ruimte 
geschapen om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijke 
projecten te definiëren, te initiëren en richting uitvoering te brengen. Regio Hart van 
Brabant wil zich, via de programma’s van Midpoint Brabant, onderscheiden als dé 
regio van Social Innovation. Aan de Midpoint Brabant programma’s werken overheid, 
onderwijs en ondernemers mee.  
 
Sinds 1 december 2014 is het thema jeugdhulp toegevoegd aan de doelen van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Deelnemers De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de 
gemeenschappelijke regeling. 
Afhankelijk van het betreffende programma binnen de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente 
vertegenwoordigd door een portefeuillehouder in de overleggen, of in de bestuurscommissie (jeugd). 
 
Financieel belang 
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. De 
bijdrage betreft een vast bedrag voor zover het Regio Hart van Brabant en Midpoint betreft. De 
reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is toereikend om verliezen uit eigen middelen te 
dekken. Voor de Jeugdzorg wordt een deel van de ontvangen rijksbudgetten afgedragen ter financiering 
van de bovenlokale jeugdhulptaken.  
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De bijdragen zijn als volgt: 

 Rekening 
2015 

Raming 2016 Rekening 2016 

Regio Hart van Brabant 75.000 75.000 75.000 

Midpoint 75.000 75.000 75.000 

Bovenlokale jeugdhulp bevoorschotting 5.599.000 5.010.000 5.596.000 

Bovenlokale jeugdhulp afrekening   -1.205.000 

Totaal 5.749.000 5.160.000 4.541.000 

 
Financiële kengetallen  
Uit de jaarrekening 2015 van de Regio Hart van Brabant volgen de onderstaande financiële kengetallen 
(* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 601 693 

Vreemd vermogen 276 457 

Resultaat 467 351 

 
Naast de balans van Regio hart van Brabant zijn apart de cijfers van de Jeugdhulp aan de raad 
gepresenteerd. Uit de daarbij behorende balans zijn de cijfers te ontleden: 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen  0 

Vreemd vermogen  19.555 

Resultaat  0 

 

 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (in liquidatie) 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Doel Sinds 2013 resteert alleen nog het beheer van de gesloten Afvalberging De 
Vlagheide en het toezicht op de uitvoering van de leveringscontracten met Attero BV. 
Het proces van ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling is reeds in 1997 
ingezet waarbij voormalige taken zijn beëindigd of verzelfstandigd. 

Deelnemers De gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden (voormalige gemeente 
Vlijmen), Maasdriel (sinds 1-1-1997 alleen voor de Afvalverwijdering), Schijndel, Sint-
Michielsgestel en Vught. 
Daarnaast zijn er ook  zogenaamde contract-gemeenten, deze gemeenten zijn mede 
risico dragend in de exploitatie van Vlagheide: 
Veghel, Sint-Oedenrode, en Bernheze (Heeswijk-Dinther).  

 
Bestuurlijke betrokkenheid 
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel belang 
De deelnemende gemeenten zijn voor de dekking van de kosten van het Stadsgewest geen jaarlijkse 
bijdrage verschuldigd. Bij de overdracht naar de provincie zal een afrekening plaatsvinden per gemeente 
over het tekort in het doelvermogen. Voor 2016 is er geen bijdrage betaald. 



 

Jaarstukken 2016 | 95  

 

 
Financiële kengetallen 
Uit de jaarrekening 2015 van het Stadsgewest volgen de onderstaande financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen -/-  576 -/-  5.070 

Vreemd vermogen 10.681 10.155 

Resultaat -/-  717 -/-  4.494 

  

Deelnemingen 
Een deelneming is een participatie, in de vorm van aandelen, in een naamloze vennootschap of een 
besloten vennootschap. De deelnemingen worden in hoofdzaak via de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders behartigd. In die vergadering treedt de functioneel betrokken portefeuillehouder op als 
gemandateerd gemeentelijk vertegenwoordiger.  
 
De gemeente Heusden participeert in de volgende vennootschappen: 

 Intergas Holding BV, Oosterhout 

 Brabant Water NV, ‘s-Hertogenbosch 

 NV Bank Nederlandse gemeenten, Den Haag 

 
Intergas Holding B.V. 
 

Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Oosterhout 

Doel In 2011 is besloten tot verkoop van het leidingnetwerk waardoor het belangrijkste 
doel nog financiële afwikkeling van de overdracht is. 
Het primaire doel is altijd geweest een goed functionerend netwerk (voldoende 
capaciteit op het gastransportnet) dat de veiligheid, doelmatigheid en 
betrouwbaarheid van gastransport waarborgt en het milieu ontziet. Duurzaamheid is 
een integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk. Bij alle strategische en 
operationele beslissingen zijn economische overwegingen onlosmakelijk verbonden 
met duurzaamheid. 

Aandeelhouders De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, 
Haaren, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, 
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht en 
Woudrichem. 

 
Bestuurlijk belang 
De gemeente Heusden bezit 305 aandelen van Intergas Holding BV op een totaal van 20.445 aandelen 
(1,5%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de aandeelhoudersvergadering en 
stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid. 
 
Financieel belang 
In 2011 is besloten tot verkoop van het leidingnetwerk aan Enexis. De opbrengst hiervan wordt in een 
drietal tranches uitgekeerd aan de aandeelhouders. De eerste tranche is ontvangen medio 2011, de 
tweede tranche is ontvangen medio 2012 en de laatste tranche zal naar verwachting in 2018 tot uitkering 
komen.  
 
De deelneming is als volgt meegenomen in de jaarrekening: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Balanswaarde deelneming 27.681 27.681 27.681 

Dividend nihil nihil nihil 
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De huidige boekwaarde van de aandelen zal worden afgewaardeerd op het moment dat duidelijk is dat 
Intergas Holding BV geen waarde meer vertegenwoordigt. Dit is op het moment dat er claims gesteld 

worden ten laste van de bij een beherend notaris weggezette escrow1 regeling, waarbij er ook een 
bijbetalingsrisico is op het moment dat de laatste tranche wordt uitbetaald in 2018. Omdat er geen 
materiële claim door de koper was ingediend is in 2012 75% uitgekeerd van de 20 miljoen die in 2011 is 
gestort in escrow. De overige 25% valt omstreeks juli 2018 (na afloop van de wettelijke termijn voor 
belastingzaken) vrij. 
 
Financiële kengetallen 
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting op 
basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2015 volgen de 
volgende financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 10.162 10.067 

Vreemd vermogen 182 189 

Resultaat -/-  60 -/- 95 

 

Brabant Water N.V. 
 

Algemene gegevens 

Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 

Doel Deelname in het aandelenkapitaal ter bewerkstelling van een zo hoog mogelijk 
voorzieningenniveau voor de individuele gebruiker. 

Aandeelhouders Provincie Noord-Brabant (31,6%) en 60 gemeenten in het voorzieningsgebied van 
Brabant Water. 

 
Bestuurlijk belang 
De gemeente Heusden bezit 41.239 aandelen (€ 0,10 nominaal) van Brabant Water N.V. op een totaal van 
2.780.000 aandelen (1,5%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de 
aandeelhoudersvergadering en stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid. 
 
Financieel belang 
Naast het aandelenbezit is er geen sprake van een financieel belang. 
De deelneming is als volgt meegenomen in de begroting: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Balanswaarde deelneming 32.258 32.258 32.258 

Dividend nihil nihil nihil 
 
Financiële kengetallen 
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting op 
basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2015 volgen de 
volgende financiële kengetallen (* € 1.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 483.813 524.465 

Vreemd vermogen 415.794 397.332 

Resultaat 30.071 40.652 

                                                                 

1 Escrow (-rekening) is een geblokkeerde hoeveel geld die wordt aangehouden. De escrow komt pas tot uitkering uit op basis van 

nadat beide partijen (Intergas en Enexis) aan alle voorwaarden uit de verkoopovereenkomst hebben voldaan en deze 
onherroepelijk is. 
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Deelneming kapitaal Bank Nederlandse Gemeenten 

 
Algemene gegevens 

Vestigingsplaats Den Haag 

Doel De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor 
overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde 
financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

Aandeelhouders De Nederlandse staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. 

 
Bestuurlijk belang 
De gemeente Heusden bezit 44.499 aandelen (€ 2,50 nominaal) van de BNG op een totaal van 55.690.720 
aandelen (0,08%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de 
aandeelhoudersvergadering en stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid. 
 
Financieel belang 
Naast het aandelenbezit is er geen sprake van een financieel belang. 
De deelneming is als volgt meegenomen in de begroting: 

 Rekening 2015 Raming 2016 Rekening 2016 

Balanswaarde deelneming 100.964 100.964 100.964 

Dividend nihil nihil nihil 
 
 
Financiële kengetallen 
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting op 
basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2015 volgen de 
volgende financiële kengetallen (* € 1.000.000): 
 
 Ultimo 2014 Ultimo 2015 

Eigen vermogen 3.582 4.163 

Vreemd vermogen 149.891 145.317 

Resultaat 126 226 

 
Uit het resultaat 2015 is een dividenduitkering gedaan van € 57 miljoen (€ 1,02 per aandeel). Dit is voor de 
gemeente Heusden ca. € 45.389. 
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A.2.7  Grondbeleid 
 

Inleiding 
Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling. Het 
gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende andere 
beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is ondersteunend aan de 
realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Bij de paragraaf grondbeleid in de begroting wordt 
ingegaan op het te voeren beleid. Het beleid is begin 2016 geactualiseerd met de Nota Grondbeleid 2016: 
De Nota Op goede gronden.  
 
Het financieel belang van het grondbeleid is aanzienlijk. Ook brengt het grondbeleid aanzienlijke financiële 
risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening doen we in deze paragraaf op hoofdlijnen verslag van de 
belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Een aanvullende toelichting staat in de Toelichting 
Grondexploitaties 2016 van de gemeente Heusden. De Toelichting grondexploitaties 2016 geeft een 
toelichting op totaal niveau van de grondexploitaties en een toelichting op de individuele projecten. 

 

Nota Grondbeleid: Op goede gronden 
Begin 2016 heeft de raad de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota schept de kaders voor een 
ondernemend grondbeleid in een veranderende wereld. De nota geeft inzicht in de actuele wettelijke 
kaders waarbinnen de gemeente moet opereren. De nieuwe nota anticipeert op de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren. De tijden van voor de economische crisis keren niet terug. De nieuwe situatie vereist 
creativiteit en doorzettingsvermogen om de aanzienlijke grondportefeuille van de gemeente Heusden aan 
de man te brengen.  
 
De huidige grondpositie van de gemeente is voldoende om maximaal te kunnen sturen op het realiseren 
van beleidsdoelen. De gemeente stapt over van een actief grondbeleid naar een meer faciliterend 
grondbeleid. Verder komt meer nadruk te liggen op een goede balans tussen sturing en 
exploitatieresultaten en neemt de noodzaak van risicobeheersing toe.  
 
Uit de nota blijkt de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van het grondbeleid. De nota geeft 
inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en de kaders voor het grondbeleid. Tevens bevat de nota 
afspraken gericht op de rolverdeling tussen raad en college. Het gaat dan bijvoorbeeld over samenwerking 
en ontwikkelstrategie, verwerving en beheer van gronden, uitgifte en verkoop van gronden, kostenverhaal, 
de vaststelling van grondexploitaties, de budgetcyclus en het projectmatig werken. 

 

Algemene ontwikkelingen 
Het programma wat is opgenomen in de grondexploitaties is geactualiseerd op basis van de 
marktontwikkelingen en afgestemd op de regionale behoefte en het provinciale woningbouwprogramma. 
Het herstel van de economie heeft zich in 2016 doorgezet en is ook in de gemeente Heusden zichtbaar. De 
woningmarkt trekt mede door de lage rente weer aan. En de grondverkopen nemen weer toe. Aan de 
andere kant vormen de oplopende schuldenlast in China, de mogelijke gevolgen van de naderende Brexit 
en nieuw beleid in de Verenigde Staten onder aanvoering van Trump nieuwe aandachtspunten. Dit kan op 
termijn leiden tot nieuwe onzekerheid op de financiële markten. Het blijft nodig om de ontwikkelingen te 
volgen en waar mogelijk te anticiperen.   

 

Ontwikkeling van de boekwaarde en verwacht resultaat 
De boekwaarde van de grondexploitaties nam in 2016 met € 7,1 miljoen af tot € 105,8 miljoen. Vanwege 
verwachte verliezen is een verliesvoorziening gevormd van € 19,2 miljoen. Bijna de gehele boekwaarde 
betreft projecten die vallen onder de categorie ‘Bouwgrond in exploitatie’ (Bie).  
 
Per saldo is het verwachte verlies van de eindresultaten van de herziene grondexploitaties in deze 
jaarrekening geraamd op € 7,1 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 12,5 miljoen aan positieve resultaten (met 
name De Grassen, Dillenburg, Het Hoog I en Metal Valley) en € 19,6 miljoen aan negatieve resultaten 
(voor een groot deel Geerpark, Het Hoog II, Poort van Heusden en Centrumplan Vlijmen). Gedurende 2016 
is voor € 3,3 miljoen aan winst genomen 
 
Het aandeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ (Niegg) in de totale boekwaarde is nu beperkt tot  
€ 2,1 miljoen. Op deze posities is een verlies voorzien van € 1,6 miljoen. 
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Resultaat afgesloten complexen 
In 2016 is alleen het complex Bruneilaan in Drunen financieel afgewikkeld. Daarbij is de eerder gevormde 
voorziening benut om het negatieve resultaat af te dekken. Per saldo resulteert vervolgens in de 
jaarrekening 2016 nog een negatief effect van € 22.000. Daarnaast is op het restcomplex in 2016 een 
verlies ontstaan van € 44.000 als gevolg nog bestede uren. In totaal bedraagt het verlies op afgewikkelde 
projecten inclusief het restcomplex in 2016 € 66.000 negatief. 
 
Winstnemingen 
Daar staat tegenover dat in 2016 tussentijdse winstnemingen mogelijk waren van respectievelijk € 1,5 
miljoen voor het project Hoog I en € 1,8 miljoen voor het project Dillenburg.  
De winst voor Het Hoog I komt voornamelijk doordat de kosten van een fietspad verslaggeving technisch 
niet langer via de grondexploitatie mochten worden verantwoord. Nu de aanleg van het fietspad geen 
onderdeel meer van de grondexploitatie is, is binnen de algemene reserve een vergelijkbaar bedrag 
‘gelabeld’ om uiteindelijk de aanleg van het betreffende fietspad te kunnen betalen. 

 
Mutatie voorziening nadelige resultaten en voorziening afgewikkelde complexen 
De grondexploitatieberekeningen zijn ultimo 2016 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van de 
berekeningen is de voorziening voor verliesgevende complexen verlaagd van € 20,1 miljoen naar  
€ 19,2 miljoen. De daling komt voor € 0,9 miljoen doordat het complex Bruneilaan is afgesloten. De overige 
mutaties zijn toegelicht in paragraaf 5.2 van de Toelichting grondexploitaties 2016.  
 
De opbouw van de verliesvoorziening is als volgt:  
 

 
  
 
Voorziening verliesgevende complexen 
De voorziening voor afgesloten complexen nam in 2016 af van € 838.000 begin boekjaar naar  
€ 372.000 eind 2016. De afname komt voornamelijk doordat de voorziening is benut voor de verwachte 
afboeking van de Wolput /Looiersteeg. Dat complex is over gegaan naar de gemeentelijke eigendommen. 
De resterende daling komt vooral doordat geraamde kosten zich in 2016 hebben voor gedaan bij de 
complexen Frans Halslaan, Drunen en Molenpark, Vlijmen. 

 
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen 
Naast de algemene risico’s (prijs, planning en programma) zijn voor de projecten de specifieke risico’s in 
beeld gebracht. De Toelichting grondexploitaties 2016 en de paragaaf weerstansvermogen geven een 
nadere onderbouwing van de gesignaleerde risico’s. Het maximale risico is berekend op ongeveer € 46 
miljoen. Niet alle risico’s zullen tegelijk optreden. Op basis van de kans van optreden, is een buffer in het 
weerstandsvermogen voor grondexploitaties nodig van € 10,2 miljoen. Dit voor het geval de werkelijke 
verliezen hoger uitvallen dan het verlies waarvoor voorzieningen zijn gevormd.  Daarmee zijn de risico’s 
vanwege de grondexploitaties afdoende afgedekt. 

 

Project 31-12-2015 31-12-2016

* 1.000 * 1.000

- Geerpark 1.825                1.435               

- Het Hoog II, Nieuwkuijk 3.702                2.642               

- Centrumplan Vlijmen 4.727                5.385               

- Bruneilaan, Drunen 884                   -                   

- Verdoorn Heesbeen 56                      94                     

- Groenewoud III 566                   440                  

- Poort van Heusden 6.526                7.275               

- Schoolstraat-Zuid, Drunen 1.477                1.504               

- Victoria, Haarsteeg 129                   76                     

- De Gorsen, Elshout 97                      130                  

- Ruimte voor Ruimte Haarsteeg 2                        115                  

- Nassaudwarsstraat, nabij 3 133                   113                  

Totaal voorziening verliescompensatie 20.124             19.210            
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 B.1 Balans per 31 december 
(bedragen x € 1.000) 
 

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa -             53           

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen -             -             

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling -             53           

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden -             -             

Materiële vaste activa 74.359    70.648    

- Investeringen met economisch nut 47.179    44.601    

- Investeringen met economisch nut (heffingen) 24.841    23.880    

- Investeringen met maatschappelijk nut 2.336      2.164      

- Gronden uitgegeven in erfpacht 3            3            

Financiële vaste activa 12.687    9.824      

- Kapitaalverstrekkingen aan

  * deelnemingen 161         161         

  * gemeenschappelijke regelingen -             -             

  * overige verbonden partijen -             -             

- Leningen aan

  * openbare lichamen -             -             

  * woningbouwcorporaties 6.443      6.600      

  * deelnemingen -             -             

  * overige verbonden partijen 704         851         

- Overige langlopende leningen 695         364         

- Overige uitzettingen (looptijd langer dan één jaar) 4.684      1.848      

Totaal vaste activa 87.046    80.525    

Vlottende activa

Voorraden 86.084    92.806    

- Grond- en hulpstoffen -             459         

- Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) 86.077    92.342    

- Gereed product en handelsgoederen 7            5            

- Vooruitbetalingen -             -             

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 8.714      7.311      

- Vorderingen op openbare lichamen 5.728      3.344      

- Verstrekte kasgeldleningen -             -             

- Overige vorderingen 2.986      3.967      

- Overige uitzettingen -             -             

Liquide middelen 2.017      15           

- Kassaldi 5            10           

- Banksaldi 2.012      5            

Overlopende activa 4.391      2.785      

- Nog te ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen 9            35           

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 4.382      2.750      

Totaal vlottende activa 101.206   102.917   

Totaal activa 188.252   183.442   

31-12-2016 31-12-2015
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PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen 26.371    19.120    

- Algemene reserve 11.987    5.039      

- Bestemmingsreserves 13.774    14.418    

- Gerealiseerd resultaat 610         337-         

Voorzieningen 2.546      952         

- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen 423         844         

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen -             -             

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed 2.123      108         

  moeten worden

Schulden met een looptijd langer dan één jaar 142.998   148.241   

- Obligatieleningen -             

- Onderhandse leningen van:

  * binnenlandse pensioenfondsen en 

verzekeringsinstellingen

-             

  * binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen

129.683   137.650   

  * binnenlandse bedrijven -             

  * openbare lichamen 13.000    10.000    

  * overige binnenlandse sectoren -             

  * buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven 

en andere sectoren

-             

- Door derden belegde gelden -             

- Waarborgsommen 315         591         

Totaal vaste passiva 171.915   168.313   

Vlottende passiva

Schulden met een looptijd korter dan één jaar 15.423    14.228    

- Kasgeldleningen bij openbare lichamen -             -             

- Overige kasgeldleningen 5.000      6.000      

- Banksaldi -             718         

- Overige schulden 10.423    7.510      

Overlopende passiva 914         901         

- Verplichtingen volgend boekjaar -             -             

- Vooruitontvangen specifieke uitkeringen 315         349         

- Overige vooruitontvangen bedragen 599         552         

Totaal vlottende passiva 16.337    15.129    

Totaal passiva 188.252   183.442   

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan 5.563      7.217      

natuurlijke en rechtspersonen

31-12-2016 31-12-2015
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B.2 Overzicht van baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 
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B.3.1 Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 
 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële Verordening Heusden. De waardering van de activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.  
 
Eventuele wijzigingen als gevolg van het vernieuwde BBV zijn verwerkt in de beginbalans en toegelicht 
waar nodig. Algemeen kan gesteld worden dat de impact beperkt is en zich met name richt op de rente 
toerekening in de grondexploitatie. Voor de niet in exploitatie genomen gronden wordt gebruik gemaakt van 
de overgangsregeling waardoor deze tegen dezelfde waarde zijn verantwoord onder de materiële vaste 
activa.  
 
De wijze waarop op vaste activa wordt afgeschreven en in welke termijn is vastgesteld in de financiële 
verordening. Als afsluiting van dit hoofdstuk is de tabel met de belangrijkste activa overgenomen.  

Balans 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met 
de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek 
en ontwikkeling worden na raadsbesluit geactiveerd. 

Materiële vaste activa met een economisch nut 
 
Investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingspijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden zijn op de betreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen 
wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming 
lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele 
restwaarde. Investeringen die worden gedekt door een huuropbrengst of andere jaarlijkse vergoeding, 
worden annuïtair afgeschreven, ook als voor deze investeringen standaard een lineaire afschrijving geldt. 
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 
 
Bij de waardering is in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de 
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen 
die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak. Ook zijn in 
voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. 
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn vanaf 1 januari 2016 opgenomen onder de materiële 
vaste activa. Voorheen waren deze opgenomen bij de voorraden. Voor de waardering van deze gronden 
wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling. Waardering vindt plaats tegen verkrijgingprijs, dan wel 
lagere marktwaarde.  
 
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing in 
rekening wordt gebracht 
Als investeringen grotendeels of volledig worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk 
afval, dan worden deze investeringen vanaf 2014 op de balans opgenomen onder een afzonderlijke 
categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven.  
 
Investeringen met maatschappelijk nut 
Overeenkomstig de op 21 december 2004 vastgestelde beleidsnota mogen infrastructurele werken in de 
openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en 
afgeschreven volgens de in deze programmarekening opgenomen tabel afschrijvingstermijnen. De 
ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook 
afgeschreven).   
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In erfpacht uitgegeven gronden 
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs, oftewel de waarde die bij 
eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen.  
Er is geen sprake van gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht. 

Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien de 
waarde van de aandelen structureel minder waard is dan de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
plaatsvinden.  
 
Overige verstrekkingen en leningen worden zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van 
een voorziening vanwege verwachte oninbaarheid indien van toepassing. 

Voorraden 
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en 
woonrijpmaken), vermeerderd met een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en indirecte kosten. 
Verkregen verkoopopbrengsten worden in mindering gebracht. 
Voor verwachten verliezen in de grondexploitatie wordt een voorziening gevormd welke in mindering wordt 
gebracht op de boekwaarde. Hieraan liggen geactualiseerde exploitatieberekeningen ten grondslag. De 
voorziening wordt berekend op basis van contante waarde. 
 
Winstneming vindt plaats vanaf het moment dat meer dan 50% van de uitgeefbare grond verkocht is, en 
wanneer het risico op de nog te realiseren kosten beperkt is. De winst wordt naar rato van de verkoop 
verwerkt.  
 
De voorraad gereed product en handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen de kostprijs, of tegen de 
marktwaarde indien deze lager is dan de kostprijs. 

Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met een voorziening voor verwachte 
oninbaarheid. De voorziening is bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

Liquide middelen en overlopende posten 
Deze liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

Eigen vermogen 
Aangezien de gemeenteraad bij het vaststellen van de jaarrekening besluit over de resultaatbestemming is 
het gerealiseerde resultaat afzonderlijk opgenomen onder het eigen vermogen. Dit saldo bestaat uit het 
bruto resultaat en de mutaties in reserves waarover de gemeenteraad bij de primaire begroting of latere 
begrotingswijzigingen al besloten heeft.  

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betreffende verplichting of het 
voorzienbare verlies. Voorzieningen worden op grond van het BBV gevormd voor: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs te 
schatten; 

 op balansdatum bestaande risico’s van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 
redelijkerwijs te schatten is; 

 kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het 
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; 

 bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven; 

 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden. 
 
Zoals vermeld bij de betreffende activa worden voorzieningen die de waarde van een actief corrigeren in 
mindering gebracht op de boekwaarde van het actief. 

Schulden met een looptijd langer dan één jaar 
De schulden met een looptijd langer dan één jaar zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd 
met gedane aflossingen.  
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Vlottende passiva 
Zowel de schulden met een looptijd korter dan één jaar als de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. 

Borg- en garantstellingen 

Van de door de gemeente gewaarborgde leningen is op de balans buiten telling het totaalbedrag van de 
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is de specificatie 
opgenomen van deze borgstellingen.  
 

Staat van baten en lasten 

Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
De algemene uitkering wordt opgenomen op basis van de laatste accresmededeling van het begrotingsjaar 
(doorgaans opgenomen in de septembercirculaire).  

Personeelslasten 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen 
voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode hiervoor is 
vier jaar. Als gevolg van deze bepaling worden een aantal personeelslasten verantwoord in de periode van 
uitbetaling. 

Dividend 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. 

Vennootschapsbelasting 
Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt apart opgenomen in de staan van baten 
en lasten. De vennootschapsbelasting wordt verantwoord op basis van de fiscale grondslag.  
Wanneer er sprake is van een recht op verliescompensatie wordt dit buiten de balanstelling opgenomen 
aan de actief zijde van de balans.  
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Tabel vastgestelde afschrijvingstermijnen 

 

 Materiële vaste activa – 

Investeringen met economisch nut 

Afschrijvings- 

duur 

Afschrijvings- 

wijze 

    

1 Gronden en terreinen   

1.01 Begraafplaatsen 40 Lineair 

1.02 Sportterreinen 25 Lineair 

1.03 Ondergrond schoolgebouwen - Geen 

1.04 Woonwagencentra 25 Lineair 

1.05 Gemeentewerf / milieustraat 40 Lineair 

1.06 Gronden, niet voor de openbare dienst bestemd - Geen 

    

2 Woonruimten   

2.01 Aankoop, nieuwbouw 40 Lineair 

2.02 Renovatie 20 Lineair 

2.03 Woonwagens 15 Annuïtair 

    

3 Bedrijfsgebouwen   

3.01 Aankoop, nieuwbouw, uitbreiding 40 Lineair 

3.02 Semi permanente bouw 15 Lineair 

3.03 Renovatie 20 Lineair 

    

4 Vervoermiddelen   

4.01 Voertuigen buitendienst (Pick-ups, servicewagens) 8 Lineair 

4.02 Vrachtwagens/tractoren 10 Lineair 

    

5 Machines, apparaten en installaties   

5.01 Veegmachines 8 Lineair 

5.02 Maaimachines 7 Lineair 

5.03 Gladheidbestrijdingsmaterieel 10 Lineair 

5.04 Elektrische, c.v.- en klimaatinstallaties 15 Lineair 

5.05 Mechanische installaties 15 Lineair 

5.06 Mechanische en elektronische componenten t.b.v. riolering 15 Annuïtair 

5.07 Parkeermeters 10 Lineair 

5.08 Overige installaties/machines 10 Lineair 

5.09 Hardware, uitbreiding  5 Lineair 

5.10 Software uitbreiding  5 Lineair 

5.11 Communicatiemiddelen 5 Lineair 

5.12 Bluswatervoorzieningen 20 Lineair 

    

6 Overige materiële vaste activa   

6.01 Inventaris 15 Lineair 

6.02 Leermiddelen 10 Lineair 

6.03 Uitvoering integraal huisvestingsprogramma onderwijs 20 Lineair 

6.04 Sportvloeren 15 Lineair 

6.05 Sportattributen 10 Lineair 

6.06 Hekwerken 20 Lineair 

6.07 Kunst 25 Lineair 

6.08 Persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen 5 Lineair 

6.09 Afvalcontainers 15 Lineair 

6.10 Overige niet in te delen activa 5 Lineair 



 

Jaarstukken 2016 | 109  

 

 Materiële vaste activa – 

Investeringen met maatschappelijk nut 

Afschrijvings- 

duur 

Afschrijvings- 

wijze 

    

7 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken   

7.01 Groenvoorzieningen 25 Lineair 

7.02 Speelterreinen 15 Lineair 

7.03 Parkeerterreinen 25 Lineair 

7.04 Vijvers 25 Lineair 

7.05 Gronden met openbare bestemmingen 25 Lineair 

7.06 Binnenwater - Geen 

7.07 Aanleg, reconstructie en herinrichting wegen 40 Lineair 

7.08 Aanleg fiets- en voetpaden 25 Lineair 

7.09 Parkeervoorzieningen 25 Lineair 

7.10 Civieltechnische kunstwerken 40 Lineair 

7.11 Voorzieningen verkeersveiligheid 25 Lineair 

7.12 Straatmeubilair/abri's/bewegwijzering/verkeersborden 10 Lineair 

7.13 Verlichting 20 Lineair 

7.14 Vrijvervalriolering 60 Annuïtair 

7.15 

7.16 

7.17 

7.18 

Hemelwaterstelsels 

Overig afkoppelen (diverse systemen mogelijk) 

SWO (Stedelijke Water Opgave) maatregelen 

Drukriolering 

60 

40 

40 

45 

Annuïtair 

Annuïtair 

Annuïtair 

Annuïtair 

7.19 Bouwkundig deel rioolgemalen 40 Annuïtair 

7.20 Mechanisch/elektrisch deel rioolgemalen 15 Annuïtair 

7.21 Aanleg en renovatie waterstaatkundige werken 40 Lineair 

7.22 Kaartmateriaal 5 Lineair 

    

 Immateriële vaste activa   

    

8 Kosten sluiten geldleningen   

8.01 Kosten, verbonden aan het sluiten van geldleningen en het 

saldo van agio en disagio 

1 Ineens 

9 Kosten van onderzoek en ontwikkeling   

9.01 Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 

actief 

 

5 Lineair 

 Financiële vaste activa   

    

15 Bijdragen aan activa in eigendom van derden   

15.01 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 5 Lineair 
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B.3.2 Toelichting op de balans 
(alle bedragen x € 1.000) 

 

ACTIVA 

Immateriële vaste activa 

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio - - 

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald 
actief 

- 53 

Bijdrage aan activa in eigendom van derden - - 

Totaal - 53 

 

 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 

2016: 

 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Bijdragen 
van derden 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Kosten afsluiten 
geldleningen, 

agio/disagio 
- - - - - - - 

Kosten onderzoek en 
ontwikkeling voor een 

bepaald actief 
53 -29 - 24 - - - 

Totaal - -29 - 24 - - - 

 

 

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht weergegeven. Per investering staat het ter 

beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2016 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag 

dat tot en met 2016 ten laste van het krediet is gebracht.  

 

 

 Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in 2016 

Cumulatief 
besteed t/m 2016 

Voorbereiding MFA Dillenburg 590 -53 500 

Verbeterslag Oudheusden 1.838 24 1.832 
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Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Investeringen met een economisch nut 47.179 44.601 

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een heffing kan worden 

geheven 
24.841 23.880 

Investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut 

2.336 2.164 

In erfpacht uitgegeven gronden 3 3 

Totaal 74.359 70.648 

 

 
Investeringen met een economisch nut 

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Gronden en terreinen 22.513 21.756 

Woonruimten 0 0 

Bedrijfsgebouwen 18.996 17.323 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 27 32 

Vervoermiddelen 361 276 

Machines, apparaten en installaties 1.564 1.270 

Overige materiële vaste activa 3.718 3.944 

Totaal 47.179 44.601 
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Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut 

weer: 

  

 Boekwaarde 

01-01-2016 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Gronden en terreinen 22.215 1.239 501 346 94 22.513 

Bedrijfsgebouwen 17.323 2.875 408 794 0 18.996 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

32 0 0 5 0 27 

Vervoermiddelen 276 194 0 92 17 361 

Machines, apparaten en 
installaties 

1.270 660 0 363 3 1.564 

Overige materiële vaste activa 3.944 63 0 289 0 3.718 

Totaal 45.060 5.031 909 1.889 114 47.179 

 

Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de boekwaarde. Dit zijn de inkomsten zoals 

subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen en overige bijdragen die direct gerelateerd zijn 

aan de investering. Gedurende 2016 zijn er geen bijdragen van derden ontvangen. Onder de 

afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. 

 

Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen 

bouwgronden (NIEGG) opgenomen. Hierdoor sluit de boekwaarde op 1 januari 2016 niet aan met de 

boekwaarde op 31 december 2015. De gronden zijn onder de overgangsregeling overgenomen waardoor 

de waardering gelijk blijft. Dit betreft de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de 

voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Deze gronden en terreinen kunnen als volgt 

uitgesplitst worden: 

 

 Boekwaarde 

01-01-2016 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Gronden en terreinen [oud] 21.756 1.215 501 346 87 22.037 

Nassau Dwarsstraat nabij 3  

[vh NIEGG] 
203 4 0 0 - 20 227 

Schoolstraat Zuid (van Delft), 
Drunen [vh NIEGG] 

256 20 0 0 27 249 

Totaal 22.215 1.239 501 346 94 22.513 
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De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.  

 Beschikbaar 
gesteld 
krediet 

Werkelijk 
besteed in 

2016 

Cumulatief 
besteed 

t/m 2016 

Parkeermaatregelen Vesting 139 76 84 

Renovatie 3 toplagen De Hoge Heide 44 52 52 

Voorbereiden toplaag kunstgras RKDVC/Haarsteeg 30 4 4 

Herinrichting Sportlaan 253 22 241 

Herinrichten Parallelweg Heesbeen 400 332 332 

Aankopen Overstortweg  3.009 0 2.485 

Wijksestraat 3 107 10 121 

Kavelruil Vendreef 0 719 719 

Voorbereiden en uitvoering sporthal Dillenburg 6.390 2.128 2.628 

Nieuwbouw kleedacc. Haarsteeg 1.870 83 1.842 

Kleedaccommodatie HHC’09 600 495 516 

Doorontwikkeling Voorste Venne 350 169 295 

Steyr compact tractor 30 30 30 

VW transporter 22 17 17 

VW Man 147 147 147 

Automatisering Omgevingsvergunningen 100 50 86 

Automatisering Basisregistratie 150 2 30 

Vervangingsinvesteringen automatisering 2013 534 127 533 

Vervangingsinvesteringen automatisering 2014 507 157 157 

Zonnepanelen gemeentehuizen 115 98 103 

Electriciteitsvoorzieningen Raadhuisplein Drunen 84 84 84 

Energetische maatregelen Die Heygrave 58 12 57 

Zonnepanelen Die Heygrave 120 130 144 

Revitalisering Landelijk gebied 350 27 225 

Herinrichting backoffice Drunen 0 36 36 

 

De desinvesteringen van € 909.000 betreffen de boekwaarden van gronden en gebouwen die zijn 

vervreemd. Een bedrag van € 95.000 betreft de boekwaarde van verkochte pachtgronden, een bedrag van 

€ 630.000 betreft de boekwaarde van een perceel grond wat is ingebracht in de kavelruil Vendreef en een 

bedrag van € 184.0000 was de boekwaarde van het pand Julianastraat 8. 

De afwaarderingen betreffen met name de bijstelling van de boekwaarde van de locatie Wijksestraat 3 tot 

het niveau van de verkoopopbrengst. Daarnaast zijn, zoals gemeld in de eerste berap 2016, enkele 

machines met een boekwaarde buiten gebruik gesteld.  
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Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven 

De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden 

geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Gronden en terreinen 771 798 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 23.897 22.827 

Machines, apparaten, installaties 0 0 

Overige materiële vaste activa 173 255 

Totaal 24.841 23.880 

 
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, 
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer: 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Bijdragen 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Gronden en 
terreinen 798 0 0 27 0 0 771 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 

werken 22.827 1.754 0 263 421 0 23.897 

Machines, 
apparaten en 

installaties 0 0 0 0 0 0 0 

Overige materiële 
vaste activa 255 0 0 82 0 0 173 

Totaal 23.880 1.754 0 372 421 0 24.841 

Wanneer onder bijdragen van derden zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan 

de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 

waardeverminderingen.  
 
 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.  

 

 Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in 2016 

Cumulatief 
besteed t/m 2016 

Riolering Borredreef e.a. Vlijmen 533 15 530 

Aanpassen overstortconstructies diverse 
locaties 

25 0 5 

Riolering Prins Hendrikstraat Drunen 680 371 667 

Riolering Kasteellaan 123 0 99 

Maatregelen wateroverlast Vlijmen 1.625 852 852 

Rioolrenovatie 2016 755 516 516 
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Investeringen met een maatschappelijk nut 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het 

volgende verloop: 

 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Bijdragen 
van 

derden 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Bedrijfsgebouwen 262 0 0 18 0 0 244 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 

werken 
1.781 1.160 0 690 264 0 1.987 

Overige materiële 
vaste activa 

121 0 0 16 0 0 105 

Totaal 2.164 1.160 0 724 264 0 2.336 

 

Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies 

opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de 

afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. 

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

betroffen:  

 

 

 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in 

2016 

Cumulatief 
besteed t/m 

2016 

Geluidswerende voorzieningen A59 18.311 71 14.507 

Reconstructie Ei van Drunen 5.172 1 4.874 

Reconstructie Prins Hendriklaan 75 13 31 

Herinrichting Kasteellaan 406 0 317 

Diverse civieltechnische kunstwerken 475 300 475 

Centrumplan Vlijmen openbaar gebied 1.400 193 242 

Revitalisering Bedrijventerrein Heesbeen 275 180 215 

Renovatie kademuren stadshaven 595 5 643 

Verl. Proj. Heidijk-Moerputten 143 86 159 

Dubbele Zeesluis Elshout 292 261 281 

Fietsvoorziening Drunen/Elshout 460 45 45 

Herstraten Mr Prinsenstraat en Haarsteegsestraat 107 5 5 

 
In erfpacht uitgegeven gronden 

In 2016 zijn zes percelen uitgegeven in erfpacht. 
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Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven: 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen/af-
lossingen 

Afwaar-
deringen 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Kapitaalverstrekkingen aan:       

 - deelnemingen 161 - - - - 161 

 - gemeenschappelijke 
regelingen 

0 - - - - 0 

 - overige verbonden partijen 0 - - - - 0 

Leningen aan: 0     0 

 - woningbouwcorporaties 6.600 - - 157 - 6.443 

 - deelnemingen 0 - - 0 - 0 

 - overige verbonden partijen 851 - - 147  704 

Overige langlopende leningen 364 349 - 18 - 695 

Overige uitzettingen met een 
looptijd > 1 jaar 

1.848 2.836 - 0 - 4.684 

Totaal 9.824 3.185 0 322 0 12.687 

 

Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen.  

 
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

In 2011 zijn door Intergas Holding BV de aandelen Intergas verkocht. Deze aandelen blijven tot aan de 

laatste uit te betalen tranche (juli 2018) gewaardeerd op de huidige boekwaarde van € 28.000. Wanneer de 

laatste tranche wordt uitbetaald zal ook de boekwaarde worden afgewikkeld.  

  
Leningen aan overige verbonden partijen 

De aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zijn enkele jaren geleden verkocht. Bij de verkoop is 

gekozen om voor de betaling van de koopsom een langlopende geldlening te verstrekken, welke is 

ondergebracht bij de Bank Nederlandsche Gemeenten, met een jaarlijkse annuïtaire aflossing.  

   
Overige langlopende leningen 

Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren: 

            

 Ultimo 2015 Ultimo 2016 

Kredietbank 170 350 

Diverse startersleningen 171 185 

Stg. De Voorste Venne 21 14 

Scouting Maurice Flacard  2 1 

N-Joy 0 145 

Totaal 364 695 

 
 
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 

Dit houdt verband met in erfpacht uitgegeven gronden. De erfpachtswaarde van de zes in 2016 in erfpacht 

uitgegeven percelen bedraagt € 2.836.000. 
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Voorraden 

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

 

 Boekwaarde 
31-12-2016 

Verlies-
voorziening 

Balanswaarde 
31-12-2016 

Balanswaarde 
31-12-2015 

Grond- en hulpstoffen 0 0 0 459 

Onderhanden werk 103.669 -17.592 86.077 92.342 

Gereed product en handelsgoederen 7 0 7 5 

Totaal 103.676 -17.592 86.084 92.806 

 

De grond- en hulpstoffen bestaan ultimo 2015 uit de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG). 

Deze zijn met ingang van 1 januari 2016 opgenomen onder de materiele vaste activa als gevolg van 

wijzigingen in het BBV.  
 
Het onderhanden werk bestaat uit de bouwgronden in exploitatie. Het verloop hiervan is in 2016 als volgt: 
 

Complex 

Boek-
waarde    
31-12-
2015 Uitgaven 

In-
komsten 

Inzet 
verlies-
voor-

ziening 

Tussen-
tijdse 
winst-

neming 

Admini-
stratieve 
afwikke-

ling 

Boek-
waarde 
31-12-
2016 

Voor-
ziening 
31-12- 
2016 

Balans-
waarde 
31-12-
2016 

De Grassen, Vlijmen 34.840 1.536 4.517 0 0 0 31.859 0 31.859 

Geerpark, Vlijmen* 12.863 3.108 4.700 0 0 0 11.271 1.435 9.836 

Dillenburglocatie, Drunen 1.055 1.095 2.292 0 1.834 0 1.692 0 1.692 

Bruneilaan 1.374 179 646 -885 0 -22 0 0 0 

Victoria, Haarsteeg 2.676 155 205 0 0 0 2.626 76 2.550 

De Gorsen/Elshout V 2.775 98 104 0 0 0 2.769 130 2.639 

Ruimte voor Ruimte, Haarsteeg 1.901 45 170 0 0 0 1.776 115 1.661 

Het Hoog I 7.067 302 2.401 0 1.504 0 6.472 0 6.472 

Het Hoog ll 8.938 1.400 3.542 0 0 0 6.796 2.642 4.154 

Grotestraat/Verdoorn Heesbeen 365 7 0 0 0 0 372 94 278 

Metal Valley (SAPA, Drunen/ 
Groene Woud Noord-West) 

6.841 1.121 81 0 0 0 7.881 0 7.881 

Groenewoud lll 1.080 262 270 0 0 0 1.072 440 632 

Poort van Heusden 23.165 535 0 0 0 0 23.700 7.275 16.425 

Centrumplan Vlijmen 5.916 2.129 2.662 0 0 0 5.383 5.385 -2 

Totaal 110.856 11.972 21.590 -885 3.338 -22 103.669 17.592 86.077 

Correctie grondwaarde 
Geerpark* 

         -3.296 

Nog te maken kosten         74.610 

Nog te verwachten opbrengsten         -168.987 

Verwacht exploitatieresultaat         -11.596 

 
* Dit is zowel de eigen grondexploitatie Geerpark (Boekwaarde 31-12-2015 € 7.674.000 en 31-12-2016 
€ 7.975.000) als het gemeentelijk aandeel in de gezamenlijke grondexploitatie met Woonveste (Boekwaarde 
31-12-2015 € 5.188.000 en 31-12-2016 € 3.296.000). 

 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (tekst uit boekwerk grondexploitatie) 

Voor grondexploitaties geldt een aantal bijzondere grondslagen van waardering en resultaatbepaling. De 

grondexploitatie wordt in principe gewaardeerd op netto-vervaardigingskosten (kosten minus gerealiseerde 

opbrengsten). Deze waardering geldt eveneens voor de twee ultimo 2016 overgebleven complexen niet in 

exploitatie genomen gronden (NIEGG). Ook voor deze twee complexen  is een haalbaarheidstoets 

gemaakt in de vorm van een globale exploitatieberekening (GE). Het stellige voornemen bestaat om deze 
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gronden in de nabije toekomst te gaan bebouwen, of te laten bebouwen. Deze ontwikkelingen zijn 

opgenomen in de woningbouwplanning of in de planning van de uitgifte van bedrijventerreinen. Deze 

planningen vormen de basis voor de gehanteerde programmering bij de grondexploitaties. Voor beide 

NIEGG-complexen is een voorziening (contante waarde) getroffen, aangezien de boekwaarde de 

marktwaarde overtreft. Aan beide complexen is in het kader van het nieuwe BBV geen rente meer 

toegerekend binnen de exploitatieberekening.  

 

De resultaten van de grondexploitaties worden op contante waarde en op eindwaarde berekend. Wanneer 

een dergelijke exploitatieberekening per balansdatum een verlies laat zien, is voor de contante waarde een 

voorziening gevormd. Voorgesteld wordt bij de resultaat-bestemming van de jaarrekening deze mutaties 

als onderdeel van het resultaat van de jaarrekening ten laste van de algemene reserve te brengen.  

 

Bij een voordelige exploitatieberekening (winst) kan een gedeeltelijke winstneming plaats vinden conform 

de hiertoe bepaalde richtlijnen in de winstnemingsregeling grondexploitaties. Deze winstnemingsregeling 

grondexploitaties is op 29 juni 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Per lopende exploitatieopzet is 

beoordeeld of, afhankelijk van de nog aanwezige risico’s bij het plan, de winst voor een gedeelte als 

gerealiseerd kan worden beschouwd In 2016 zijn winsten genomen voor ongeveer € 1,5 miljoen in het 

complex Hoog I en voor ongeveer € 1,8 miljoen in het complex Dillenberg. De winst in Hoog I komt doordat 

de kosten van een fietspad niet langer ten laste van de grondexploitatie komen. Voor de kosten van het 

fietspad is elders in de jaarrekening een vergelijkbaar bedrag gelabeld vanwege de toekomstige kosten 

 

In het kader van de jaarafsluiting zijn de exploitatieopzetten herrekend. Voor de herziening van de 

exploitatieopzetten van de diverse grondexploitaties per 1 januari 2017 zijn, in de raadsvergadering  van 20 

december 2016, de volgende uitgangspunten door de raad vastgesteld: 
a. basis voor de grondexploitatieberekening is de boekwaarde op 1 januari 2017; 
b. kosten en opbrengsten worden berekend met als prijspeildatum 1 januari 2017; 
c. het rentepercentage over 2016 bedraagt 1,75%. Voor de gezamenlijke grondexploitatie Geerpark 

geldt een rente van 4%; 
d. fondsvorming: bij alle uitbreidingsplannen geldt het uitgangspunt dat per m² uitgeefbare grond een 

bijdrage wordt gedaan aan de bestemmingsreserve Rood voor Groen van € 5. Voorts geldt voor de 
gezamenlijke grondexploitatie van het Geerpark ook een storting in de reserve bovenwijkse 
voorzieningen van € 7 per m² uitgeefbare grond;  

e. voor de berekening van de plankosten wordt de methodiek volgens de Wet ruimtelijke ordening (de 
plankostenscan) gehanteerd, met toepassing van de gemeentelijke tarieven. De uitkomst hiervan 
bevat de kosten voor planvorming en voorbereiding en toezicht (o.a. interne uren);  

f. in de kostenramingen voor bouw – en woonrijp maken en sloopkosten wordt rekening gehouen met 
onvoorziene zaken in de uitvoeringen. Hiertoe worden de ramingen verhoogd met 10%;  

g. de geraamde kosten binnen de grondexploitaties van 2016 worden met 2% geïndexeerd naar 
prijspeil 1 januari 2017 (slopen, bouw- en woonrijp maken); 

h. vanaf 2017 tot einde planperiode wordt uitgegaan van een indexatie van de kosten van 2%;  
i. de geraamde opbrengsten binnen de grondexploitaties van 2016 worden als volgt geïndexeerd naar 

prijspeil 1 januari 2017: 

 woningbouw: 1%; 

 bedrijventerreinen: 1%; 
j. vanaf 2017 tot einde planperiode wordt uitgegaan van een indexatie van de opbrengsten voor: 

 woningbouw 1,5% (2017 en 2018). Vanaf 2019 geldt een stijgingspercentage van 2%; 

 bedrijventerreinen: 1%; 
k. de richttermijn voor de maximale duur van grondexploitaties blijft voortschrijdend 10 jaar; 
l. de uitgifte van gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen, zoals opgenomen in de bijlagen, vast 

te stellen. 
Daarnaast is in de herzieningen rekening gehouden met de door de raad en het college voor 2017 

vastgestelde grondprijzen voor de uitgifte van bouwrijpe grond voor woningbouw en bedrijventerreinen.  

 

De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan leiden tot 

tegenvallende resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht. Verliezen zijn afgedekt 

met voorzieningen. Wanneer voorzieningen ontoereikend blijken, moet het gemeentelijk 
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weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op te kunnen vangen. Bij de 

totstandkoming van de jaarrekening 2016, zijn nieuwe risicoanalyses opgesteld om het mogelijke effect van 

optredende risico’s in beeld te brengen. De uitkomsten vormen input voor de paragraaf 

weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening. 

 
Risicobeoordeling bij de jaarrekening 2016 

De risicoanalyse is in vergelijking met eerdere analyses verder verscherpt en verdiept. Ook dit jaar is 

gekeken naar de algemene risico’s op de onderdelen prijs, vertraging en programma. Aanvullend zijn meer 

project specifieke risico’s per project in beeld gebracht.  
 

Algemene risico’s 

De algemene risico’s zijn doorgerekend voor de volgende projecten: Geerpark, De Grassen, Poort van 

Heusden, Hoog I en Hoog II, Metal Valley en Grotestraat Heesbeen. Het totale berekende risico op 

grondexploitaties bestaat voor ongeveer de een derde uit algemene risico’s. De algemene risico’s komen in 

2016 lager uit door een lagere disconteringsvoet, al gerealiseerde verkopen en de aantrekkende 

woningmarkt.  

 

Het renterisico is voor de komende jaren in beeld gebracht, rekening houdend met te verwachten mutaties 

in de leningenportefeuille. Ook bij een oplopende rente blijft (zeker in de eerstkomende jaren) de 

gemiddelde rente naar verwachting ongeveer gelijk. Om die reden is geen renterisico ingerekend.   

 

Projectspecifieke risico’s 

Het grootste deel van de projectspecifieke risico’s komt door de projecten De Grassen en Poort van 

Heusden. Beiden projecten hebben een hoge boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de 

projecten niet doorgaat (bijvoorbeeld bij De Grassen als de ontsluitingsstructuur niet tijdig is geregeld).  

 

Voor De Grassen neemt het risicoprofiel toe, doordat de randweg (GOL) met een paar jaar is vertraagd. 

Mocht de randweg op termijn niet door gaan, dan kan een aanzienlijk deel van de woningen mogelijk niet 

of later pas gebouwd worden.  Door de lange doorlooptijd is dit project bovendien gevoelig voor wijzigingen 

in prijs en planning. Op het project is nog een winstverwachting die in eerste instantie een buffer vormt voor 

eventuele tegenvallers.  

 

Voor het Geerpark is een samenwerkingsovereenkomst met Woonveste gesloten. Het grootste risico voor 

het Geerpark zit in de verkoop van bouwrijpe grond voor de ingerekende prijs en conform de planning. Het 

gemeentelijk aandeel in het plan is niet kostendekkend. Om die reden is een verliesvoorziening gevormd. 

Buiten de algemene risico’s zijn de risico’s voor dit project beperkt. 

 

De voor de Poort van Heusden door de raad vastgestelde kaderstelling biedt ruimte voor allerhande 

initiatieven en creëert een ruime mate van flexibiliteit voor ontwikkelingen in dit plan. In 2016 heeft de 

gemeente een intentieovereenkomst gesloten met een initiatiefnemer met een plan dat past binnen de 

kaderstelling. Op basis van een opgestelde stedenbouwkundige opzet, uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek 

en een raming van kosten is de grondexploitatie geactualiseerd. Zolang er nog geen definitieve instemming 

van de provincie is, blijft er onzekerheid of de provincie medewerking zal verlenen aan het hele plan. Het 

risico dat delen van het plan niet of in mindere mate door gaan c.q. verkocht kunnen worden is 

meegenomen bij de bepaling van het risicobedrag voor dit project. 

 

Voor het Centrum van Vlijmen, zijn in 2014 de kosten van de oude plannen afgeboekt. De gemeente 

heeft een overeenkomst met een ontwikkelaar. Het project is in uitvoering en in 2015 is gestart met de 

sloop van een aantal panden. In september 2016 ging de bouw van 24 appartementen met winkels van 

start. Een groot deel van het plan kan in 2017 worden afgerond. De risico’s zijn voor dit project dan ook 

afgenomen. Over de daadwerkelijke afname van de ondergrond van het paviljoen is nog geen 

overeenstemming. Het is dan ook nog niet zeker of het paviljoen afgezet kan worden.  
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Ook de verkoop van bedrijventerreinen brengt nog risico’s met zich mee. De bedrijventerreinen hebben 

gezamenlijk ook een substantieel aandeel in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor de 

bedrijventerreinen (Het Hoog I, Het Hoog II en Metal Valley) zitten de risico’s vooral in de realisatie van 

verkopen volgens planning tegen de ingerekende prijzen. In de algemene risico’s is rekening gehouden 

met het risico op lagere prijzen en vertraging in de uitgifte. De specifieke risico’s zijn in verhouding beperkt. 

We stellen vast dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. Ook de gevraagde prijzen zijn marktconform. 

 
Een nadere toelichting op de grondexploitaties is opgenomen in het boekwerkje ‘Toelichting 

grondexploitaties 2016’ van de gemeente Heusden. Ook de paragraaf weerstandsvermogen en de 

paragraaf grondbeleid bevatten informatie over de grondexploitaties. 

 

Van het gereed product en handelsgoederen is de specificatie: 

 

 31-12-2016 31-12-2015 
   
Voorraad eigen verklaringen 7 5 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 

gespecificeerd worden: 

 

 Boekwaarde 
31-12-2016 

Voorziening 
oninbaarheid 

Balanswaarde 
31-12-2016 

Balanswaarde 
31-12-2015 

Vorderingen op openbare lichamen 5.728 0 5.728 3.344 

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare 
lichamen (cf. Wet fido) 

0 0 0 0 

Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 0 0 0 0 

Rekening-courant  

verhouding met het Rijk 
0 0 0 0 

Rekening-courant verhoudingen met niet-
financiële instellingen 

0 0 0 0 

Uitzettingen in de vorm van Nederlands 
schuldpapier  

0 0 0 0 

Overige vorderingen 3.314 -328 2.986 3.967 

Overige uitzettingen 0 0 0 0 

Totaal 9.042 -328 8.714 7.311 

 

Onder de vorderingen op openbare lichamen is tevens de vordering uit hoofde van compensabele BTW 

opgenomen. Onder de overige vorderingen zijn de debiteuren van de gemeente opgenomen, inclusief 

belastingdebiteuren. Gedurende het jaar zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt. 

 
Schatkistbankieren 

Voor het boekjaar 2016 bedraagt het drempelbedrag € 784.000. Het bedrag aan middelen dat in het kader 

van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden heeft per kwartaal 

bedragen: 
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Kwartaal 1: € 1.437.000 

Kwartaal 2: € 794.000 

Kwartaal 3: € 2.227.000 

Kwartaal 4: €  1.172.000 

 

De overschrijdingen worden veroorzaakt doordat belastinginkomsten eerder ontvangen worden dan 

verwacht (kwartaal 1) en daarnaast een aantal grote bedragen zijn ontvangen uit grondverkopen die niet 

direct zijn afgeroomd (kwartalen 3 en 4). Gezien de omvang van de bedragen is de impact van deze dagen 

groot op het gemiddelde bedrag per kwartaal. Inmiddels is met ingang van 2017 de monitoring aangepast 

om hier beter op in te kunnen spelen en overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. 

Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Kassaldi 5 10 

Banksaldi 2.012 5 

Totaal 2.017 15 

 

Overlopende activa 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

- de van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering 
op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

9 35 

- overige nog te ontvangen bedragen, en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen 
4.382 2.750 

Totaal 4.391 2.785 

 

 

De in de balans opgenomen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 

voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

31-12-2015 Toevoeging Ontvangst 31-12-2016 

in 2016 in 2016 

Mensgerichte maatregelen 2015 
(overige Nederlandse overheidslichamen) 
 

35 0 35 0 

LIFE Project Blues in the Marches 
(Europese overheidslichamen) 

0 9 0 9 

     

Totalen  35 9 35 9 
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

 

Tot het eigen vermogen van de gemeente worden gerekend het totaal per 31 december  van alle reserves 

en het resultaat over het jaar.  

Zowel algemene als bestemmingsreserves worden tot het eigen vermogen gerekend. De reden hiervoor is 

dat alle reserves door de gemeente vrij kunnen worden aangewend, en een eerder vastgestelde 

bestemming altijd door de raad kan worden gewijzigd. 

 

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Algemene reserve 11.987 5.039 

Bestemmingsreserves  13.774 14.418 

Gerealiseerd resultaat 610 -337 

Totaal 26.371 19.120 

 

Het boekjaar 2015 sloot met een te bestemmen nadelig resultaat van € 337.000. In de raadsvergadering 

van juni 2016 is besloten met betrekking tot de bestemming van dit saldo. 

 

De jaarrekening 2016 sluit met een gerealiseerd voordelig resultaat van afgerond € 610.000. 

Overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording Gemeenten en Provincies is dit saldo afzonderlijk 

op de balans opgenomen. 
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Het verloop van alle reserves in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Toevoe-
ging 

Onttrek-
king 

Bestemming 
resultaat 

vorig 
boekjaar 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Algemene reserve 5.039 8.961 -1.678 -336 11.987 

Onderhoud openbare gebouwen 305 0 -121 0 185 

Onderhoud sportaccommodaties 387 0 -249 0 138 

(Buiten)onderhoud scholen 1.802 0 -1.412 0 390 

Onderhoud wegen 1.497 152 -300 0 1.349 

Vervanging lichtmasten 154 31 0 0 185 

Uitvoering baggerplan 250 100 0 0 350 

Bovenwijkse voorzieningen 90 105 0 0 195 

Reserve bijdrage bedrijven GOL 225 114 0 0 340 

Reserve sociaal domein 2.657 3.200 0 0 5.857 

Egalisatie afvalstoffenheffing -72 0 -248 0 -320 

Aandeel verkoopsom HNG 150 0 -52 0 98 

Onderhoud riolering 1.662 354 -2.015 0 0 

Reserve BCF 225 0 -93 0 132 

Bijz. projecten vesting Heusden 26 0 -26 0 0 

Uitvoeringsprogramma cultuurnota 69 0 -5 0 64 

Rood voor Groen 57 496 -455 0 99 

Reserve kapitaallasten 4.933 154 -374 0 4.713 

Totaal 19.456 13.667 -7.028 -336 25.761 

 

Hierna zijn van alle reserves de aard en de reden vermeld. Tevens zijn de belangrijkste mutaties uit het 

boekjaar nader toegelicht. Onder “bestemming resultaat” staan de mutaties vermeld uit hoofde van de 

bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. De onttrekking uit de reserve kapitaallasten is 

een “vermindering in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is 

gevormd”. Zie tevens de toelichting hierna. 

 

Op 28 maart 2017 is de nieuwe Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Hierin is toegelicht dat in lijn 

met het Besluit Begrotingen en Verantwoordingen een deel van de bestaande reserves omgezet moet 

worden in een voorziening. Voor de bestemmingsreserve onderhoud riolering is dit verwerkt. Rekening 

houdend met de vereisten die aan de omzetting gesteld worden is het voor de overige reserves niet 

haalbaar gebleken dit in de jaarrekening 2016 reeds te verwerken. Gedurende 2017 wordt dit alsnog 

verwerkt.  
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Algemene reserve 

De algemene reserve dient als buffer voor rekeningtekorten en wordt tevens ingezet om het algemeen 

weerstandsvermogen van de gemeente op peil te houden.  

 

De belangrijkste mutaties in 2016 betroffen: 

 

 Storting Onttrekking 

Verwerking resultaat jaarrekening 2015 conform besluit bij 
vaststelling jaarrekening 

 337 

Vrijval voorziening grondexploitatie i.v.m. herziening rekenrente 2.024  

Gerealiseerd saldo verkoop gemeentelijke eigendommen 1.800  

Winstnemingen grondexploitatie 3.338  

Vrijval reserve (buiten)onderhoud scholen 1.344  

Terugstorten bijdrage Rood voor groen (saldo aanvulling 2013) 455  

Onttrekking i.v.m. budgetoverhevelingen 2015  965 

Bijstellen verliesvoorziening grondexploitatie (tweede berap 2015)  276 

Revitalisering bedrijventerrein Heesbeen  113 

Dijkenvisie / verbetering landelijk gebied  83 

Parkeermaatregelen Heusden Vesting  76 

Toerisme Jeroen Bosch jaar  45 

Bijdrage SHJ, sporthal Dillenburg  43 

Fietsvoorziening Drunen-Elshout  31 

Verbeterslag Oudheusden  25 

Overige kredieten  21 

Totaal 8.961 2.014 

 
Onderhoud openbare gebouwen 

De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te 

egaliseren. Conform de begroting wordt het saldo tussen de geraamde en de werkelijke kosten verrekend 

met de reserve. In 2016 is het meerdere derhalve in mindering gebracht op de onderhoudsreserve. Deze 

reserve komt in aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening. 

 
Onderhoud sportaccommodaties 

De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke 

sportgebouwen te egaliseren. Conform de begroting wordt het saldo tussen de geraamde en de werkelijke 

kosten verrekend met de reserve. In 2016 is het meerdere derhalve in mindering gebracht op de 

onderhoudsreserve. Deze reserve komt in aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening. 

 
(Buiten)onderhoud scholen 

Deze reserve is ingesteld om groot (buiten)onderhoud van schoolgebouwen uit te bekostigen. Met ingang 

van 1 januari 2015 komt het buitenonderhoud voor rekening van de schoolbesturen zelf. De gemeente blijft 

verantwoordelijk voor het onderhoud van gymnastiekonderwijs en eventuele calamiteiten aan 

schoolgebouwen, hiervoor zal een deel van de reserve in stand gehouden worden. Deze reserve komt in 

aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening. 
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Onderhoud wegen 

De reserve is ingesteld om op de langere termijn de kosten van het onderhoud van wegen te kunnen 

blijven betalen in lijn met het aanwezige beheerplannen. Conform de begroting is het saldo tussen de 

geraamde en de werkelijke kosten gestort in de reserve (€ 152.000). De onttrekking van € 300.000 ziet op 

uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot civieltechnische kunstwerken in 2016. Deze reserve komt 

in aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening. 

 
Vervanging lichtmasten 

De reserve is bestemd voor de vervanging van lichtmasten op basis van de beheerplannen. Conform de 

begroting wordt het saldo tussen de geraamde en de werkelijke kosten gestort in de reserve  

(€ 31.000). Deze reserve komt in aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening.  

 
Uitvoering baggerplan 

De reserve is ingesteld om de kosten van het baggeren van de watergangen op basis van het baggerplan 

Heusden 2012-2022 te dekken. Tot het jaar 2022 wordt jaarlijks een bijdrage ten laste van de exploitatie 

gestort. De werkelijke kosten van het baggeren worden te zijner tijd ten laste van deze reserve gebracht. 

Deze reserve komt in aanmerking voor omzetting naar een egalisatievoorziening. 

 
Bovenwijkse voorzieningen 

De reserve is ingesteld om de kosten van bovenwijkse voorzieningen af te dekken, die ontstaan naar 

aanleiding van de ontwikkeling van bouwlocaties. De storting in 2016 van € 105.000 vloeit voort uit de 

verkopen bij Geerpark. 

 
Reserve bijdrage bedrijven GOL 

Sinds 2014 wordt van bedrijven OZB ontvangen ter financiering van de gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat (GOL). Voor 2016 bedroeg deze bijdrage € 114.000.  

 
Reserve sociaal domein 

Bij de jaarrekening 2014 is in ieder geval voor de huidige coalitieperiode een reserve sociaal domein 

gevormd, die gevoed zal worden met eventuele meevallers op de budgetten binnen het sociaal domein. 

Deze reserve kan in eerste instantie dienen om eventuele tegenvallers binnen het sociaal domein op te 

vangen. De storting van € 3,2 miljoen betreft het (per saldo) positieve voordeel op de programma’s 11 en 

12 met betrekking tot het sociaal domein. In juni 2016 is reeds ca. € 2 miljoen van het saldo bestemd als 

aanvullende bijdrage voor Baanbrekers in de periode 2017 tot en met 2020. 

 
Egalisatie afvalstoffenheffing 

Met deze reserve worden de tarieven van de afvalstoffenheffing geëgaliseerd. Conform de begroting wordt 

het verschil tussen de baten en de lasten van de exploitatie van de afvalverwijdering en –verwerking ten 

gunste of ten laste van deze reserve gebracht. Voor 2016 betekende dit een onttrekking van € 248.000. Als 

gevolg hiervan heeft de reserve op 31 december 2016 een negatief saldo van € 320.000. Naar verwachting 

zal de reserve in 2017 weer een positief saldo laten zien. Deze reserve komt in aanmerking voor omzetting 

naar een egalisatievoorziening wanneer het saldo is aangezuiverd. 

 
Aandeel verkoopsom HNG 

Dit betreft de tegenwaarde van het geactiveerde aandeel verkoopsom Hypotheekfonds Nederlandse 

Gemeenten. De reserve bouwt jaarlijks af. De laatste onttrekking zal in 2020 plaatsvinden.  

 
Onderhoud riolering 

De reserve is ingesteld voor de uitvoering van investeringen in het kader van het rioolbeheerplan. Als 

gevolg van de BBV wijziging in 2014 is reeds een groot deel van de reserve vervallen. Conform de 

begroting wordt het verschil tussen de baten en de lasten van de exploitatie van het rioolbeheer ten gunste 

of ten laste van deze reserve gebracht. Voor 2016 betekende dit een toevoeging van  

€ 312.000. De reserve is ultimo boekjaar omgezet in een voorziening.  
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Reserve BCF 

De reserve is ingesteld om de nadelige effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds te 

compenseren. De reserve bouwt geleidelijk af. 

 
Bijzondere projecten vesting Heusden 

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van bijzondere onderhoudsprojecten in de Vesting Heusden. In 

2016 zijn de laatste projecten uitgevoerd. Deze reserve kan daarom opgeheven worden.  

 
Uitvoeringsprogramma cultuurnota 

De reserve is ingesteld om een aantal activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van kleine 

kunstwerken in de kernen en de ontwikkeling van de kunstroute “Halvezolenlijn”. 

 
Rood voor Groen 

Uitbreidingslocaties gaan vaak ten koste van het buitengebied. De gedachte achter de Rood voor Groen 

regeling is, dat er geld gereserveerd wordt om deze aantasting van de ruimte in het buitengebied te 

compenseren met een kwaliteitsverbetering in het resterende buitengebied. De stortingen in 2016 vloeien 

voort uit zes verschillende grondexploitaties. De onttrekking van € 455.000 betreft de terugbetaling aan de 

algemene reserve. In 2013 is vanuit de algemene reserve het saldo van de reserve Rood voor groen 

tijdelijk aangezuiverd. 

 
Reserve kapitaallasten 

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut, 

maar met een maatschappelijk belang. Jaarlijks wordt een rentedotatie verwerkt. De onttrekking in 2016 

betreft de reguliere dekking van kapitaallasten bestaande uit afschrijvingen en rente. Het saldo per 31 

december 2016 heeft betrekking op de volgende investeringen: 

 
Investeringen 
 

Boekwaarde  
31-12-2016 

Gemeentewerf Drunen 2.513 

Basisschool Olof Palme: uitbreiding 163 

Upgrading Die Heygrave 1.001 

Renovatie wielerbaan De Heuvelen 48 

Venkantbrug 126 

Heidijk 77 

Passantensteiger 103 

Bez.centrum/Streekarchief 636 

Fietsvoorziening Drunen – Elshout 31 

Overige investeringen 15 

 4.713 
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Voorzieningen 

 

Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 

 

 Boekwaarde 

31-12-2015 

Toevoe-
ging 

Vrijval Aanwending Boekwaarde 
31-12-2016 

Wachtgelden 5 1 0 -4 2 

Pensioenen wethouders 0 49 0 0 49 

Afwikkeling bouwgrondexploitaties 839 123 -51 -539 372 

Voorzieningen art 44 lid 1a 844 173 -51 -543 423 

      

Herstel kerkgeb. vml. Gem. Heusden 66 0 0 0 66 

Erfenis Weimar inst.h. Museum 42 0 0 0 42 

Riolering 0 2.015 0 0 2.015 

Voorzieningen art 44 lid 2 108 2.015 0 0 2.123 

      

Totaal 952 2.188 -51 -543 2.546 

 

In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten 

zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening 

gebracht. Hierna zijn van alle voorzieningen de aard en de reden vermeld. Tevens zijn de belangrijkste 

mutaties  in de voorzieningen nader toegelicht. 

 
Wachtgelden 

De voorziening is bestemd voor dekking van geldelijke verplichtingen aan voormalig personeel. Er is ultimo 

boekjaar een toevoeging gedaan om de verwachte uitbetalingen in 2017 te kunnen voldoen. 

 
Pensioenen wethouders 

Als gevolg van gewijzigde regelgeving is een voorziening gevormd voor de verplichtingen uit hoofde van de 

pensioenregeling voor wethouders (APPA). Op 13 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse 

zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een circulaire gepubliceerd op basis waarvan de waarde van de 

pensioentoezeggingen is berekend. De totale verplichting is toegelicht onder de niet uit de balans blijkende 

vorderingen en verplichtingen. Tot op heden werden toekomstige betalingen uit hoofde van pensioen of 

waardeoverdracht opgevangen in de exploitatie. Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting. Voor 

een klein deel is nu een voorziening gevormd. Voor zover toekomstige betalingen hiermee verband houden 

zullen deze op de voorziening in mindering worden gebracht. 

 
Afwikkeling bouwgrondexploitaties 

Voor enkele afgewikkelde bouwgrondexploitaties zijn nog kosten te verwachten. In 2016 betreft dit het 

afgesloten complex Bruneilaan. Daarnaast zijn aanvullingen gedaan voor complexen die reeds eerder zijn 

afgesloten. Dit betreffen de complexen Wolput/Looiersteeg, Putter en Molenpark. Ultimo 2016 is de 

voorziening bedoeld voor 10 verschillende complexen: Venne West III, Bruneilaan, Stiegerstraat, Frans 

Halslaan (allen Drunen), Putter, Molenpark, Akkerpad (Vlijmen), RvR Koesteeg (Nieuwkuijk), Wielblok en 

Groenstraat (Herpt). 

 
Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden 

Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de voormalige 

gemeente Heusden. 
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Erfenis Weimar instandhouding museum 

De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die aan de 

besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die specifiek besteed 

moeten worden, tot de voorzieningen. 

 
Riolering 

De bestemmingsreserve onderhoud riolering is ultimo 2016 omgezet in een voorziening riolering in lijn met 

de recent vastgestelde nota reserves en voorzieningen. Ontvangen gelden uit de rioolheffing moeten 

verplicht besteed worden aan riolering en een eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening.  

 

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Obligatieleningen 0 0 

Onderhandse leningen 0 0 

 - binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

0 0 

 - binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

129.683 137.650 

 - binnenlandse bedrijven 0 0 

 - openbare lichamen als bedoeld in de Wet 
financiering decentrale overheden 

13.000 10.000 

 - overige binnenlandse sectoren 0 0 

 - buitenlandse instellingen 0 0 

 142.683 147.650 

Door derden belegde gelden 0 0 

Waarborgsommen 315 591 

Verplichtingen uit hoofde van financial 
leaseovereenkomsten 

0 0 

Totaal 142.998 148.241 
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In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer 

dan één jaar over het jaar 2016: 

 

 Saldo 

31-12-2015 

Vermeer-
deringen 

Aflos-
singen 

Saldo 

31-12-2016 

Obligatieleningen 0 0 0 0 

Onderhandse leningen 147.650 15.000 19.967 142.683 

Door derden belegde gelden 0 0 0 0 

Waarborgsommen 591 216 492 315 

Hiervan onder vlottende passiva 
verantwoord 

0 0 0 0 

Verplichtingen uit hoofde van financial 
leaseovereenkomsten 

0 0 0 0 

Totaal 148.241 15.216 20.459 142.998 

 

 

Over het boekjaar is € 3,0 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2015: € 3,7 

miljoen). 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet 

financiering decentrale overheden 
0 0 

Overige kasgeldleningen 5.000 6.000 

Banksaldi 0 718 

Overige schulden 10.423 7.510 

Totaal 15.423 14.228 

 

De overige schulden bestaan uit: 

 

 Boekwaarde  

per 31-12-2016 

Boekwaarde  

per 31-12-2015 

Crediteuren en betalingen onderweg 2.837 1.092 

Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing 1.012 911 

Betalingen onderweg SOZA en btw 598 362 

Opgenomen verplichtingen 5.976 5.145 

Totaal 10.423 7.510 
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Overlopende passiva 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 

 Boekwaarde 

per 31-12-2016 

Boekwaarde 

per 31-12-2015 

- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend jaar tot betaling komen met 

uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

0 0 

- de van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren 

315 349 

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van 
volgende boekjaren komen 

599 552 

Totaal 914 901 

 

 

De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke 

uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

  

31-12-2015 Besteding Ontvangst 31-12-2016 

 in 2016 in 2016 

Onderwijs Achterstand Beleid 2011-2014 
(Rijk) 
 

225 401 431 254 

Elshoutse Zeedijk dubbele sluis 
(Europese overheidslichamen) 
 

125 
 

125 0 0 

Fietsvoorziening Drunen-Elshout 
(Overige Nederlandse overheidslichamen) 
 

0 15 76 61 

Totalen  349 541 507 315 
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Waarborgen en garantstellingen 

 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en 

rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: 

 

 Aard/ 
omschrijving 

Oorspronke-
lijk bedrag 

Percentage 
borgstelling 

Boekwaarde 
31-12-2016 

Boekwaarde 
31-12-2015 

Stichting Schakelring / 
Stichting Ouderenzorg 

Heusden 

Nieuwbouw 
Sint Janshof 2.950 100 1.918 2.009 

Diverse garantstellingen 
woningbouw 

Particuliere 
woningen 

8.276 div 3.220 4.712 

Coöperatieve vereniging 
Glasnet Heusden 

Aanleg 
glasnet 

760 maximum 136 153 

Diverse verenigingen / 
instellingen 

div. sportac-
commodaties 

1.033 div 289 343 

Totaal  13.019  5.563 7.217 

 

In 2016 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en 

garantstellingen. 

 

Niet uit de balans blijkende vorderingen en  verplichtingen 

 

Personele verplichtingen 

Met het besluit begroting en verantwoording is het verboden voorzieningen te vormen voor jaarlijks 

terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Om die reden wordt 

géén post voor personele verplichtingen opgenomen op de balans. Als gevolg van een wijziging in de cao 

gemeenten wordt in 2017 eenmalig voor 19 maanden de vakantietoelage uitbetaald (juni 2016 tot en met 

december 2017). Omdat daarom geen sprake is van jaarlijkse verplichtingen van vergelijkbaar volume is 

de verplichting met betrekking tot de maanden juni tot en met december 2016 als verplichting op de balans 

opgenomen. 

 

Wethouders pensioenen 

Op 13 december 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een 

circulaire gepubliceerd op basis waarvan de waarde van de pensioentoezeggingen is berekend. De 

actuariële waarde van de pensioenverplichtingen die de gemeente heeft tegenover (voormalige) 

wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden bedraagt op 31 december 2016 in totaal € 4,3 

miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen voor reeds ingegane pensioenen.  

Tot op heden was geen voorziening gevormd voor de wethouders pensioenen omdat de uitbetalingen 

jaarlijks ongeveer een gelijkblijvend volume kenden. De verwachting was dat dit de komende jaren ook zo 

zou blijven. Hierdoor was het niet toegestaan een voorziening te vormen sinds de invoering van het BBV. 

Rekening houdend met de toename van het aantal waardeoverdrachten en gewijzigde inzichten is het nu 

alsnog verplicht een voorziening te vormen voor zover het nieuwe toezeggingen na 2013 betreft.  
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Leaseverplichtingen 

Een deel van de activa is aangeschaft via een leasecontract. 

 

Omschrijving Termijnbedrag Afloopdatum  

Volkswagen Caddy (25-BR-RR) € 375 per maand Niet bepaald 

Konica Minolta printers ed. € 2.879,49 per maand 1 januari 2020 

Welzorg lease auto (div. contracten) € 2.191,49 per maand Divers 

 

Verkoop aandelen intergas 

Intergas Holding B.V. heeft in 2011 Intergas Energie verkocht aan Enexis. Na de afwikkeling van de 

financiële verplichtingen van Intergas Energie  bleef een netto transactieresultaat over van circa € 100 

miljoen. Contractueel is met Enexis Holding N.V. overeengekomen dat voor toekomstige claims en risico’s 

20% (circa € 20 miljoen) van het netto transactieresultaat wordt gereserveerd in twee zogeheten escrows, 

welke in twee tranches worden betaald. De eerste betaling heeft in 2012 plaatsgevonden. In juli 2018 zal 

het restant van € 5 miljoen worden betaald aan de deelnemende gemeenten, onder aftrek van eventuele 

claims. 
 

Inkoopverplichtingen 

De gemeente heeft zich gecommitteerd aan diverse meerjarige inkoopverplichtingen. Voor de uit deze 

inkoopverplichtingen voortvloeiende lasten zijn in de begroting toereikende budgetten opgenomen. 

 

Een indicatie van het jaarbedrag aan verplichtingen uit lopende contracten na een Europese aanbesteding: 

 

Omschrijving Indicatie jaarbedrag Afloopdatum  Verlengingsoptie 

Leerlingenvervoer € 390.000 31 juli 2018 2x 1 jaar 

Afname verkeersborden Op afroep 1 oktober 2018 1x 2 jaar 

Electriciteit en gas € 540.000 31 december 2018 2x 1 jaar 

Maaien bermen en sloten € 140.000 31 december 2018  

Huur multifunctionals € 100.000 1 januari 2020 2x 1 jaar 

Afname papier Op afroep 31 maart 2020  

 

Eigen bijdragen WMO voorzieningen 

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 

(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.  

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt 

uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De informatie van het CAK (om privacyredenen 

beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen 

bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever 

in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op 

grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen 

zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen. 
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B.3.3 Toelichting op het overzicht van 
baten en lasten 
 

In deze paragraaf komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 

• Jaarrekeningresultaat; 

• Analyse van de verschillen tussen de (gewijzigde) begroting 2016 en de jaarrekening 2016, 

alsmede op hoofdlijnen een analyse van de verschillen tussen de jaarrekening 2016 en 2015; 

• Analyse van de begrotingsafwijkingen; 

• Overzicht van de incidentele baten en lasten; 

• Informatie inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector; 

• Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.  
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Jaarrekeningresultaat  

Het rekeningresultaat voor 2016 bedraagt € 610.000 voordelig. Indien het resultaat van de herziening 

bouwgrondexploitaties wordt geëlimineerd, bedraagt het resultaat uit de reguliere begrotingsuitvoering 

€ 2,1 mln. positief. Als vervolgens de niet bestede budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 

2017 te kunnen besteden hierop in mindering worden gebracht, bedraagt het resultaat uit de ‘reguliere’ 

exploitatie € 859.000. 

Onderstaand zijn de grootste mee- en tegenvallers (> € 70.000) opgenomen. Een gedetailleerdere analyse 

per programma is aansluitend opgenomen.  

 

Analyse rekeningresultaat 2016 voordelen Bedrag in € 

Voordeel door niet bestede budgetten (alsnog uit te geven in 2017)  1.252.000 

Saldo kostenplaatsen  317.000 

Hogere uitkering gemeentefonds  266.000 

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen  174.000 

Hogere opbrengst leges ontheffing/wijziging bestemmingsplannen  172.000 

Ontvangen provinciale subsidie verkeersveiligheid  111.000 

Hogere opbrengst erfpacht  92.000 

Hogere pachtopbrengsten  71.000 

Totaal voordelig   2.455.000 

 

Analyse rekeningresultaat 2016 nadelen  Bedrag in € 

Resultaat herziening bouwgrondexploitaties   -1.452.000 

Lagere opbrengst OZB  -144.000 

Afboeking gemeentelijke eigendommen  -87.000 

Totaal nadelig   -1.683.000 

 

Samenvatting rekeningresultaat 2016   Bedrag in € 

Voorlopig saldo na 2e berap 2016  - 278.000 

Voordelen JR 2016  2.455.000 

Nadelen JR 2016  - 1.683.000 

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig  116.000 

Saldo  610.000 

 

 

In de tweede berap 2016 bedroeg het voorlopige resultaat voor 2016 € 278.000 nadelig.  

 

In het coalitieprogramma is als uitgangspunt opgenomen m.b.t. de middelen die beschikbaar zijn binnen 

het sociaal domein dat eventuele overschotten op de budgetten in deze bestuursperiode (tot er een 

stabiele situatie is ontstaan) beschikbaar blijven voor de uit te voeren taken. Met andere woorden: de 

budgetten worden geoormerkt. In lijn met deze afspraak wordt over 2016 (per saldo) een bedrag van € 

3.200.000 gestort in de reserve Sociaal Domein. Voor het opnemen van de uitgaven in de jaarrekening zijn 

aannames gedaan op basis van de laatst bekende gegevens. Op basis van nog te ontvangen afrekeningen 

over 2016 kan dit bedrag in de loop van 2017 nog wijzigen.  

 

In het saldo zit een bedrag van € 1.252.000 nog niet bestede gelden waarvoor budgetoverhevelingen 

worden voorgesteld naar 2017. Deze worden in bijlage C.1 van deze jaarrekening afzonderlijk toegelicht. 
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Resultaat bouwgrondexploitaties: het resultaat bij de herzieningen in het kader van deze jaarrekening 

zorgen voor een negatief effect van € 1.452.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een aanvullende 

dotatie aan de verliesvoorziening voor de Poort van Heusden € 1.458.000. Er zijn echter ook plannen die 

zich gunstiger ontwikkelen dan verwacht waardoor een deel van de voorziening kan vrijvallen. De dotatie 

aan de verliesvoorziening bedraagt in deze jaarrekening € 1.388.000. Daarnaast is de voorziening met € 

884.000 afgenomen door de ingecalculeerde afwikkeling van het complex Bruneilaan. 

In de tweede berap was reeds als tussentijdse bijstelling een bedrag van € 276.000 als dotatie 

opgenomen. In de eerste berap was als gevolg van de gewijzigde renteberekeningen een bedrag  

€ 2.024.000 uit de voorziening vrijgevallen. De totale afname van de voorziening over 2016, na de reguliere 

rentebijschrijving over 2016, komt daarmee per saldo uit op € 914.000. 

De winstnemingen van de bouwgrondexploitaties bedragen in 2016 € 3.338.000 voor de complexen ’t 

Hoog 1 en Dillenburg.   
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Analyse van de verschillen tussen de begroting 2016 en de jaarrekening 2016 

Op de volgende pagina’s worden per programma de verschillen geanalyseerd en toegelicht tussen de 

begroting na wijziging en de jaarrekening. Ook worden op hoofdlijnen de afwijkingen verklaard tussen de 

realisatie 2015 en de realisatie 2016. 

 
Programma 1: Bestuur en communicatie 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         5.358         5.474         5.763         5.623 

Baten              36              34              34              35  

Saldo         5.323-        5.440-        5.729-        5.588- 

Mutaties reserves        

Stortingen in reserves        

Onttrekkingen uit reserves - - - - 

Per saldo mutaties reserves - - - - 

Saldo inclusief mutaties reserves         5.323-        5.440-        5.729-        5.588- 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Bestuursorganen  -84 
Bestuurondersteuning college B&W  -17 
Bestuurlijke samenwerking 240  
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 2  

Totalen 242 -101 
 -101  

Voordelig verschil  141  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Bestuursorganen    
In het kader van veerkrachtig bestuur zijn uren geschreven. Deze uren 
waren niet geraamd. 

  -48.000 

    
In deze jaarrekening is de voorziening pensioenen wethouders 
gevormd. De dotatie aan deze voorziening was niet geraamd. 

  -49.000 

    

Bestuurlijke samenwerking    
Bij raadsbesluit van 29 maart 2016 is besloten te stoppen met de 
ondersteuning van de gemeentelijke organisatie van Otjiwarongo. 
Tevens is besloten het volledige incidentele bedrag dat is opgebouwd 
vanuit reserveringen in de afgelopen jaren beschikbaar te houden voor 
een zorgvuldige afbouw van de ondersteuning van Otjiwarongo. 
Hiervoor is een budgetoverheveling van € 99.000 voorgesteld. 

 141.000  

    
Er zijn minder uren geschreven op Intergemeentelijke samenwerking 
dan begroot, de uren zijn voornamelijk geschreven op veerkrachtig 
bestuur en op de diverse kostenplaatsen. 

 84.000  

    
Overige verschillen  13.000  

Totalen  238.000 -97.000 
  -97.000  

Saldo verschil  141.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 

 

Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 5.588 

Saldo jaarrekening 2015 5.323 

Nadelig verschil 265 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Bestuursorganen    
In 2016 zijn er in het kader van veerkrachtig bestuur uren geschreven.   -30.000 
    
In deze jaarrekening is de voorziening pensioenen wethouders gevormd.    -49.000 
    
De wijkatlas wordt 1 keer in de 3 jaar uitgevoerd. De kosten worden 
evenredig over deze jaren begroot. In 2016 resulteert dit dus in een 
overschrijding ten opzichte van 2015. 

  -42.000 

    
Bestuursondersteuning college B&W    
Als gevolg van het niet invullen van een vacature waren er in 2015 minder 
uren besteed aan het product bestuursondersteuning college B&W. 

  -73.000 

 

 
   

Er zijn meer uren geschreven naar communicatie en voorlichting.  
Door een vacature medewerker communicatie zijn er minder uren 
geschreven in 2015. Verder zijn er in 2016 medewerkers van het klant 
contact centrum ingezet bij communicatie. 

  -131.000 

    
Het budget voor juridische ondersteuning was in 2015 overschreden door 
met name relatief hoge advocaatkosten inzake verplichte 
vertegenwoordiging in privaatrechtelijke schade- en verjaringprocedures, 
zoals Het Run, tankstation en de Wijksestraat. In 2016 zijn hier minder 
kosten aan besteed. 

 50.000  

    
Bestuurlijke samenwerking    
Voor de samenwerking De Langstraat, in het kader van veerkrachtig best, is 
er minder budget gebruikt voor de inhuur van adviseurs en sprekers en voor 
facilitaire zaken zoals huur zaalruimten etc. 

 65.000  

    
Bestuurlijke ondersteuning Raad en rekenkamer    
In verband met langdurige ziekte en re-integratie van een medewerker heeft 
de griffie incidenteel extra kosten voor vervanging. Hiertoe is een aantal 
maanden een medewerker griffie ingehuurd. Daarnaast is er binnen de 
ambtelijke organisatie geschoven om de vacature bij griffie op te kunnen 
lossen. 

  -40.000 

    
Overige verschillen   -15.000 

Totalen  115.000 -380.000 
   115.000 

Saldo verschil   -265.000 
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Programma 2: Burgerdiensten 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         2.353         2.177         2.232         2.195  
Baten            890            878            878            899  

Saldo         1.463-        1.299-        1.355-        1.297- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves         
Onttrekkingen uit reserves                -                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves                -                -                -                -  

Saldo inclusief mutaties reserves         1.463-        1.299-        1.355-        1.297- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 

Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Burgerzaken 86  
Baten secretarieleges burgerzaken 30  
Lijkbezorging  -49 
Opbrengst begraafplaatsrechten  -9 

Totalen 116 -58 
 -58  

Voordelig verschil   58  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Burgerzaken    
Er zijn minder uren geschreven op rij en reisdocumenten, dit wordt 
veroorzaakt door ziekte en een verschuiving van geschreven uren 
naar andere producten. Er zijn collega’s van het klant contact centrum 
ingezet bij andere afdelingen. Verder is er op begrotingsbasis een 
bepaalde capaciteit als flexbudget beschikbaar, waarvoor de uren in 
de begroting geheel toegerekend worden aan het klant contact 
centrum. In de praktijk worden deze uren naar verschillende producten 
geschreven. 

 86.000  

    
Baten secretarieleges burgerzaken    
De inkomsten met betrekking tot leges tot rijbewijzen, huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen zijn in 2016 hoger dan geraamd. 

 30.000  

    
Lijkbezorging    
Er vindt een verschuiving plaats met name van de geschreven uren 
van de Buitendienst. Voor het onderhoud van hagen ed. is op 
onderhoud begraafplaatsen geschreven terwijl bij de begroting deze 
werkzaamheden opgenomen zijn bij onderhoud openbaar groen. 

  -49.000 

    
Overige verschillen   -9.000 

Totalen  116.000 -58.000 
  -58.000  

Saldo verschil  58.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 1.297 

Saldo jaarrekening 2015 1.463 

Voordelig verschil 166 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Burgerzaken    
Door ziekte en een verschuiving van geschreven uren naar andere 
producten vindt er voordeel plaats op deze post. Ook zijn collega’s van 
het klant contact centrum ingezet bij andere afdelingen. 

 168.000  

    
Baten secretarieleges burgerzaken    
De inkomsten tot leges met betrekking tot rijbewijzen, huwelijken en 
geregistreerde partnerschappen zijn in 2016 gestegen ten opzichte 
van 2015. 

 35.000  

    
Lijkbezorging    
In 2015 zijn extra kosten gemaakt door een extern bureau inzake 
opstellen van ruimingsplannen / notities en het uitwerken van de 
begraaftarieven. 

  -24.000 

      
Opbrengst begraafplaatsrechten    
De daling komt vooral doordat mensen vaker voor crematie kiezen.   -16.000 
    
Overige verschillen  3.000  

Totalen  206.000 -40.000 
  -40.000  

Saldo verschil  166.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarstukken 2016 | 140  

 

Programma 3: Openbare orde en veiligheid 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         3.836         3.258         3.554         3.300  
Baten               9              12              12              10  

Saldo         3.827-        3.247-        3.542-        3.290- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves         
Onttrekkingen uit reserves                -                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves                -                -                -                -  

Saldo inclusief mutaties reserves         3.827-        3.247-        3.542-        3.290- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 

Brandweer en rampenbestrijding  -49 

Openbare orde en veiligheid  -59 

Uitvoering APV 40  

Opsporing en ruiming conventionele explosieven 320  

Totalen 360 -108 

 -108  

Voordelig verschil 252  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Brandweer en rampenbestrijding    
In verband met werkzaamheden voor de opvang van 
vluchtelingen zijn er meer uren geschreven dan geraamd. 

  -54.000 

    
Openbare orde en veiligheid    
Er zijn meer uren besteed aan openbare orde en veiligheid dan 
geraamd. Deze extra uren zijn gemaakt op het gebied van de 
aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Daarnaast is Buurt 
Bestuurt in een aantal wijken op gang gekomen en zijn er in dat 
kader een aantal initiatieven mee opgepakt. 

  -66.000 

    
Uitvoering APV    
Ten opzichte van de begroting is voor een bedrag van € 42.000 
minder uren besteed aan het product uitvoering APV. Deze uren 
zijn gemaakt voor het product openbare orde en veiligheid. 

 42.000  

    
Opsporing en ruiming conventionele explosieven    
Voor een aantal projecten binnen de grondexploitatie moet 
onderzoek en eventuele ruiming van explosieven nog plaats 
vinden. De kosten zijn daarom € 320.000 lager dan geraamd. 
Voor deze kosten wordt een budgetoverheveling voorgesteld. 

 320.000  

    

Overige verschillen  10.000  

Totalen  372.000 -120.000 
  -120.000  

Saldo verschil  252.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -3.290 

Saldo jaarrekening 2015 -3.827 

Voordelig verschil 537 

 
Voornaamste verschillen: 
  voordeel nadeel 
Brandweer en rampenbestrijding    
De onderhoudskosten voor de brandweerkazernes zijn in 2016 
hoger dan in 2015. Werkzaamheden die stonden gepland voor 
2015 waren door tijdgebrek doorgeschoven naar 2016. 

  -27.000 

    
In verband met de opvang van vluchtelingen zijn er in 2015 meer 
uren geschreven. 

 103.000  

    
Openbare orde en veiligheid    
Er zijn in 2016 meer uren besteed aan openbare orde en 
veiligheid dan in 2015. Deze extra uren zijn gemaakt op het 
gebied van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Tevens 
is Buurt Bestuurt in een aantal wijken op gang gekomen en zijn er 
in dat kader een aantal initiatieven mee opgepakt. 

  -25.000 

    
De externe kosten voor leefbaarheidstoezicht zijn in 2016 lager 
dan in 2015. Per 1 januari 2016 wordt deelgenomen aan de BOA-
pool Den Bosch. Door de flexibele inzet van de pool is er een 
efficiencyvoordeel behaald. 

 15.000  

    
Uitvoering APV    
In 2016 zijn er t.o.v. 2015 meer uren besteed aan het product 
uitvoering APV. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 
een aantal beleidsstukken zijn herzien, o.a. evenementen- en 
standplaatsenbeleid. Daarnaast zijn er meer uren gemaakt voor 
evenementen uitvoering, inspectie en toezicht. 

  -77.000 

    
Opsporing en ruiming conventionele explosieven    
De kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven zijn in 2015 
hoger dan in 2016. In 2015 heeft de gemeente een aanvraag 
ingediend voor het Waterschap Aa en Maas voor opsporing en 
ruiming binnen het LIFE+ project Blues in the Marshes en 
HoWaBo. Deze gelden zijn via de algemene uitkering ontvangen 
en doorbetaald aan het waterschap. 

 534.000  

    
Overige verschillen  14.000  

Totalen  666.000 -129.000 
  -129.000  

Saldo verschil  537.000  
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Programma 4: Verkeer en vervoer  

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         4.467         3.675         4.785         4.200  
Baten         1.977            203            253            400  

Saldo         2.490-        3.472-        4.531-        3.800- 

Mutaties reserves     

Stortingen in reserves            413            293            293            297  
Onttrekkingen uit reserves         1.200-               -            814            389  

Per saldo mutaties reserves         1.613-           293-           520            123  

Saldo inclusief mutaties reserves         4.104-        3.765-        4.011-        3.708- 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Wegen, straten, pleinen en 660  
verkeersmaatregelen   
Parkeren (lasten) 92  
Parkeren (baten)  21 

Totalen 752 21 
 21  

Voordelig verschil 731  

   Voornaamste verschillen: 
  voordeel nadeel 

Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen    
    
Betreft de nog resterende middelen voor projecten in het kader 
van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat die reeds zijn 
uitgevoerd (de aanleg van het Ei en de P+R voorziening). Hier 
staat een onttrekking uit de AR tegenover. Deze middelen zijn in 
2015 overgeheveld om beschikbaar te blijven voor de bijdrage 
aan de provincie voor de uitvoeringsfase van de GOL.  
In de begroting 2017 is de totale investering GOL echter 
opgenomen als krediet i.v.m. wetswijziging dat investeringen na 
2017 geactiveerd moeten worden. Het restant bedrag hoeft 
daardoor niet langer overgeheveld te worden en de geraamde 
onttrekking uit de AR kan vervallen. Hiervoor komen meerjarige 
kapitaallasten in de plaats die nu zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting vanaf 2020. 

 328.000  

    
De ontvangen vergoedingen voor aanleg nutsvoorzieningen zijn 
hoger dan geraamd doordat er meer vergunningsaanvragen zijn 
ontvangen. 

 31.000  

    
Doordat de werkzaamheden ten behoeve van de opbouw van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) meer en 
ingewikkelder bleken te zijn dan op voorhand werd ingeschat, 
heeft de externe partij vertraging in haar planning opgelopen. Er 
wordt een budgetoverheveling voorgesteld voor het resterende 
bedrag ten behoeve van de uitvoer in 2017. 

 26.000  

    
Er is een voordeel in de onderhoudskosten van € 58.000. Dit 
komt met name doordat het beschikbare budget voor onderzoek 
fietspaden niet volledig is besteed. Tot het bedrag van € 50.000 
wordt een budgetoverheveling voorgesteld. 

 58.000  
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  voordeel nadeel 

    
Op diverse onderdelen zijn minder uren geschreven dan begroot. 
In totaliteit leidt dit tot een voordeel van € 55.000. 
 

 55.000  

In 2015 is er een subsidie toegekend voor het toegankelijk 
maken van 6 bushalte-paren, de uitvoering heeft plaats 
gevonden in 2016. De kosten hiervoor waren wel geraamd, maar 
de opbrengsten niet. 

 111.000  

    
Hoewel de onderhoudskosten aan lichtmasten hoger waren dan 
geraamd, zijn er juist wat minder kosten gemaakt voor 
vervanging van lichtmasten. Per saldo een voordeel van € 
30.000. Het overschot is gestort in de reserve vervanging 
lichtmasten. 

 30.000  

    
De onderhoudskosten voor reiniging en gladheidsbestrijding 
laten een voordeel zien. 
 

 24.000  

Parkeren (lasten) 
 

   

Het budget voor verkeersmaatregelen in de vesting is nog niet 

volledig besteed. In het kader van schaalverdieping wordt veel 

door de inwoners en ondernemers zelf opgepakt. De gemeente 

ondersteunt deze initiatieven, mede in financiële zin. Voor het 

nog beschikbare bedrag wordt een budgetoverheveling 

voorgesteld om hier ook volgend jaar meer door te kunnen gaan. 

 55.000 

 
Er zijn minder uren toegeschreven aan parkeren, een voordeel 
van € 41.000 

  
41.000 

 

    
 
Parkeren (baten) 
 
Het nadeel op de inkomsten uit parkeren komt voornamelijk 
doordat er minder, c.q. lagere parkeerboetes zijn uitgeschreven.  

   
 
 

-21.000 

    
Overige verschillen   -7.000 

Totalen  759.000 -28.000 
  -28.000  

Saldo verschil  731.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -3.800 

Saldo jaarrekening 2015 -2.490 

Nadelig verschil -1.310 

 

Voornaamste verschillen: 

 
  voordeel nadeel 
    
In 2015 heeft een verrekening plaatsgevonden voor de kosten 
die de gemeente in het verleden heeft gemaakt ten behoeve 
van het GOL Hiertoe is vorig jaar een bedrag van € 1,6 mln. 
ontvangen. 

  -1.606.000 

    
    
Overige verschillen  296.000  

Totalen  296.000 -1.606.000 
      296.000 

Saldo verschil   -1.310.000 
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Programma 5: Gebouwenbeheer en eigendommen  

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         2.083         1.238         1.886         2.272  

Baten         1.191         1.231         2.831         3.091  

Saldo            892-               7-           945            819  

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves            130            600         1.600         1.800  

Onttrekkingen uit reserves                -                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves            130-           600-        1.600-        1.800- 

Saldo inclusief mutaties reserves         1.022-           607-           655-           981- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 

Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Beheer gemeentelijke eigendommen  126 

Nadelig verschil  126 
 

  voordeel nadeel 
De voorbereiding en ook de afronding van de verkoop van 
gemeentelijke eigendommen is een speerpunt. Met name het team 
vastgoed heeft hierin meer uren (200.000) geïnvesteerd dan voorzien 
was in de begroting. Ook aan de klantcontacten (40.000) en het 
opstellen van (bestemmings)plannen (30.000) zijn meer uren besteed 
dan voorzien. 
 

  -354.000 

De boekwaarde van een locatie mag maximaal de opbrengstwaarde 
bedragen. Voor de locatie Wijksestraat 3 is opbrengstwaarde, die 
volgde uit de inschrijving, lager dan eerder verwacht, daarom heeft 
een afboeking plaatsgevonden. Dit leidt tot een nadeel in de 
kapitaallasten. 
 

  -87.000 

Het nettoresultaat van de taakstelling verkoop gemeentelijke 

eigendommen bedraagt voor 2016 € 1,8 miljoen. Dit betekent een 

extra storting in de algemene reserve van per saldo € 200.000.  

Dit voordeel komt enerzijds doordat er meer opbrengsten zijn 

gerealiseerd (124.000). Het bruto resultaat uit de verkoop 

gemeentelijke eigendommen komt uit op € 2.324.000. De 

voornaamste opbrengstcategorieën zijn percelen bestemd voor 

woningbouw (1.148.000), gebouwen (271.000), pachtgronden 

(641.000) en groenstroken (158.000). 

Tegelijkertijd zijn de kosten die voortvloeien uit deze verkopen lager 

dan geraamd (76.000). De uitgaven betreffen met name de kosten 

voor de realisatie van Donkhof in Haarsteeg (290.000), 

werkzaamheden aan de Tuinbouwweg 31 te Haarsteeg (98.000) en de 

voorbereidingen voor het kunnen realiseren van woningbouw aan de 

Parklaan in Vlijmen (35.000). Voor diverse kleinere locaties is nog een 

bedrag van € 101.000 besteed. 

 

 200.000  
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  voordeel nadeel 

De ontvangen pachtopbrengsten zijn hoger dan begroot. Enerzijds 

doordat de prijzen voor regulieren pacht zijn verhoogd. Verder zijn de 

geliberaliseerde pachtgronden opnieuw getaxeerd, wat tot een hogere 

pachtopbrengst heeft geleid. Tot slot is de pachtopbrengst van een 

tuinbouwcomplex hier verantwoord, terwijl de opbrengst abusievelijk 

als huuropbrengst is geraamd. 

 71.000  

 

Ten opzichten van 2015 is het aantal erfpachten toegenomen. Met 

name in de tweede helft van het jaar zijn er diverse nieuwe 

erfpachtovereenkomsten gesloten. Bij de begroting was hier geen 

rekening mee gehouden.  

 

 92.000  

De huuropbrengsten blijven achter op de begroting, met name doordat 

abusievelijk de pachtopbrengsten van een tuinbouwcomplex hier 

waren geraamd. 

  -22.000 

    

Voor activiteiten die zijn gehouden in Poort van Heusden is voor een 
bedrag van € 12.000 meer kosten gemaakt voor inhuur van personeel. 
De huuropbrengsten 2016 zijn ten opzicht van 2015 met € 5.000 
gestegen maar blijven toch nog € 7.000 achter bij de raming. 
 

  -19.000 

Overige verschillen   7.000 

Totalen  363.000 -489.000 
   363.000 

Saldo verschil   -126.000 

 

 

 

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 819 

Saldo jaarrekening 2015 -892 

Voordelig verschil 1.711 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
    
    

De kosten gerelateerd aan de verkoop van gemeentelijke 

eigendommen zijn weliswaar hoger dan in 2015, maar dit was ook 

voorzien. Dit komt met name door de ontwikkeling van de locatie 

Donkhof. 

  -168.000 

    

De verkoop gemeentelijk eigendommen is aanzienlijk toegenomen 

ten opzichten van 2015. Zoals eerder aangegeven plukken we dit 

jaar de vruchten van de inspanningen in voorgaande jaren.  

 

 1.817.000  

Overige verschillen  207.000  

Totalen  2.024.000 -168.000 
  168.000  

Saldo verschil  1.856.000  
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Programma 6: Economische zaken en Toerisme 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten            912            898         1.593         1.128  
Baten            269            291            291            263  

Saldo            643-           607-        1.301-           865- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves                -                -                -                -  
Onttrekkingen uit reserves            171                -            834            241  

Per saldo mutaties reserves            171                -            834            241  

Saldo inclusief mutaties reserves            472-           607-           467-           624- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Handel, ambacht en industrie 474  
Opbrengst marktgelden 4  
Toerisme  -42 

Totalen 478 -42 
 -42  

Voordelig verschil 436  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Handel, ambacht en industrie    
Voor de vitalisering van bedrijventerreinen zijn jaarlijks wisselende 
bedragen beschikbaar. In 2016 is een bedrag van € 440.000 niet 
besteed. Een deel hiervan (€ 200.000) is in verband met een verkoop 
die in 2016 heeft plaatsgevonden, niet meer nodig en zodoende is de 
onttrekking uit de algemene reserve lager. Voor de overige € 240.000 
wordt een budgetoverheveling voorgesteld. 

 440.000  

    
Het budget van het programmamanagement Metal Valley is in 2016 
niet volledig besteed. Er resteert nog een bedrag van € 39.000 wat 
kan worden ingezet voor onderwijs en kennisontwikkelingsprojecten. 
Voor dit bedrag wordt een budgetoverheveling voorgesteld.   

 39.000  

    

Toerisme    

De toerekening van uren aan het product toerisme is voor € 55.000 
hoger dan begroot. Dit betreft doorberekende uren van een 
medewerker waarvan wel de salariskosten waren geraamd, maar op 
dit programma niet de doorberekende uren. Dit leidt hier tot een 
nadeel maar geeft op programma 15 een voordeel op saldo 
kostenplaatsen. 
 

  -55.000 

    
Overige verschillen  12.000  

Totalen  491.000 -55.000 
  -55.000  

Saldo verschil  436.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -865 

Saldo jaarrekening 2015 -643 

Nadelig verschil -222 

 
Voornaamste verschillen: 
  voordeel nadeel 
Handel, ambacht en industrie    

De kosten van het programmamanagement Metal Valley zijn in 2015 

hoger dan in 2016.  

 91.000  

    

Vanaf 2016 is er een budget van € 75.000 aanwezig voor uitvoering 

van het Sociaal Economisch Plan.  

  -72.000 

    

In 2015 is er een bedrag van € 113.000 overgeheveld naar 2016 voor 

de herstructurering van de bedrijventerreinen Heesbeen en 

Bakkersdam. Dit bedrag is in 2016 als bijdrage aan het krediet 

toegevoegd. 

  -113.000 

    

In 2016 zijn er minder uren doorbelast aan handel, ambacht en 

industrie. In 2015 waren er meer uren nodig voor beleidsadvisering 

zoals bijvoorbeeld in het kader van glasvezelaanleg. 

 35.000  

    

In 2015 zijn er kosten gemaakt in verband met glasvezelaanleg en in 

2016 niet. 

 29.000  

    

Toerisme    

In 2016 is er een bijdrage geleverd aan de activiteiten rondom het 

Jeroen Bosch jaar. 

  -91.000 

    

De doorbelasting van de uren aan het product toerisme is € 92.000 

hoger dan in 2015. Dit heeft voornamelijk de al eerder genoemde 

reden dat de doorberekende uren van een medewerker in 2016 niet 

waren geraamd. 

  -92.000 

    

    

Overige verschillen   -9.000 

Totalen  155.000 -377.000 
   155.000 

Saldo verschil   -222.000 
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Programma 7: Onderwijs 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         3.415         3.253         3.261         3.057  
Baten            490            523            523            506  

Saldo         2.925-        2.730-        2.739-        2.552- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves                -            199-           199-             68- 
Onttrekkingen uit reserves            231                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves            231            199            199              68  

Saldo inclusief mutaties reserves         2.694-        2.531-        2.540-        2.484- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Basis onderwijs 121  
Speciaal onderwijs  -5 
Voortgezet onderwijs 13  
Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 58  
Volwasseneneducatie   

Totalen 192 -5 
 -5  

Voordelig verschil 187  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Basisonderwijs    
De onderhoudskosten voor bewegingslokalen zijn lager dan geraamd. 
In begroting 2016 is budget opgenomen voor onderhoud aan 3 
locaties. Er is voor onderhoud van 2 locaties in 2016 80% bevoorschot 
aan het schoolbestuur. De kosten van de afrekening volgen in  2017. 
De lagere kosten voor het buitenonderhoud worden verrekend met de 
onderhoudsreserve.in de begroting. 

 133.000  

    

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken    

De werkzaamheden voor uitvoering van lokaal bestuurlijke 
onderwijstaken worden goedkoper uitgevoerd. Een belangrijk deel van 
het budget wordt jaarlijks ingezet voor coördinatie/regie op Voor en 
Vroegschoolse Educatie (VVE). 
 

 37.000  

De kosten voor de uitvoering van taken met betrekking tot het 
Regionaal Meld en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters zijn 
lager dan geraamd. 
 

 38.000  

Aan dit programma zijn meer uren toegerekend dan geraamd   -38.000 

Overige verschillen 
 

 17.000  

Totalen  225.000 -38.000 
  -38.000  

Saldo verschil  187.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 20165  
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2015 -2.552 

Saldo jaarrekening 2016 -2.925 

Voordelig verschil 373 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
 
De onderhoudskosten zijn in 2016 lager geweest dan in 2015. Dit is 
met name het gevolg dat in 2015 aan het schoolbestuur een bijdrage 
in de onderhoudskosten is verstrekt met het oog op de overdracht van 
de onderhoudsplicht. In 2016 zijn alleen kosten gemaakt voor 
onderhoud bewegingslokalen (gymzalen). 
 

  
178.000 

 

De kapitaallasten zijn in 2016 lager. Dit is voor het grootste deel het 
gevolg van het verlagen van de rekenrente van 4% naar 2,5% en 
daarnaast wordt op vastgoed jaarlijks afgeschreven waardoor de 
boekwaarde steeds afneemt en de rentecomponent daalt. 
 

 254.000  

De kosten van leerlingen vervoer zijn in 2016 hoger dan in 2015. 
 

  -38.000 

Overige verschillen   -21.000 

Totalen  432.000 -59.000 
  -59.000  

Saldo verschil  373.000  
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Programma 8: Cultuur en Erfgoed 

Financiën (* 1.000) Jaarrekening 
2015 

Begroting 
2016 

 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         2.483         2.825         2.954         2.373  

Baten            319            320            320            321  

Saldo         2.165-        2.505-        2.634-        2.052- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves                -                -              75-               8- 

Onttrekkingen uit reserves              47                5              73              31  

Per saldo mutaties reserves              47                5            148              39  

Saldo inclusief mutaties reserves         2.117-        2.500-        2.487-        2.013- 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Openbaar bibliotheekwerk     16  
Kunst 96  
Oudheidkunde/musea 7  
Overige recreatieve voorzieningen 463  

Totalen 582        0 
 0  

Voordelig verschil 582  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Openbaar bibliotheekwerk        
Lagere subsidietoekenning vanwege het beëindigen Uitpunt.  
 

 10.000  

Kunst    
De plaatsing van het kunstwerk langs de Halvezolenlijn aan de Zeedijk 
is nog niet gerealiseerd daarom wordt een budgetoverheveling 
voorgesteld. 
 

 43.000  

De voor de realisatie van een kunstwerk in centrum Vlijmen 
beschikbare middelen zijn niet ingezet. Er is nog onvoldoende 
duidelijkheid om het ontwerp van een kunstwerk definitief te maken. 
Om realisatie mogelijk te maken wordt een budgetoverheveling 
voorgesteld.  

 67.000  

    
Overige recreatieve voorzieningen    
De voor de renovatie van de Voorste Venne beschikbare stelpost is 
gedeeltelijk niet ingezet. In de aanloop tot de definitieve start van de 
renovatie van het complex ontstaan frictiekosten. Voor dekking van 
deze frictiekosten wordt een budgetoverheveling voorgesteld van € 
239.000.  
 

 429.000  

Aan het onderhoud van de Voorste Venne is minder besteed dan was 
begroot. Voor de totale exploitatie heeft dit geen effect omdat de 
kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve openbare 
gebouwen. 
 

 22.000  

Overige verschillen 
 

 11.000  

Totalen  582.000 0 
  0  

Saldo verschil  582.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -2.052 

Saldo jaarrekening 2015 -2.165 

Voordelig verschil 113 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
    
Aan onderhoud van gebouwen is in 2016 meer besteed dan in 2015. 
Voor de totale exploitatie heeft dit geen effect omdat de kosten worden 
verrekend met de onderhoudsreserve openbare gebouwen. 
 

  -29.000 

In 2016 werden aan dit programma meer interne uren toegerekend. Dit 
betreft met name het product kunst. 
 

  -51.000 

De subsidiekosten binnen dit programma zijn lager als gevolg van de 
doorgevoerde en gerealiseerde taakstelling. 
 

 68.000  

In de jaarrekening 2015 is een incidenteel bedrag betaald aan 
Stichting de Voorste Venne om het liquiditeitstekort op te lossen ter 
voorkoming van een faillissement. Hierdoor zijn de lasten 2016 lager. 
 

 71.000  

De kosten voor speelvoorzieningen zijn in 2016 lager. 
In 2015 was sprake van een budgetoverheveling uit 2014 waardoor er 
in 2015 incidenteel meer uitgaven zijn. 
  

 57.000  

Overige verschillen 
 

  -3.000 

Totalen  196.000 -83.000 
  -83.000  

Saldo verschil  113.000  
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Programma 9: Sport 
 

Financiën (* 1.000) Jaarrekening 
2015 

Begroting 
2016 

 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         4.315         3.403         3.873         3.901  
Baten            997            974            952            989  

Saldo         3.318-        2.429-        2.921-        2.913- 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves              60                -                -                -  
Onttrekkingen uit reserves            914              46            344            292  

Per saldo mutaties reserves            854              46            344            292  

Saldo inclusief mutaties reserves         2.464-        2.383-        2.577-        2.621- 

 
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 

   

 voordeel nadeel 
Sport 68  
Groene sportvelden en –terreinen       -60 

Totalen 68         -60 
 -60  

Voordelig verschil 8  

    
  voordeel nadeel 

Sport    

Een aantal medewerkers van zwembad Die Heygrave is om 
uiteenlopende redenen voor langere tijd niet inzetbaar geweest. Dit 
leidt tot een voordeel op de uren die ten lasten van sport zijn gebracht. 
Voor zover deze uren vervangen moeten worden, bijvoorbeeld in het 
geval van de aangeboden zwemactiviteiten, is het hiervoor 
beschikbare vervangingsbudget aangewend. Ook het combineren van 
beheers- en toezichtstaken leidt tot een voordeel. 

 80.000  

    

Sportaccommodatie Die Heygrave laat een voordeel zien van per 

saldo € 20.000 ten opzichten van de begroting. De belangrijkste 

oorzaken hiervoor zijn een besparing op het energie- en gasverbruik 

(€ 47.000) en meer inkomsten uit de aangeboden activiteiten en 

zwemlessen (€18.000). Aan de andere kant zijn de onderhoudskosten 

voor zowel het zwembad (€37.000) als de sporthal (€16.000) hoger 

uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de aanschaf van een 

afstandsbeheersysteem en een aanpassing op de zwemzaal 

(wettelijke maatregel). Daarnaast zijn er in de horecaruimte en bij de 

toiletten diverse aanpassingen gedaan om de dagopvang voor 

ouderen mogelijk te maken. 

 20.000  

    

De nota voor het gasverbruik van sporthal Onder de Bogen is 

aanzienlijk hoger dan begroot. Het verbruik voor 2016 is gebaseerd op 

het geschatte verbruik van 2015. In 2016 een nagekomen nadelige 

afrekeningen over 2015 ontvangen. Dit heeft derhalve een dubbel 

nadelig effect voor de raming 2016. 

  -56.000 

    

De op basis van het beheerplan geplande 

onderhoudswerkzaamheden voor sportzaal De Vennen zijn in lijn met 

ons beleid ‘veilig en heel’ uitgesteld tot volgend jaar. Een extra bedrag 

van € 30.000 wordt hiervoor in de voorziening gestort.  

 31.000  
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  voordeel nadeel 

    

Bij sportzaal de Brug was minder onderhoud nodig dan verwacht.  26.000  

    

Door lagere energiekosten valt de exploitatie van sportzaal De Hoge 

Heide voordelig uit. 

 16.000  

    

Het niet realiseren van de bezuinigingstaakstelling sport leidt tot een 

nadeel. Dit kon in tegenstelling tot voorgaande jaren niet opgevangen 

worden met incidentele voordelen binnen sport. 

 

 

 

 

 -72.000 

Groene sportvelden en -terreinen    

    

Aan het onderhoud van de sportvelden – en terreinen zijn meer uren 

besteed dan voorzien, met name door de medewerkers van de 

buitendienst. Dit komt in de eerste plaats doordat het dagelijks 

onderhoud (o.a. maaien) als gevolg van de zeer zachte winter eerder 

op gang is gekomen. Daarnaast mogen er steeds minder chemische 

bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij het onderhoud van de 

natuurgrasvelden. Om de kwaliteit van de velden toch op peil te 

houden wordt dit gecompenseerd met extra 

onderhoudswerkzaamheden. 

  -49.000 

    

Bij het merendeel van de buitensport accommodaties zien we een 

lichte overschrijding veroorzaakt door hogere onderhoudskosten, 

vooral aan de (kunstgras)velden. Voornamelijk bij sportpark de Hoge 

Heide (€ 20.000) en Haarsteeg (€ 9.000) zijn extra kosten gemaakt. 

Dit komt met name door een toename van het aantal velden en door 

onvoorziene werkzaamheden.   

  -11.000 

    

Overige verschillen  23.000  

Totalen  196.000 -188.000 
  -188.000  

Saldo verschil  8.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -2.913 

Saldo jaarrekening 2015 -3.318 

Voordelig verschil 405 

 

  voordeel nadeel 

De bijdrage aan SHJ t.b.v. de realisatie van een eigen sporthal binnen 

plan Dillenburg heeft voor het grootste deel ten laste van 2015 plaats 

gevonden. Het restant is betaald in 2016. 

 763.0000  

    

De dakbedekking van sporthal Die Heygrave is in 2016 vervangen.    -270.000 

    

Sinds dit jaar neemt de gemeente het groot onderhoud aan zwembad 

het Run weer voor haar rekening.  

  -180.000 

    

In 2015 zijn er extra kosten gemaakt in verband met asbestsanering bij 

De Kubus.  

 139.000  

    
Overige verschillen   -47.000 

Totalen  902.000 -497.000 
  -497.000  

Saldo verschil  405.000  
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Programma 10: Beheer groen en vesting Heusden 

 

Financiën (* 1.000) Jaarrekening 
2015 

Begroting 
2016 

 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         3.327         3.527         3.913         3.362  
Baten              89              79              79              80  

Saldo         3.238-        3.448-        3.835-        3.282- 

Mutaties reserves     

Stortingen in reserves            100            100            100            100  
Onttrekkingen uit reserves                -                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves            100-           100-           100-           100- 

Saldo inclusief mutaties reserves         3.338-        3.548-        3.935-        3.382- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
 
 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Groen en recreatie 553 0 

Totalen 553 0 
 0  

Voordelig verschil 553  

 

 

 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Onderhoudskosten algemeen    
Met name aan het product openbaar groen zijn minder uren besteed 
dan begroot. Voornamelijk door de buitendienst zijn aan het 
onderhoud van openbaar groen voor een bedrag van € 305.000 
minder uren besteed. Dit is te verklaren doordat op begrotingsbasis 
een bepaalde capaciteit als flexbudget beschikbaar is waarvoor de 
uren geheel toegerekend worden aan onderhoud openbaar groen. In 
de praktijk is nauwelijks gebruik gemaakt van dit budget waardoor er 
minder uren toegerekend zijn aan dit product.  
 

 321.000  

Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet bestede 
gelden voor de ontwikkeling van groen blauw structuren in het gebied 
van de Oostelijke Langstraat. Rekening houdend met de ontvangen 
subsidie is op het project een positief resultaat behaald.   
 

 61.000  

De beschikbare budgetten voor inboet en vervanging zijn niet geheel 
benut. Deze werkzaamheden worden aan het einde van het jaar 
opgepakt maar zijn door beperkte capaciteit van de werkvoorbereider 
dit jaar niet geheel afgerond. Derhalve is er eind 2016 minder inboet 
en vervanging van beplanting geweest. 

 25.000  

    
Lagere kosten voor de afvoer van snoeiafval leiden tot een voordeel.   33.000  
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  voordeel nadeel 

 

Kredieten groen   

   

Van het krediet revitalisering landelijk gebied zijn alle 

investeringswerkzaamheden afgerond. Voor de komende 3 jaren is 

een veel geringere jaarlijkse bijdrage nodig. Dit betreft echter 

exploitatie kosten en is geen krediet. Om deze reden wordt geen 

budgetoverheveling voorgesteld. Het niet bestede bedrag is in 2016 

een eenmalig voordeel waar een lagere onttrekking uit de algemene 

reserve tegenover staat. Bij de 1e berap 2017 zal verzocht worden 

voor de nog benodigde jaarlijkse bijdragen een budget beschikbaar te 

stellen.  

 115.000  

    

Overige verschillen   -2.000 

Totalen  555.000 -2.000 

  -2.000  

Saldo verschil  -553.000  

 

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -3.282 

Saldo jaarrekening 2015 -3.238 

Nadelig verschil -44 

  

    

  voordeel nadeel 

Met name aan het product openbaar groen zijn minder uren besteed 
dan in 2015.  
 

 69.000  

In 2016 zijn de eenmalige afschrijvingskosten voor de diverse 
kredieten hoger dan in 2015. Dit betreft de kredieten revitalisering 
landelijk gebied, Elshoutse Zeedijk dubbele zeesluis en Blues in the 
Marshes. 

  -117.000 

Overige verschillen  4.000  

Totalen  73.000 -117.000 
   73.000 

Saldo verschil   -44.000 
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Programma 11: Werk en inkomen 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten       16.261        15.005        17.175        18.067  

Baten         6.820         6.658         7.973         8.779  

Saldo         9.441-        8.347-        9.203-        9.289- 

Mutaties reserves      

Stortingen in reserves                -                -                -    
Onttrekkingen uit reserves                -                -                -                -  

Per saldo mutaties reserves                -                -                -                -  

Saldo inclusief mutaties reserves         9.441-        8.347-        9.203-        9.289- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Werk en inkomen 7  
Werkgelegenheid  -37 
Gemeentelijk minimabeleid  -56 

Totalen 7 -93 
  7 

Nadelig verschil  -86 

 
Voornaamste verschillen: 

 
 

 voordeel nadeel 

Werkgelegenheid  

Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage is het resultaat van 

Baanbrekers iets verslechterd waardoor het aandeel in het tekort 

€ 75.000 hoger is geworden. Daarnaast is een voordeel van € 38.000 

ontstaan doordat geen exploitatie bijdrage betaald is aan Weener XL.   

 
 

 
 

 
 

-37.000 

    

Gemeentelijk minimabeleid    

Aan dit product zijn in 2016 voor de uitvoering meer uren toegerekend 

dan begroot. 

 

  -30.000 
 

Daarnaast zijn de kosten voor kwijtscheldingen en schuldhulpverlening 

hoger dan geraamd 

 

  -26.000 

Overige verschillen 

De meerkosten op dit programma zullen voor bedrag van € 55.000 

verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. 

 

 7.000  

Totalen  7.000 -93.000 
   7.000 

Saldo verschil   -86.000 
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -9.289 

Saldo jaarrekening 2015 -9.441 

Voordelig verschil 152 

 
 
 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Werk en inkomen    
Het resultaat van Baanbrekers is in 2016 beter waardoor het aandeel 
in het tekort lager is geworden. 
 

 112.000  

In 2016 is sprake van een lagere Rijksbijdrage voor participatie 
waardoor ook een lagere doorbetaling aan Baanbrekers heeft 
plaatsgevonden. 
 

 100.000  

Aan dit programma zijn in 2016 voor de uitvoering meer uren 
toegerekend dan in 2015. 

  -56.000 

    
Overige verschillen    

-4.000 

  212.000 -60.000 
  -60.000  

Saldo verschil  152.000  
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Programma 12: Zorg en welzijn 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten       21.040        23.605        20.899        20.563  

Baten         1.607         1.313         1.275         1.420  

Saldo       19.433-       22.292-       19.624-       19.143- 

Mutaties reserves     

Stortingen in reserves         3.386                -                -         3.500  

Onttrekkingen uit reserves            729                -         2.370-           300  

Per saldo mutaties reserves         2.657-               -         2.370-        3.200- 

Saldo inclusief mutaties reserves       22.090-       22.292-       21.994-       22.343- 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 
Integratiebeleid/vreemdelingen 296  
Maatwerk voorzieningen natura 
materieel WMO 

 -416 
 

Maatwerk voorzieningen natura 
immaterieel WMO 

298  

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen 82  
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 45  
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd  -205 
PGB Wmo en Jeugd 1.061  
Individuele voorzieningen Natura Jeugd  -761 
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 
Jeugd 

21  

Ouderbijdragen individuele 
voorzieningen en opvang jeugd 

 -50 

Openbare gezondheidszorg 63  
Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 15  
Overige verschillen  32  

Totalen 1.913 -1.432 
 -1.432  

Voordelig verschil 481  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
In het coalitieprogramma is als uitgangspunt opgenomen dat 
eventuele overschotten op de budgetten binnen het sociaal domein 
beschikbaar blijven voor de uit te voeren taken. Om deze reden zijn 
hierna toegelichte voordelen op programma’s 11 en 12 bij de het 
opmaken van de jaarrekening in de reserve Sociaal Domein gestort. 
 

   

Algemeen    
Aan het gehele programma zijn in 2016 meer uren toegerekend dan 
begroot. Voor de uitvoering van de transities in het sociaal domein is  
na het opstellen van de begroting 2016 besloten is tot het vormen 
van een mandaatteam voor de toegang en daarnaast was het 
noodzakelijk om incidenteel extra capaciteit in te zetten om een en 
ander in goede banen te leiden. Tegenover het nadeel op dit 
programma is op programma 15 een nagenoeg gelijk voordeel 
zichtbaar  vanwege de daar verantwoorde en niet begrote 
doorberekende uren. 
 

  -770.000 
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  voordeel nadeel 
Integratiebeleid/vreemdelingen    
Bij septembercirculaire 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor 
de verhoogde vluchtelingenopvang. De daadwerkelijk hiervoor in 
2016 gemaakte extra kosten zijn vrij laag. Aan de hand van de 
ervaringen in de pilot is gekozen om deze middelen beschikbaar te 
houden voor Huis Opleiding Baan. Daarnaast wordt nog nagegaan 
wat de gevolgen van de verhoogde instroom van 
vergunninghouders zijn voor andere beleidsvelden, hiervoor wordt 
een apart voorstel voorbereid.  Om in 2017 hier uitvoering aan te 
kunnen geven wordt voor dit bedrag een budgetoverheveling 
voorgesteld. 
 

 324.000  

Voor begeleiding van de AMV-ers ontvangt de gemeente € 2370,- 
op het moment dat de jongere in de gemeente komt te wonen. In 
Heusden gaat het meestal om jongeren die in een kleinschalige 
wooneenheid worden gehuisvest en dan begeleid worden door 
Oosterpoort. Nidos heeft dan nog de voogdij over de jongere. Bijhet 
bereiken van de leeftijd van 18 jaar moet de gemeente voor 
vervangende huisvesting zorgen en voor de benodigde begeleiding.  
Voor 12 jongeren is het bedrag van € 2.370,- ontvangen, zij worden 
in 2017 en 2018 pas 18 jaar en daarom zijn deze middelen nog niet 
besteed. 

 28.000  

    
Maatwerk voorzieningen natura materieel WMO    
Ten opzichte van de verwachting bij de 2e bestuursrapportage zijn 
de kosten voor woonvoorzieningen € 150.000 hoger uitgekomen 
omdat nog sprake is geweest van enkele dure woningaanpassingen 
die nog in 2016 betaald zijn. Daarnaast zijn de kosten voor 
rolstoelvoorzieningen € 31.000 lager uitgevallen dan ingeschat.  

  -119.000 

    
Maatwerk voorzieningen natura immaterieel WMO    
De kosten voor de nieuwe taak van de WMO, begeleiding, zijn toch 
hoger uitgevallen dan bij de 2e bestuursrapportage verwacht. Omdat 
aanbieders niet allemaal snel declareren is de basis voor de  
extrapolatie niet geheel betrouwbaar gebleken. Nu is gebruik 
gemaakt van productieverantwoordingen die na afloop van het jaar 
ingediend worden. 
 

  -160.000 

Van het Rijk is voor 2016 wederom een bijdrage ontvangen voor de 
afkoop van het zogenaamde regresrecht. Het regresrecht stelt 
gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te 
verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een 
ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Ter voorkoming van 
lange procedures is dit afgekocht. 
 

 28.000  

Ten opzichte van de verwachting bij de 2e bestuursrapportage zijn 
de kosten voor de hulp bij het huishouden lager dan verwacht. Dit 
betreft zowel de PGB als zorg in natura. Er is sprake van een lichte 
afname van het aantal personen dat hiervan gebruik maakt. 
Daarnaast hebben een aantal mensen gekozen voor de regeling 
Huishoudelijke Hulp Toelage in plaats van de reguliere 
huishoudelijke hulp. 

 249.000  

    
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen    
De inkomsten uit eigen bijdragen die ontvangen worden via het CAK 
zijn in 2016 iets hoger dan geraamd. Bij het opstellen van de 
begroting is rekening gehouden met een lager bedrag vanwege de 
omvorming van de hulp bij het huishouden naar een resultaat 
gefinancierde aanpak. 

 85.000  
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  voordeel nadeel 
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd    
Aan onderhoud van gebouwen is in 2016 minder besteed dan was 
begroot. Voor de totale exploitatie heeft dit geen effect omdat de 
kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve openbare 
gebouwen. 
 

 35.000  

Het budget dat voor lokale innovatie beschikbaar is gesteld is 
nauwelijks benut waardoor een voordeel ontstaat.  

 36.000  

    
PGB Wmo    
Op basis van de gegevens van de SVB bedragen de werkelijke 
PGB kosten beduidend minder dan de daarvoor beschikbare 
budgetten na wijziging bij 2e bestuursrapportage. Een duidelijke 
oorzaak is niet aan te geven maar voor WMO begeleiding lijkt er 
sprake van een lichte afname van het aantal toegekende budgetten 
en een daling van de gemiddelde kosten per toegekend budget.  

 230.000  

 
 

   

Voorzieningen Jeugd    

De lokale kosten en bijdrage in de kosten voor regionale jeugdhulp 

zijn per saldo lager. Voor de lokale kosten is een verschuiving 

zichtbaar van PGB naar Zorg in Natura. Daarnaast zijn ook de 

kosten voor regionale jeugdhulp lager dit betreft onder andere ook 

de jeugdzorgplus.  

 530.000  

    
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd    
Met ingang van 2016 deze geen ouder bijdrage meer verschuldigd 
waardoor geen opbrengst gerealiseerd is. 

  -50.000 

    
Openbare gezondheidszorg inclusief jeugdgezondheidszorg    
De kosten voor jeugdgezondheidszorg zijn lager.  25.0000  
    
Overige verschillen 
 

 10.000  

Totalen  1.580.000 -1.099.000 
  -1.099.000  

Saldo verschil  481.000  
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -19.143 

Saldo jaarrekening 2015 -19.433 

Voordelig verschil 290 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Aan het gehele programma zijn in 2016 meer uren toegerekend 
dan in 2015. Dit is het gevolg van de transities waarbij na het 
opstellen van de begroting 2016 besloten is tot het vormen van een 
mandaatteam voor de toegang en daarnaast was het noodzakelijk 
om incidenteel extra capaciteit in te zetten om een en ander in 
goede banen te leiden.  
 

  -656.000 

Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor jeugdhulp fors lager. 
De afrekening van regionale jeugdhulp 2015 is ongeveer € 240.000 
gunstiger uitgevallen dan ingeschat. Dit voordeel is in 2016 
verwerkt. 
 

 1.400.000  

De kosten van WMO  begeleiding zijn in 2016 toegenomen ten 
opzicht van 2015. 
 

  -570.000 

De kosten van de oude WMO voorzieningen zoals hulp bij het 
huishouden en rolstoelvoorzieningen zijn in 2016 lager. 

 44.000  

    
Overige verschillen zoals subsidies en kosten voor 
vluchtelingenopvang zijn in 2016 lager. 

 72.000  

  1.516.000 -1.226.000 
  -1.226.000  

Saldo verschil  290.000  
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Programma 13: Milieu en afval 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         8.167         8.530         8.520       10.230 

Baten         6.688         7.394         7.194         7.152  

Saldo         1.479-        1.135-        1.325-        3.077- 

Mutaties reserves      

Stortingen in reserves                -                -            200-             64  

Onttrekkingen uit reserves            455            184            140         2.015 

Per saldo mutaties reserves            455            184            340         1.951 

Saldo inclusief mutaties reserves         1.024-           951-           985-        1.127- 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
Specificatie verschil (x € 1.000):  
 voordeel nadeel 
Afvalverwijdering en –verwerking  -80 
Riolering en waterzuivering  - 1.755 
Reinigingsrechten en 
afvalstoffenheffing 

69  

Rioolheffing 48  
Milieubeheer  -34 
   

Totalen 117 -1.869 
  117 

Nadelig verschil  -1.752 

  
De belangrijkste verschillen betreffen: 

  voordeel nadeel 
Afvalverwijdering en –verwerking    

De kosten voor afvalverwijdering en –verwerking laten een nadeel 
zien ten opzichte van de bijgestelde raming. Dit komt enerzijds door 
een voordeel van € 50.000 doordat de buitendienst minder uren 
heeft hoeven besteden aan het beheer van de milieustraat en er 
intern minder capaciteit is ingezet op ondersteuning en beleid. Ook is 
er sprake van een meeropbrengst van € 43.000 voor oud papier. En 
anderzijds zijn de kosten voor het gescheiden inzamelen van afval 
en het verwerken van afval juist weer € 173.000 hoger. Per saldo 
laat dit programma een nadeel van € 80.000 zien. Dit is verrekend 
met de reserve afvalstoffenheffing. 

  -80.000 

    
Riolering en waterzuivering    
Op de kosten van riolering en waterzuivering is een verschil ontstaan 
van € 260.000 in vergelijking met de begroting. Dit resultaat is 
verrekend met de reserve riolering. Het aanzienlijke voordeel komt 
nagenoeg geheel doordat het budget voor onderzoek en actualisatie 
van het GRP maar gedeeltelijk is besteed 

 260.000  

    
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is omgezet in een 
voorziening riolering. Deze omzetting moet verwerkt worden via de 
staat van baten en lasten. De dotatie aan de voorziening zorgt 
daardoor als last voor een nadeel ten opzichte van de begroting. 

  -2.015.000 
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  voordeel nadeel 
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing    
Op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing is een voordeel behaald. 
Bij de 2e bestuursrapportage was het nog de verwachting dat de 
geraamde opbrengst niet gerealiseerd zou worden en is de raming 
naar beneden bijgesteld. Doordat er in het 2e half jaar meer 
ledigingen zijn geweest, dan bij 2e bestuursrapportage op basis van 
de gegevens van het 1e half jaar ingeschat, ontstaat nu een 
voordeel. Dit is verrekend met de reserve afvalstoffenhefing. 

 69.000  

    
Rioolheffing    
De opbrengsten rioolheffing zijn hoger dan geraamd. 
 

 48.000  

Milieubeheer    
Er zijn meer uren aan dit product toegerekend. Dit is met name het 
gevolg van een hogere productiviteit en een verschuiving van uren 
inzet op de taken ruimtelijke ordening en vergunning verlening. 
 

  -124.000 

De kosten externe veiligheid zijn lager omdat zoveel mogelijk van de 
aan de omgevingsdienst uitbestede werkzaamheden ten laste 
gebracht worden van de regionaal beschikbare IOV-gelden. 
 

 31.000  

Er is bedrag ontvangen voor geinde dwangsommen terwijl hier geen 
opbrengst voor geraamd is waardoor er sprake is van een voordeel. 
 

 23.000  

De beschikbare budgetten voor handhaving en voorlichting alsmede 
voor externe ondersteuning zijn niet geheel nodig geweest voor 
uitvoering van de taken. 
 

 26.000  

Overige verschillen 
 

 10.000  

Totalen  467.000 -2.219.000 
   467.000 

Saldo verschil   -1.752.000 
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 -3.077 

Saldo jaarrekening 2015 -1.479 

Nadelig verschil -1.598 

 
  voordeel nadeel 

Afvalverwerking en –verwijdering    
In 2016 zijn de kosten van afvalwerking en –verwijdering per saldo 
lager dan in 2015. De bijdrage die vanuit de VNG wordt ontvangen is 
ongeveer € 85.000 hoger en daarnaast zijn de kosten voor inzameling 
en verwerking huishoudelijk afval € 53.000 hoger dan in 2015. 
 

 32.000  

Riolering en waterzuivering 
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is in 2016 omgezet in 
een voorziening riolering. Deze omzetting moet verwerkt worden via 
de staat van baten en lasten.  

  -2.015.000 

    
Afvalstoffenheffing 
De opbrengsten voor afvalstoffenheffing zijn in 2016 hoger. 
Naast een hogere opbrengst op de milieustraat van € 16.000 wordt het 
verschil grotendeels veroorzaakt door de tariefstijging(en) en in 
geringe mate door toename van het aantal ophaaladressen.  
 

 191.000  

Rioolheffing    
De opbrengsten uit rioolheffing zijn hoger dan in 2015. Dit komt 
voornamelijk door de tariefsverhoging zoals opgenomen in VGRP en 
de inflatiecorrectie. 

 199.000  

    
Overige verschillen  5.000  

Totalen  417.000 -2.015.000 
   417.000 

Saldo verschil   -1.598.000 
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Programma 14: Bouwen en wonen  

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten       10.861        22.234  16.858       23.292  
Baten         9.482        23.069  21.467       26.344  

Saldo         1.379-           834  4.610        3.052  

Mutaties reserves     

Stortingen in reserves         1.477         2.347  6.421        5.963  
Onttrekkingen uit reserves              35                -  307           300  

Per saldo mutaties reserves         1.442-        2.347- 6.114-        5.663- 

Saldo inclusief mutaties reserves         2.821-        1.513- 1.504-        2.611- 

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

 
 

  voordeel nadeel 
Ruimtelijke ordening    
In verband met een aantrekkende economie zien we de volgende 
ontwikkelingen op het product ruimtelijke ordening: 

   

    
De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen 
zijn hoger dan geraamd; 

 172.000  

    
Er zijn hierdoor ook meer uren besteed aan ruimtelijke ordening dan 
geraamd; 

  -42.000 

    
De externe kosten van planontwikkeling en actualisatie 
bestemmingsplannen zijn als gevolg hiervan hoger dan geraamd. 

  -24.000 

    
Monumentenzorg en oudheidkunde    
Er zijn minder subsidies en bijdragen verstrekt dan geraamd.  13.000  
    
Vesting    
Diverse kleine verschillen o.a. hogere kosten voor onderhoud € 7.200 
en uren € 3.700. Daarnaast minder huuropbrengsten € 9.000 in 
verband met verkoop van gemeentelijk eigendom. 

  -19.000 

    
Overige volkshuisvesting    
Voor de herinrichting en verkoop van gronden van woonwagenlocatie 
Sportlaan Drunen en Parallelweg Heesbeen zijn kredieten beschikbaar 
gesteld. Omdat de werkzaamheden en verkopen nog niet zijn 
afgerond is het resultaat nog niet gerealiseerd. Hiervoor wordt een 
budgetoverheveling voorgesteld. 

 153.000  

    
    

 voordeel nadeel 
Ruimtelijke ordening 101  
Monumentenzorg en oudheidkunde 20  
Vesting  -19 
Overige volkshuisvesting 76  
Omgevingsvergunningen 174  
Bouwgrondexploitatie  -1.910 

Totalen 371 -1.929 
  371 

Nadelig verschil  -1.558 
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  voordeel nadeel 
Er zijn meer uren besteed aan overige volkshuisvesting dan geraamd. 
Dit zijn met name uren voor bouw, woning en welstandstoezicht. Door 
de aantrekkende economie loopt het aantal bouwaanvragen op. Hier 
staat tegenover dat de legesopbrengsten stijgen, zie product 
omgevingsvergunningen 

  -88.000 

    
Omgevingsvergunningen    
De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn € 174.000 hoger 
dan geraamd. 

 174.000  

    
Bouwgrondexploitatie    
De afwijking van de bouwgrond valt uiteen in een viertal componenten:    
    
In 2016 is het complex Bruneilaan afgesloten omdat alle bouwgrond is 
verkocht en wordt de boekwaarde van het restcomplex afgewikkeld. 
Na verrekening van de gevormde verliesvoorziening is er een negatief 
effect ten opzichte van de begroting. 

  -66.000 

    
Voor de in ontwikkeling zijnde plannen zijn waar dat nodig is 
verliesvoorzieningen gevormd. In de 2e berap 2016 is al geapporteerd 
over met name een aanvulling van het centrumplan Vlijmen. Bij deze 
jaarrekening zijn de voorzieningen wederom bijgesteld. Met name voor 
de complexen Poort van Heusden, De Gorsen en Ruimte voor Ruimte 
Haarsteeg moest de verliesvoorziening worden opgehoogd, voor de 
complexen ‘t-Hoog ll en Groenewoud lll kan de verliesvoorziening voor 
een deel vrijvallen. Per saldo is de toename van de verliesvoorziening. 

  -1.388.000 

    
In de begroting en daarnaast ook bij de 2e berap was een prognose 
opgenomen voor de winstnemingen van de complexen ‘t-Hoog l en 
Dillenburg. Omdat een aantal grondtransacties niet zijn gerealiseerd in 
2016 is het bedrag wat als winst kan worden genomen conform de 
winstnemingsregeling lager.  

  -279.000 

    
Stortingen in Rood voor Groen zijn gerelateerd aan de grondverkopen. 
De verkopen zijn fors aangetrokken ten opzichte van eerdere jaren 
maar de raming was toch te optimistisch. Per saldo een nadeel van: 

  -179.000 

    
    
Overige verschillen  15.000  

Totalen  527.000 -2.085.000      
   527.000 

Saldo verschil   -1.558.000 
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Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2016 versus realisatie 2015 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2016 3.052 

Saldo jaarrekening 2015 -1.379 

Voordelig verschil 4.431 

 

Voornaamste verschillen: 

 
Ruimtelijke ordening  voordeel nadeel 
In verband met een aantrekkende economie zien we de 
volgende ontwikkelingen op het product ruimtelijke ordening: 

   

    
De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging 
bestemmingsplannen zijn in 2016 hoger dan in 2015. 

 119.000  

    
De exploitatiebijdragen van derden zorgen voor een voordeel 
van € 91.000 t.o.v. 2015. 

 91.000  

    
In 2016 zijn er meer uren besteed aan ruimtelijke ordening dan 
in 2015.  

  -68.000 

    
De externe kosten van planontwikkeling en actualisatie 
bestemmingsplannen zijn hoger dan in 2015. 

  -19.000 

    
Overige volkshuisvesting    
In 2016 zijn er meer uren besteed aan volkshuisvesting dan in 
2015. Dit zijn met name uren voor het opstellen van een 
woonvisie, prestatie afspraken en woningbouwproductie.  

  -42.000 

    
Omgevingsvergunningen    
In 2016 zijn de opbrengsten wegens leges 
omgevingsvergunningen  
€ 483.000 hoger dan in 2015. Daarnaast is er in 2016 voor een 
bedrag van € 40.000 meer aan uren geschreven. 

 443.000  

    
Bouwgrondexploitatie    
In 2016 is voor de complexen ‘t-Hoog l en Dillenburg 
tussentijdse winst genomen. In 2015 heeft geen tussentijdse 
winstneming plaatsgevonden. 

 3.338.000  

    
In 2016 is het complex Bruneilaan afgesloten en is de 
boekwaarde van het restcomplex financieel afgewikkeld, deze 
twee complexen veroorzaken een nadeel van € 66.000. In 
2015 zijn 5 complexen afgesloten met een positief resultaat 
van € 433.000. per saldo een nadelig effect. 

  -499.000 

    
Door de wijziging van de rente die toegerekend wordt aan de 
complexen zijn de verliesvoorzieningen bijgesteld. Dit is zowel 
in 2016  (voor € 2.024.000) als in 2015 (voor € 1.097.000) 
gedaan. Per saldo veroorzaakt deze aanpassing een positief 
effect. 

 927.000  

    
Jaarlijks worden de verliesvoorzieningen bijgesteld om deze 
toereikend te laten zijn voor de contante waarde van de 
verlieslatende complexen. In 2015 is een bedrag van € 
1.269.000 gestort en in 2016 € 1.664.000. een nadelig effect 
van € 395.000 

  -395.000 
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  voordeel nadeel 
Dat de grondverkopen in 2016 zijn aangetrokken ten opzichte 
van 2015 blijkt ook uit de fors hogere storting in de reserves 
Rood voor Groen en Bovenwijks. De stortingen vinden plaats 
vanuit de plannen Geerpark, Dillenburg, Frans Halslaan, 
Grassen, ‘t-Hoog ll. 

 566.000  

    
Rente NIEGG projecten. Het BBV schrijft voor dat met ingang 
van 2016 voor de niet in exploitatie genomen gronden 
(NIEGG) géén rente meer mag worden toegevoegd aan de 
exploitatie. Rente wordt wel berekend over de boekwaarde en 
geeft daarom nu een nadelig effect ten opzichte van 2015.  

  -52.000 

    
Overige verschillen  22.000  

Totalen  5.506.000 -1.075.000 
  -1.075.000  

Saldo verschil  4.431.000  
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Programma 15: Financiering en belastingen  

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten         1.463         2.055         2.802          1.748  
Baten       60.856        60.607        62.084        62.277  

Saldo       59.393        58.552        59.282        60.529  

Mutaties reserves     

Stortingen in reserves         2.980            187            832         1.877  

Onttrekkingen uit reserves         5.451            519         2.256         3.317  

Per saldo mutaties reserves         2.470            332         1.424         1.440  

Saldo inclusief mutaties reserves       61.863        58.884        60.706        61.969  

 

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2016 
 
Specificatie verschil (x € 1.000): 
 voordeel nadeel 

Geldleningen > 1 jaar 41  

Algemene uitkering gemeentefonds 266  

Algemene baten en lasten  -152 

Uitvoering Wet WOZ 69  

Baten OZB  -143 

Saldi van kostenplaatsen 1.123  

Overige verschillen 43  

Totalen 1.542 -295 

 -295  

Voordelig verschil 1.247  

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
    
Geldleningen    
Het renteresultaat laat een voordeel zien. Dit voordeel is het gevolg van 
een lage rentestand waardoor de betaalde rentekosten lager uitvallen 
dan geraamd. 

 41.000  

    
Algemene uitkering gemeentefonds    
De inkomsten uit het gemeentefonds zijn hoger. Voor het uitkeringsjaar 
2016 is de feitelijke realisatie € 115.000 hoger ten opzichte van de 
bijgestelde raming in de tweede berap. Daarnaast is er een positief 
afwikkelingsverschil over voorgaande jaren van € 151.000. 

 266.000  

    
Algemene baten en lasten    
Op basis van een berekening van de inbaarheid van debiteuren is het 
noodzakelijk € 152.000 te storten in de voorziening dubieuze 
debiteuren. Dit wordt met name veroorzaakt door de naar verwachting 
niet inbare vorderingen op De stichting Voorste Venne. Ter dekking van 
deze kosten wordt, conform de strekking van het raadsbesluit hierover 
van 2015, de stelpost onder uitputting kapitaallasten voor de stelpost 
renovatie gedeeltelijk ingezet (zie voordeel op programma 8). 

  -152.000 
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  voordeel nadeel 
Veel vragen en onduidelijkheden zijn direct telefonisch opgelost. De 
kosten voor de afhandeling van bezwaarschriften voor de Wet WOZ zijn 
daardoor lager dan begroot. Hierdoor zijn er ook minder uren 
geschreven op deze post. 

 69.000  

    
    

Baten belastingen    

De OZB-opbrengst is lager dan geraamd. Bij de tariefberekening 2016  
van de woningen is rekening gehouden met 1% waardestijging en 0,5% 
areaaluitbreiding, werkelijk bedroeg de waardestijging van 2015 naar 
2016 inclusief areaaluitbreiding 0,75%. Daarnaast heeft leegstand 
invloed gehad op de opbrengst. 

  -143.000 

    
Saldo van kostenplaatsen    
Het saldo van de kostenplaatsen geeft een voordeel. Dit wordt voor  
€ 783.000 veroorzaakt, doordat de te schrijven uren van 
zorgadministratie, zorgbemiddeling en welzijn waarover begin 2016 een 
besluit is genomen, niet ingebracht zijn in de begroting. Deze 
doorbelasting aan de exploitatie geeft tegelijkertijd weer een nadeel op 
de programma’s, met name op het sociaal domein. Verder zijn de 
salarislasten lager dan geraamd voor € 260.000. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat de post nog te betalen vakantiegeld met betrekking 
tot de invoering van het Individueel keuzebudget te hoog was 
opgenomen. Het resterende verschil wordt veroorzaakt door kleine 
verschillen op de diverse kostenplaatsen.  

 1.123.000  

    

Overige verschillen  43.000  

Totalen  1.542.000 -295.000 

  -295.000  

Saldo verschil  1.247000  

 

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2015 versus realisatie 2016 

 
Specificatie verschil (x € 1.000): 

Saldo jaarrekening 2015 59.393 

Saldo jaarrekening 2016 60.529 

Voordelig verschil 1.135 

 
Voornaamste verschillen: 

  voordeel nadeel 
Beleggingen    
Door de aanpassing van de  hoofdsom van 
het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Depot 
waren de lasten hoger in 2015. 

 45.000  

    

Geldleningen    
De verlaging van de rente van 2,5% naar 1,75% zorgt in 
2016 voor een gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening 
bouwgrondexploitaties. Hierdoor is de toegerekende rente 
aan de verliesvoorziening in 2016 lager dan in 2015. 

 316.000  

    
Door een gerechtelijke rente-claim heeft de rechter vonnis 
gewezen. De uitspraak heeft tot gevolg dat de gemeente 
alsnog rente moest betalen in 2016 van € 300.000. 

  -300.000 
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                voordeel         nadeel  
 
 
De doorbelaste rente aan bouwgrondexploitatie zijn fors 
lager dan 2015. Berekend is dat het gemiddeld gewogen  
rentepercentage afgerond 1,75% is. Een afwijking derhalve 
van 0,75% ten opzichte van het in 2015 gehanteerde 
percentage van 2,5%. 

   
 

-770.000 

    

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is hoger dan in 
2015. Dit komt vooral door hogere rijksuitgaven in 2016 dan 
in 2015. Dit geeft een opwaarts effect op de 
gemeentefondsuitkering 2016. (trap op trap af) 

 1.816.000  

    

Algemene baten en lasten    

Gezamenlijk met de belastingadviseur is in 2016 een 
onderzoek gedaan naar het mengpercentage en op basis 
hiervan is het mengpercentage opnieuw vastgesteld. 
Daarnaast is een herberekening gemaakt. Op basis van dit 
onderzoek is over de jaren 2009 tot en met 2013 eenmalig 
een bedrag van € 141.000 teruggevorderd van de 
belastingdienst. 

 141.000  

    

Uitkering deelfonds sociaal domein    
Ter uitvoering van de decentralisatie van de drie transities 
(participatie / WMO / Jeugdzorg) is vanaf 2015 voor het eerst 
de uitkering deelfonds sociaal domein ontvangen.  
In 2016 is voor deze uitvoering 2% meer ontvangen van het 
rijk ten opzichte van 2015. 

 356.000  

    

Baten belastingen    

De hogere OZB-opbrengst is te verklaren door de lichte 

verhoging in de tarieven en de areaaluitbreiding. 

 224.000  

    

Saldo van kostenplaatsen     

Het saldo van kostenplaatsen is in 2016 hoger dan in 2015. 

Het verschil op de kostenplaatsen ontstaat door afwijkingen 

in de geraamde en werkelijke doorberekening van 

productieve uren en afwijkingen in geraamde en werkelijke 

kosten.  

  -649.000 

    
Overige verschillen  44.000  
    

Totalen  2.898.000 -1.719.000 
  -1.719.000  

Saldo verschil  1.135.000  
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Totaal generaal 

 
Financiën (* 1.000) Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
 

Begroting 2016 
na wijziging  

Jaarrekening 
2016 

Lasten       90.342      101.157      100.068  105.313 

Baten       91.719      103.586      106.166      112.564  

Saldo         1.377         2.428         6.097  7.251 

Mutaties reserves         

Stortingen in reserves         8.547         3.328        10.116        13.526  

Onttrekkingen uit reserves         6.833            754         3.741  6.885 

Per saldo mutaties reserves         1.714         2.574         6.375  6.641 

Saldo inclusief mutaties reserves            337-           146-           277- 610 

 

Mutaties reserves functie 0 t/m 9: 

Voor een toelichting op het verloop van de reserves (en voorzieningen) wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

Saldo rekening na bestemming: 

Voor een nadere verklaring van het saldo wordt verwezen naar de algemene toelichting op het resultaat 

van de jaarrekening. 
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Analyse begrotingsafwijkingen 

In de volgende overzichten zijn alle overschrijdingen vermeld, die niet voldoen aan het begrotingscriterium. 

Dit betekent, dat er mogelijk sprake is van onrechtmatige uitgaven als de werkelijke lasten zoals 

weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen na wijziging. De overschrijding kan 

namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet. 

 

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het 

door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde 

hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar 

zijn, is voorbehouden aan de raad. 

 

Begrotingsoverschrijdingen per programma  

 
Omschrijving programma’s Lasten, 

begroting 
2016 na 
wijziging 

Lasten, 
jaarrekening 
2016 

Negatief 
bedrag is 
overschrijding 
op lasten 

Begrotings-
overschrijding 

  

Financiën (* 1.000)      

  1. Bestuur en communicatie 5.763 5.623 140   

  2. Burgerdiensten 2.232 2.195 37   

  3. Openbare orde en veiligheid 3.554 3.300 254   

  4. Verkeer en vervoer 4.785 4.200 585   
  5. Gebouwenbeheer en                              

eigendommen 1.886 2.272 -386 -386 1 

  6. Economische zaken 1.593 1.128 465   

  7. Onderwijs 3.261 3.057 204   

  8. Cultuur en toerisme 2.954 2.373 581   

  9. Sport 3.873 3.901 -28 -28 2 
10. Beheer groen en vesting                          

Heusden 3.913 3.362 552   

11. Werk en inkomen 17.175 18.067 -892 -892 3 

12. Zorg en welzijn 20.899 20.563 336   

13. Milieu en afval 8.520 10.230 -1.710 -1.710 4 

14. Bouwen en wonen 16.858 23.292 -6.434 -6.434 5 

15. Financiering en belastingen 2.802 1.748 1.054   

  100.068 105.313 -5.261   

      

Toelichting begrotingsoverschrijdingen: 

1. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer uren besteed zijn aan de 

verkoop van gemeentelijke eigendommen. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet 

aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid. 

2. De overschrijding op de lasten van sport is een saldo van diverse voor- en nadelen op onderhoud 

en energie. Dit past binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een 

begrotingsonrechtmatigheid. 

3. De overschrijding op de lasten bij werk en inkomen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 

uitkeringslasten. Hier staat echter ook een hogere rijksbijdrage tegenover. Het betreft een 

kostenoverschrijding bij een open einde regeling, en is derhalve niet aan te merken als een 

begrotingsonrechtmatigheid.  

4. De overschrijding is het gevolg van de dotatie aan de voorziening riolering. Deze dotatie vloeit 

voort uit de regelgeving en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid. 

5. De overschrijding heeft betrekking op de toevoeging aan de verliesvoorziening van diverse 

complexen van de bouwgrondexploitatie en de mutaties op de post onderhanden werken. Dit past 

binnen het bestaand beleid, en is derhalve niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid. 
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Begrotingsoverschrijdingen op kredieten 

 
Kredieten Krediet c.q. 

restantkrediet 
Werkelijke 
uitgaven 

Overschrijding   

Financiën (* 1.000)        

Onderhoud kademuren stadshaven 595 643 -48 1 

Life+ project Heidijk-Moerputten 143 159 -15  

Herinrichting begane grond Drunen 0 36 -36 2 

Zonnepanelen Die Heygrave 120 144 -24  

Renovatie 3 toplagen Hoge Heide 44 52 -9  

Riolering Pr. Hendrikstraat Drunen 655 667 -12  

Herinrichting Kavelingweg 133 137 -4  

Wijksestraat 3, Heusden 107 121 -14  

Panden Wolput Looiersteeg 0 538 -538 3 

Perceel HDN02G01399 Hoofdstraat, Herpt 0 18 -18  

Kavelruil Vendreef 0 718 -718 4 

 1.797 3.233 -1.436  

     
Toelichting voornaamste overschrijdingen op kredieten:  

1. De overschrijding van het krediet met € 43.000 vond reeds in 2015 plaats en is als zodanig ook 

toegelicht in de jaarrekening 2015. Het krediet is pas in 2016 afgewikkeld omdat het eigen risico 

van een schadeclaim nog moest worden voldaan. Hierdoor is de overschrijding conform 

verwachting toegenomen naar € 48.000. Deze uitgaven passen binnen het bestaand beleid, en zijn 

daarom niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid; 

2. Voor de herinrichting van de begane grond van het gemeentehuis in Drunen is een krediet van € 

95.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2017. In december 2016 zijn de eerste uitgaven 

gedaan in voorbereiding op de herinrichting. Deze uitgaven passen binnen de totale 

kredietbehoefte zoals goedgekeurd bij het vaststellen van de begroting. Deze uitgaven passen 

daarom binnen het bestaand beleid en zijn niet aan te merken als een begrotingsonrechtmatigheid; 

3. Deze overschrijding was ook toegelicht in de jaarrekening 2015: in de raadsvergadering van maart 

2016 is besloten om de grondexploitatie van complex 36 Wolput/Looiersteeg/ Achterstraat af te 

sluiten bij het opmaken van de jaarrekening 2015. De (waarde van de) eigendommen worden 

administratief overgeheveld naar de gemeentelijke eigendommen, waar ook de verkoopopbrengst 

zal worden verantwoord. Aangezien dit administratief pas in 2016 kon worden verwerkt komt deze 

overschrijding hier nogmaals terug. Dit past binnen het bestaand beleid, en is daarom niet aan te 

merken als een begrotingsonrechtmatigheid; 

4. Eind 2016 heeft kavelruil plaatsgevonden om verschillende doelstellingen te realiseren. Hierbij zijn 

kavels verkocht ten gunste van de taakstelling gemeentelijke eigendommen, in ruil daarvoor zijn 

kavels verkregen waarmee de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd kan worden. De opbrengst 

hiervan komt, samen met de opbrengst van eventuele resterende (delen van) kavels, eveneens ten 

gunste van de taakstelling. Administratief moet een kavelruil bruto verantwoord worden waardoor 

de aangekochte kavels (tijdelijk) worden opgenomen op de balans onder de gronden en terreinen 

met economisch nut. Deze transactie past binnen het bestaande beleid en is daarom niet aan te 

merken als een begrotingsonrechtmatigheid. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de 
incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde 
incidentele baten en lasten verantwoord: 
 

Functie Omschrijving 
 Bedrag       

31-12-2016  

  Baten:   

  
 
Programma 5   

913.2 Verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen 2.324.000 

   

  
 
Programma 14   

830 Winstnemingen bouwgrondexploitaties 3.338.000 

830 Afname verliesvoorziening bouwgrondexploitaties 914.000 

   

  
 
Programma 15   

921 Algemene uitkering afwikkeling voorgaande jaren 151.000 

921 Huishoudelijke hulp via de algemene uitkering  178.000 

921 Vergoeding raadgevend referendum via de algemene uitkering 60.000 

922 Algemene eenmalige baten (voordeel mengpercentage) 153.000 

980 Onttrekking reserve riolering 2.015.000 

  Totaal: 9.133.000 

  Lasten:   

   

 Programma 1  

001 Bewoners enquête 44.000 

001 Storting voorziening pensioenen wethouders 49.000 

   

 Programma 2  

003 Kosten raadgevend referendum associatieakkoord EU-Oekraïne  40.000 

   

  
 
Programma 5   

913.2 Kosten verkoop gemeentelijke eigendommen 524.000 

913.2 Afboeking gemeentelijke eigendommen (Wijksestraat 3) 87.000 

   

 
 
Programma 12  

662 Huishoudelijke hulptoelage 182.000 

   

 Programma 14  

722 Storting voorziening riolering 2.015.000 

   

  Programma 15   

922 Storting voorziening dubieuze debiteuren 162.000 
980 

 
Storting algemene reserve netto verkoopopbrengst gemeentelijke 
eigendommen 

1.800.000 
 

   

     

  Totaal: 4.903.000 
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Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector 
(WNT) 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) ingegaan. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De 

maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn 

en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar worden ingehuurd op basis van een 

overeenkomst van opdracht, indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden 

werkzaam zijn voor de (semi-) publieke instelling.  

Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening, evenals een opgave daarvan bij de 

vakminister. Met betrekking tot de publicatieverplichting zijn de volgende voorschriften van toepassing: 

 

Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:  

- De bezoldigingen moeten gepubliceerd worden, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm. 

- Topfunctionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking dienen altijd gepubliceerd te 

worden, ongeacht de duur van het dienstverband / de werkzaamheden. 

- De bezoldigingen moeten zowel op functienaam en persoonsnaam gepubliceerd worden.  

 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Heusden van toepassing 

zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Heusden is € 179.000. Het weergegeven 

toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor 

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  

 

Bezoldiging topfunctionarissen  

Leidinggevende topfunctionarissen 

 

Bedragen x € 1 J.T.A.J. van der Ven J.T.A.J. van der Ven J.T.A.J. van der Ven 

Functie(s) gemeentesecretaris gemeentesecretaris gemeentesecretaris 

Duur dienstverband in 2016 1/1 – 15/7 15/7 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee ja ja 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    

Bezoldiging    

Beloning 59.791 50.592 110.383 

Belastbare onkostenvergoedingen  926 784 1.710 

Beloningen betaalbaar op termijn 7.671 6.491 14.162 

Totaal bezoldiging 68.388 57.867 126.255 

Toepasselijk WNT-maximum 96.958 82.042 179.000 
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Bedragen x € 1 H.J.M. Timmermans E.J.M. de Graaf 

Functie(s) gemeentesecretaris griffier 

Duur dienstverband in 2016 15/7 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden 

binnen 18 maanden werkzaam? 
n.v.t. n.v.t. 

   

Bezoldiging   

Beloning 44.043 82.899 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 6.444 10.548 

Totaal bezoldiging 50.487 93.447 

Toepasselijk WNT-maximum 82.042 179.000 

   

 

Hiermee is de WNT-norm in 2016 niet overschreden. Binnen de gemeente Heusden is voor het verslagjaar 

2016 geen sprake geweest van medewerkers die boven deze norm uit komen.  

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een 

bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 

vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er is in 

2016 één ontslaguitkering betaald die op grond van de WNT dient te worden gerapporteerd. 

 

Bedragen x € 1 J.T.A.J. van der Ven 

Functie(s) gedurende dienstverband Gemeentesecretaris 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2016 

  

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering 75.000 

  

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 
75.000 

-/- Onverschuldigd deel - 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 75.000 

Waarvan betaald in 2016 75.000 

  

Verplichte motivering indien overschrijding: n.v.t. 
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Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

Vanaf het jaar 2014 dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de structurele 

toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

 

De navolgende mutaties in de reserves worden in het kader van de voorschriften als structureel 

beschouwd: 

 

Reserve Mutatie Toevoeging Onttrekking 

Reserve riolering Rentetoevoeging 42.000  

Reserve riolering egalisatie lasten 312.000  

Reserve kapitaallasten rentetoevoeging 123.000  

Reserve kapitaallasten jaarlijkse onttrekking  343.000 

Reserve verkoop Aandeel HNG jaarlijkse onttrekking  52.000 

Reserve onderhoud openbare gebouwen egalisatie lasten  121.000 

Reserve onderhoud sportgebouwen egalisatie lasten  249.000 

Reserve onderhoud schoolgebouwen egalisatie lasten  1.412.000 

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing egalisatie lasten  248.000 

Reserve BTW compensatiefonds jaarlijkse onttrekking  93.000 

Reserve onderhoud wegen egalisatie lasten  148.000 

Reserve baggeren egalisatie lasten 100.000  

Reserve bijdrage GOL bedrijven jaarlijkse toevoeging 114.000  
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C.1 Overzicht budgetoverhevelingen 
 

Inleiding 

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op: 

 budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om 
uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het 
exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting; 

 budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen 
zonder effect op het exploitatieresultaat. 

 
De dekking komt deels (€ 520.000) uit reserves komen en voor het resterende deel (€ 963.000) via de 
resultaatbestemming (die in 2017 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat 
genoemde lasten in 2017 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren 
voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo 
van de jaarrekening 2016 voor uitvoering in 2017 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2017, in het kader 
van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen. 
 

Overzicht budgetoverhevelingen 

Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2017 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals 
voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de 
bestemming van het saldo van de jaarrekening 2016 voor uitvoering in 2017 beschikbaar te stellen. Er 
hoeft dan in 2017, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden 
genomen. 
 

 

   

Omschrijving Overheveling

Ten laste van 

resultaat

Dekking uit 

reserves

Kapitaallasten De Voorste Venne 239               239               

Explosievenonderzoek 319               319               

Kosten a.g.v. verhoogde instroom vergunninghouders 324               324               

Begeleiding alleenstaande minderjarige vluchtelingen 28                28                

Herinrichting woonwagenlocaties 152               152               

Afbouw samenwerkingsproject in Otjiwarongo 99                99                

Bevordering fietsveiligheid Tuinbouwweg 50                50                

Transitie Basisregistratie Grootschalige Topografie 28                28                

Controle energie audits 13                13                

Bedrijfsverplaatsingen 240               240               

Kunstwerk centrum Vlijmen 67                67                

Parkeermaatregelen Vesting Heusden 55                55                

Realisering kunstwerk Halvezolenlijn, locatie Zeedijk 44                44                

Business plan Metal Valley 39                39                

Onderhoud sportzaal De Kubus 20                20                

Onderhoud sportzaal De Vennen 30                30                

Onderhoud Gezondheidscentrum Oudheusden 25                25                

Totaal 1.772            1.252            520               
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Overheveling reguliere budgetten voor niet uit gevoerde activiteiten 

Kapitaallasten De Voorste Venne (€ 239.000) 
Doordat de renovatie van De Voorste Venne nog niet heeft plaatsgevonden komen er vooralsnog geen 
kapitaallasten ten laste van de exploitatie. Bij de begroting is reeds toegelicht dat deze gelden naar 
verwachting ingezet worden voor incidentele lasten met betrekking tot De Voorste Venne. Het college is op 
dit moment in overleg met Stichting De Voorste Venne over een vergoeding voor frictiekosten, voor deze 
periode en tijdens de renovatie. Hiervoor wordt voorgesteld deze middelen in te zetten. 

Explosievenonderzoek (€ 319.000) 
Bij raadsbesluit d.d. 12 juli 2011 en 5 februari 2013 werden budgetten beschikbaar gesteld voor onderzoek 
en mogelijke ruiming van explosieven in verschillende exploitatiegebieden. Uitvoering van de onderzoeken 
is gekoppeld aan de ontwikkeling van projecten. In 2016 was nog geen opdracht gegeven voor onderzoek 
naar niet gesprongen explosieven in De Grassen en de randweg ter hoogte van Vlijmen-Oost. De 
aanvragen voor de bijdragen bestemd voor dit onderzoek zijn gedaan, maar het daadwerkelijke onderzoek 
wordt zo dicht mogelijk op de werkelijke realisering van de projecten uitgevoerd.  

Kosten als gevolg van verhoogde instroom vergunninghouders (€ 324.000) 
Als gevolg van de verhoogde instroom van vergunninghouders heeft het rijk extra middelen ter beschikking 
gesteld op basis van de werkelijke instroom in 2016. De kosten voor begeleiding van deze 
vergunninghouders zullen echter pas in 2017 gemaakt worden. Hiervoor worden de ontvangen middelen 
overgeheveld. De middelen zullen onder andere worden ingezet voor huisvesting, een opleiding en een 
baan. Dit wordt aan vergunninghouders aangeboden door Baanbrekers via het HOB. In onze regio is een 
grote vraag naar arbeidskrachten. Met de komst van vergunninghouders ontstaat een nieuw 
arbeidspotentieel voor onze werkgevers. De vergunninghouders krijgen volgens het plan HOB na de intake 
een traject aangeboden dat wordt omschreven als de ‘Dutch Dream’: vanuit financiële zelfstandigheid laten 
zien wat je waard bent en van daaruit doorgroeien, klimmen op de ladder, meer verdienen, zelfredzaam 
zijn c.q. blijven en meer aanzien krijgen. Daarnaast wordt nog nagegaan wat de gevolgen van de 
verhoogde instroom zijn voor andere beleidsvelden. 

Begeleiding alleenstaande minderjarige vluchtelingen (€ 28.000) 
Voor begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) ontvangt de gemeente een vast 
bedrag op het moment dat de jongere in de gemeente komt te wonen. In Heusden gaat het meestal om 
jongeren die in een kleinschalige wooneenheid worden gehuisvest en dan begeleid worden door 
Oosterpoort. Nidos heeft dan nog de voogdij over de jongere. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar 
moet de gemeente voor vervangende huisvesting zorgen en voor de benodigde begeleiding. Hiervoor 
wordt het ontvangen bedrag aangewend. Op dit moment is de bijdrage voor 12 jongeren ontvangen die in 
2017 en 2018 pas 18 jaar worden. Op dat moment worden de middelen besteed. 

Herinrichting woonwagenlocaties (€ 152.000) 
Voor de herinrichting van de woonwagenlocaties aan de Sportlaan (Drunen) en in Heesbeen zijn middelen 
beschikbaar gesteld. Het college heeft naar aanleiding van enkele opeenvolgende gebeurtenissen op de 
locatie aan de Sportlaan besloten om het aantal standplaatsen terug te brengen van zes naar drie. De 
procedures om te komen tot beëindiging van huurovereenkomsten zijn niet allen voltooid. Dit maakt het 
opstellen van een passend herinrichtingsscenario nog niet mogelijk.  
Op de locatie in Heesbeen is na het raadsbesluit om te komen tot herinrichting gestart met het vrijwillige 
vertrek van enkele huishoudens. In 2017 wordt de feitelijke herinrichting afgerond en worden respectievelijk 
verkoop- en erfpachtovereenkomsten aangeboden aan de zittende huurders. 

Afbouw samenwerkingsproject in Otjiwarongo (€ 99.000) 
Bij raadsbesluit van 29 maart 2016 is besloten te stoppen met de ondersteuning van de gemeentelijke 
organisatie van Otjiwarongo. Tevens is besloten het volledige incidentele bedrag dat is opgebouwd vanuit 
reserveringen in de afgelopen jaren beschikbaar te houden voor een zorgvuldige afbouw van de 
ondersteuning van Otjiwarongo in 2017 en 2018.  

Bevordering fietsveiligheid Tuinbouwweg (€ 50.000) 
De raad heeft op 16 december 2014 besloten onderzoeksbudget beschikbaar te houden voor de 
voorbereiding of aanleg van maatregelen die de fietsveiligheid op de Tuinbouwweg bevorderen. De eerste 
fase was uitgevoerd en betreft de aanleg van een drietal snelheidsremmende maatregelen in de vorm van 
drempels. De tweede fase is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de d’Oultremontweg en het 
verbreden van het fietspad Lipsstraat.  
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De aanbesteding om deze fase te realiseren heeft plaatsgevonden, de werkzaamheden worden echter 
afgestemd op de overige werkzaamheden voor het bedrijventerrein aan de Lipsstraat. 

Transitie Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 28.000) 
De opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is vertraagd en er is nog nawerk 
gepland. De oorzaak van de vertraging ligt bij de planning van de externe partij. Werkzaamheden bleken 
meer te omvatten en ingewikkelder te zijn dan op voorhand werd ingeschat, afronding vindt plaats in 2017. 

Controle energie audits (€ 13.000) 
Sinds 1 juli 2015 zijn de grotere bedrijven verplicht een energie-audit uit te voeren. De gemeente moet als 
bevoegd gezag deze audits laten controleren door de omgevingsdienst. Hiervoor wordt een bijdrage van 
het rijk ontvangen. De controles zijn in 2016 nog niet uitgevoerd maar zullen in 2017 alsnog worden 
gedaan waarvoor deze middelen noodzakelijk zijn.  
 

Overheveling ten lasten van reserves 

Bedrijfsverplaatsingen (€ 240.000) 
Als gevolg van de herstructurering van bedrijventerreinen worden mogelijk kosten gemaakt als gevolg van 
bedrijfsverplaatsingen. Er wordt naar gestreefd deze kosten te vermijden, naar verwachting ontstaat in 
2017 duidelijkheid over de werkelijke kosten. 

Kunstwerk centrum Vlijmen (€ 67.000) 
Voor een kunsttoepassing voor het centrumplan Vlijmen was door de voormalige gemeente Vlijmen in 
1996 reeds een budget beschikbaar gesteld van € 75.000. Nadat de plannen voor het centrumplan begin 
2016 concreet waren, is aan twee kunstenaars een opdracht verleend voor het maken van een 
schetsontwerp voor een kunsttoepassing voor het Plein in Vlijmen. Op advies van de Kunst Advies 
Commissie (KAC) werd bij het maken van het schetsontwerp de opdracht meegegeven om een functioneel 
ontwerp te maken voor het te bouwen paviljoen. Na beoordeling van de schetsontwerpen door de Kunst 
Advies Commissie (KAC) is gekozen voor het werk van één van de kunstenaars. Nog voordat een 
opdracht voor een definitief ontwerp verleend kon worden ontstond onduidelijkheid over de bouw van het 
paviljoen. De betreffende kunstenaar is hierover geïnformeerd met de intentie dat zodra duidelijkheid is 
over de bouw en omvang van het paviljoen, hij alsnog een opdracht krijgt voor het maken van een definitief 
ontwerp. 

Parkeermaatregelen Vesting Heusden (€ 55.000) 
Gedurende 2016 zijn in overleg met bewoners en ondernemers uit de Vesting (BeLeven in de Vesting) 
maatregelen getroffen om de bezoekersstromen beter te geleiden. Het restant krediet dat beschikbaar is 
blijft beschikbaar voor het ondersteunen van vervolg initiatieven die bijdragen aan duurzaam wonen en 
werken binnen de historische omgeving en kwaliteiten van de Vesting.  

Realisering kunstwerk halvezolenlijn, locatie Zeedijk (€ 44.000) 
Geertruidenberg, Waalwijk en Heusden zijn een aantal jaren overeengekomen om een kunst-fietsroute te 
ontwikkelen langs het traject van de halvezolen lijn. Elke gemeente zou minstens een kunstwerk langs de 
route realiseren. In Waalwijk en Geertruidenberg inmiddels gerealiseerd. Op advies van de Kunst Advies 
Commissie (KAC) heeft het college een opdracht verleend aan de heer Körmeling voor het maken van een 
definitief ontwerp. Op het laatste moment heeft hij laten weten niet aan zijn verplichtingen te kunnen 
voldoen. De KAC adviseert het college om de opdracht te verlenen aan een van de andere kunstenaars die 
eveneens een schetsontwerp ingediend had. De commissie is overtuigd dat ook dit werk in artistiek opzicht 
voldoet aan de criteria en op de beoogde plek aantrekkingskracht en belevingswaarde toevoegt. Wanneer 
het college het advies overneemt kan het kunstwerk in het eerste half jaar 2017 gerealiseerd worden. 

Businessplan Metal Valley (€ 39.000) 
Voor de realisatie van de doelen op het gebied innovatie, kennisontwikkeling en samenwerking op het 
gebied van ‘metaal en engineering’ zijn middelen gereserveerd. In 2015 en 2016 is gewerkt aan de 
oprichting van een Platform Techniek De Langstraat. In dat platform is een werkplan gemaakt en zijn 
ondernemers en het onderwijs op praktische en pragmatische wijze bezig met bevordering van 
samenwerking en kennisontwikkeling in de Techniek. Dit vormt nu een belangrijke basis voor besteding 
van de middelen voor nuttige en effectieve onderwijs en kennisontwikkelingsprojecten in de techniek. Naar 
verwachting vindt uitvoering plaats in 2017. 
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Onderhoud sportzaal De Kubus (€ 20.000) 
Jaarlijks vindt er door middel van visuele inspecties een actualisatie plaats van het beheerplan 
gemeentelijke gebouwen. Indien mogelijk en verantwoord worden geplande werkzaamheden dan 
uitgesteld. In verband hiermee zijn de onderhoudswerkzaamheden bij sportzaal de Kubus in 2016 (nog) 
niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze alsnog in 2017 uitgevoerd.  

Onderhoud sportzaal De Vennen (€ 30.000) 
Jaarlijks vindt er door middel van visuele inspecties een actualisatie plaats van het beheerplan 
gemeentelijke gebouwen. Indien mogelijk en verantwoord worden geplande werkzaamheden dan 
uitgesteld. In verband hiermee zijn de onderhoudswerkzaamheden bij sportzaal de Vennen in 2016 (nog) 
niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze alsnog in 2017 uitgevoerd.  

Onderhoud Gezondheidscentrum Oudheusden (€ 25.000) 
Jaarlijks vindt er door middel van visuele inspecties een actualisatie plaats van het beheerplan 
gemeentelijke gebouwen. Indien mogelijk en verantwoord worden geplande werkzaamheden dan 
uitgesteld. In verband hiermee zijn de onderhoudswerkzaamheden bij het gezondheidscentrum in 
Oudheusden in 2016 (nog) niet uitgevoerd. Naar verwachting worden deze alsnog in 2017 uitgevoerd.  
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