
Beantwoording algemeen/politieke vragen over de begroting 2019 gesteld door: Heusden één, 

Heusden Transparant, Gemeentebelangen en DMP Heusden. 

De aangegeven paginanummers verwijzen naar de begrotingssite.  
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  Voorwoord 

Voor iedereen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Doel van de transformatie is volgens het College: “van individueel verzorgen naar 
collectieve preventie”. Daardoor wilt u de samenleving veerkrachtig en de kosten 
beheersbaar houden. Het beheersbaar houden van kosten begrijpen wij.  
Wat bedoelt u met het veerkrachtig houden van de samenleving?  
Bent u met ons van mening dat de doorsnee inwoner van Heusden volstrekt 
niets heeft met dit soort taalgebruik? 
 

 Antwoord: Met ‘veerkrachtig houden van de samenleving’ bedoelen we het volgende. Binnen de 

Heusdense gemeenschap zijn er mensen, die om allerlei redenen niet op eigen kracht 

voldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze mensen hebben er hulp bij 

nodig, hulp die ze voor een belangrijk deel moeten kunnen krijgen vanuit hun eigen 

netwerk. Met de inzet op collectieve preventie willen we als gemeente die netwerken 

versterken in plaats van dat we ons als gemeente vooral richten op het verzorgen van 

individuen. Zo kunnen we er ondanks stijgende kosten als gemeente en gemeenschap 

voor zorgen dat we een gemeente blijven waar iedereen een kans heeft op 

volwaardige deelname aan de maatschappij. 

Uw mening dat de doorsnee inwoner van Heusden niets heeft met dit soort taalgebruik 

delen wij niet. 
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  Voorwoord 

Blik vooruit 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In deze alinea spreekt u over het investeren binnen bepaalde beleidsvelden zoals 
aangekondigd in het Coalitieprogramma. 
Deelt u onze opvatting dat er slechts ten dele sprake is van investeren, maar dat 
met name voor wat betreft wegen, openbaar groen, en gemeentelijke 
eigendommen eerder sprake is van het wegwerken van achterstallig onderhoud 
als gevolg van het beleid van de vorige coalitie? Zo neen, waarom niet? 
 

 Antwoord: Nee. De keuze voor het onderhoudsniveau ‘veilig en heel’ is een sobere variant, maar 

nog wel een verantwoorde zonder dat er achterstallig onderhoud ontstaat in technische 

zin. Dat dit esthetisch anders wordt ervaren is een ander aspect. Dat neemt niet weg 

dat dit wel meegewogen kan worden in de keuzes voor de jaarlijkse onderhoudswerk-

zaamheden. Zoals aangegeven in het coalitieprogramma willen we het onderhouds-

niveau van onze wegen/fietspaden, gemeentelijke gebouwen en openbaar groen naar 

een hoger niveau tillen en daar geven we in deze begroting invulling aan.    
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  Voorwoord 

Transparantie 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In deze alinea nodigt u personen die de begroting via de website lezen of raadplegen 
uit om een opvatting te geven over de wijze waarop de Begroting online wordt 
aangeboden. Ook wij zijn buitengewoon geïnteresseerd in die reacties.  
Kunt u ons toezeggen dat de reacties qua aantal en inhoud worden gedeeld met 
de raad? 



 
 Antwoord: Die toezegging kunnen we doen. 
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  Bestuur en beheer, Wat willen we bereiken 

1.2 Schaalverdieping 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: U gaat de wijken waar nog geen Buurt Bestuurt is, gaat u stimuleren tot invoering van 

Buurt Bestuurt.  

Zijn er nieuwe Buurt Bestuurt initiatieven momenteel te melden? 

Wat gaat u doen om dit te stimuleren? 

 
 Antwoord: Momenteel is er Buurt Bestuurt in Vesting Heusden, Vliedberg, Oudheusden, Herpt, 

Hedikhuizen, Geerpark, Venne Oost en Haarsteeg. In Nieuwkuijk en Elshout is Buurt 

Bestuurt in oprichting en er lopen contacten met enthousiaste en betrokken mensen in 

Vlijmen Dorp. Daarmee is straks in elk geval in 10 en mogelijk 11 van de 18 wijken 

Buurt Bestuurt actief.  

Voor het stimuleren van Buurt Bestuurt in de overige wijken worden met name gerichte 

contacten met (groepen) belangstellenden uit de wijken ingezet. Deze contacten 

kunnen tot stand komen door verwijzing via gemeentelijke collega’s, een collega van 

een andere instelling (bijvoorbeeld ContourdeTwern), via de wijkwethouders en 

uiteraard ook via raadsleden.  

Ook reguliere contacten in het wijkgericht werken worden benut om mensen op het 

idee van Buurt Bestuurt te brengen, onder meer door in gemeentelijke 

correspondentie, bijvoorbeeld bij subsidietoekenning hier informatie over te 

verstrekken. De activiteiten en resultaten in wijken met Buurt Bestuurt, stimuleert 

anderen ook om zich er in te verdiepen en uiteindelijk voor Buurt Bestuurt te kiezen. 

De uitbreiding wordt gedoseerd gedaan om te voorkomen dat verwachtingen gewekt 

worden die niet kunnen worden waargemaakt waar het gaat om gemeentelijke inzet. 
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  Bestuur en beheer, Wat willen we bereiken 

1.2 Schaalverdieping 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Met regelmaat blijkt dat burgers pas na verzoeken (van de Raad) / in een laat stadium 

worden geconsulteerd bij plannen. 

Hoe wordt er binnen de ambtelijke organisatie gestuurd op de doelstelling 
SAMEN? 

 Antwoord: Het fundament van Dromen.Doen.Heusden. is dat we samen met onze inwoners en 

bedrijven het verschil willen maken, dicht op de huid van de samenleving. Daarnaast is 

het altijd even zoeken naar een juiste balans en volgorde van betrekken van inwoners 

en bestuur bij plannen. In dat verband noemen we onze ambtenaren niet voor niets 

Mogelijkmakers. In de gesprekken tussen managers en medewerkers krijgen de 

kernwaarden ‘klant centraal’ en ‘het aangaan van de dialoog’ expliciet aandacht. Daar 

waar dit anders ervaren wordt, vinden we het belangrijk om er van te leren.  
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  Bestuur en beheer, Wat willen we bereiken 

1.4 Digitaliseren overheid 

 Fractie: Heusden één; Heusden Transparant 

 Vraag: Heusden één: 

Toenemende mate van diensten via internet aan de inwoners en bedrijven, een prima 

ontwikkeling. 

Blijft u wel rekening houden met inwoners (bijv. senioren) die de weg naar de 

digitale weg niet weten te vinden? 

 

Heusden Transparant: 

Recentelijk namen wij kennis van een artikel waarin wordt gewaarschuwd voor het feit 

dat in toenemende mate mensen geïsoleerd raken door het feit dat zij “digibeet” zijn en 

overheidsorganisaties steeds meer diensten gaan digitaliseren. Het betreft volgens het 

artikel niet alleen oudere mensen, maar ook mensen die relatief jong zijn maar geen 

toegang (willen of kunnen) hebben tot de digitale wereld.  

 

Deelt u onze mening dat de beschreven situatie ongewenst is en zo ja, hoe gaat 

of wilt u voorkomen dat ook in Heusden de in het artikel beschreven situatie gaat 

ontstaan? 

 
 Antwoord: Binnen de gemeente Heusden lopen digitale – en analoge dienstverlening naast 

elkaar. Als gemeente bieden we, samen met de bibliotheek Heusden, degenen die 

minder kundig zijn in de digitale wereld een cursus om daar meer wegwijs in te 

worden.  
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  Bestuur en beheer: 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Hier wordt aangegeven dat de apparaatskosten per inwoner in onze gemeente 

€ 598,78 bedragen. In de gemeente Waalwijk is dat € 454,= per inwoner. 

Zijn deze cijfers onderling vergelijkbaar en zo ja, wat is de verklaring voor dit 

aanzienlijke verschil? 

 
 Antwoord: Op basis van de ministeriële regeling tot vaststelling van de beleidsindicatoren op te 

nemen in de begroting en jaarverslag, worden de indicatoren m.b.t. formatie/bezetting, 

overhead en apparaatskosten door gemeenten opgenomen op basis van hun eigen 

gegevens. Deze worden ook niet gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl. 

Dit betekent dat elke gemeente de regeling op eigen wijze interpreteert. Zeker als het 

gaat om termen als overhead en apparaatskosten kan er dan sprake zijn van een ‘grijs’ 

gebied.  

Om deze vergelijking te kunnen maken hebben wij inzicht nodig in de volledige 

apparaatskosten van de gemeente Waalwijk. Deze zijn niet één op één te herleiden uit 

de begroting, waardoor een vergelijk niet mogelijk is. 
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  Bestuur en beheer, 

Verbonden partijen, financieel belang 

Sociaal Domein, grafiek waar gaat het geld naar toe?  

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Bovenlokale jeugdhulp wordt in het schema 700.000 euro lager in 2019 geraamd dan 

in 2018. 

Is dit gezien de huidige situatie slim? 

Hoe verhouden al deze bedragen zich tot de huidige ontwikkelingen, 

alarmerende berichten? 

 
 Antwoord: De cijfers die in de paragraaf verbonden partijen worden opgenomen, zijn de cijfers die 

door de gemeenschappelijke regeling aangeleverd worden voor de begroting 2019 

onderdeel regionale jeugdzorg. Deze aanlevering is op een dusdanig vroeg moment 

(1e kw 2018) dat deze kunnen afwijken van een latere prognoses. De lagere bijdrage 

is onder andere het gevolg van het budgetneutraal begroten van regionale 

jeugdzorgbegroting waarbij de uitgaven gelijk zijn aan het rijksbijdrage voor Jeugdzorg. 

De bijdrage van het Rijk voor het jaar begrotingsjaar 2019 is € 600.000  lager dan voor 

het begrotingsjaar 2018 ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2018. De 

in de gemeentelijke begroting 2019 opgenomen cijfers voor jeugdzorg wijken af van de 

regionale begroting omdat uitgegaan wordt van eigen inschatting van de zorgkosten. 

Gelet op de huidige ontwikkelingen is niet uit te sluiten dat de werkelijke kosten 

jeugdzorg hoger kunnen uitvallen 
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  Openbare orde en Veiligheid: Ontwikkelingen 

Heusdens Interventie Team  

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Graag meer informatie over de inzet en resultaten van het Heusdens Interventie 
Team?  
Is het college bereid om meer bekendheid aan de werkzaamheden van dit team 
te geven door van tijd tot tijd ook resultaten te publiceren? 
 

 Antwoord: In 2018 zijn er door Heusden interventieteam al 43 locaties bezocht, 26 bedrijven en 

17 woningen. Hierbij zijn ruim 30 overtredingen geconstateerd. Veel overtredingen zijn 

na een stopgesprek snel beëindigd. Verder heeft dit geresulteerd in 13 

waarschuwingsbrieven en 3 lasten onder dwangsom. 

 

Het afgelopen jaar zijn er al een paar artikelen verschenen over de inzet van het 

Interventieteam. Hier gaat ook een preventieve werking vanuit. De komende tijd gaan 

we met een grotere regelmaat publiceren over de resultaten van het Interventieteam. 
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  Openbare orde en Veiligheid: 

Huisvesting politie en brandweer  

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Op dit moment zijn de brandweerkazernes eigendom van de gemeente. Onderzocht 

wordt of deze op (korte) termijn over kunnen gaan naar de Brandweer Brabant Noord. 

Wat heeft dit voor gevolgen voor de gemeente Heusden? 

 

Politiebureau Drunen wordt naar verwachting in 2018 gesloten. Heusden krijgt een 

steunpunt ‘groot’ net als in Veghel. 

Er wordt onderzocht of het bestaande politiebureau in Drunen voor dit steunpunt groot 

kan worden gebruikt. 

Er wordt aangegeven dat beide ontwikkelingen op termijn consequenties hebben. 

Kunt u nader aangeven wat voor consequenties op termijn dit zijn? 

 
 Antwoord: Een regionale (bestuurlijke) werkgroep brandweerkazernes, onder leiding van 

burgemeester van Boxtel onderzoekt de scenario’s die mogelijk zijn. Er wordt een 

breed scala aan mogelijkheden beschreven. Van het niet overdragen, het overdragen 

van slechts een aantal posten tot het volledig overdragen van alle brandweerkazernes. 

De regionale werkgroep levert eind dit jaar haar rapport op. Het rapport wordt naar 

verwachting eerste kwartaal 2019 aan de raad aangeboden. 

 

Voor de inzet en bereikbaarheid van de politie heeft de overgang van “gewoon” 

politiebureau naar een steunpunt ‘groot’ geen consequenties. Op dit moment is de 

verwachting dat het bestaande politiebureau geen steunpunt wordt. Gezien het belang 

dat wij hechten aan een politiebureau in Drunen, denken wij met de politie mee bij de 

zoektocht naar een geschikte locatie.  
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  Openbare orde en Veiligheid: Ontwikkelingen 

Huisvesting politie en brandweer  

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt onderzocht of de gemeentelijke brandweerkazernes kunnen overgaan naar 

de VRBN. 

Van deze moves is bekend dat dit her en der in den lande veel buikpijn opleverde (bijv. 
doordat kazernes om niet moesten worden overgedragen). Wij verzoeken om 
tussentijds geïnformeerd te worden en niet alleen in de eindfase. 
 

 Antwoord: Het resultaat van de regionale (bestuurlijke) werkgroep brandweerkazernes wordt eind 

van dit jaar verwacht. Wij zullen uw verzoek doorgeleiden naar de werkgroep. 
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  Openbare orde en Veiligheid: 

Wat willen we bereiken, 2.1 Integrale veiligheid  

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Terugdringen van druggerelateerde overlast onder andere door het sluiten van panden 

en deelname aan repressieve politie- acties. In de preventieve sfeer willen we met 

name aan de voorkant aandacht voor het terugdringen van drugsgebruik. 

De afgelopen tijd horen we in het nieuws uit andere gemeenten over illegale 

drugsafvaldumping in woonwijken. Wordt hiermee ook rekening gehouden? 

 

In meerdere situaties kan ook cameratoezicht een ondersteunende oplossing bieden. 

Op dit moment loopt er een project. 

Hoe staat het met deze pilot? Wat zijn tot op heden de resultaten? 

 
 Antwoord: Preventief wordt er op diverse manieren breed ingezet om het drugsgebruik, met name 

bij de jeugd en jong volwassenen, terug te dringen. Hiervoor wordt er ‘outreachend’ 

samengewerkt met Novadic Kentron (expertise) en medewerkers van 

ContourdeTwern, Halt en de politie. Ook ouders worden betrokken door inzet en 

voorlichting. Daarnaast wordt de jeugd opgezocht bij de vindplaatsen, worden er 

voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ouders en is er intensief contact met de 

scholen (basis en middelbaar), 

 

De eerste evaluatie van de pilot cameratoezicht moet nog plaatsvinden. De eerste 

resultaten zijn bekend en worden momenteel geanalyseerd.  
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  Verkeer en vervoer: 

GVVP  

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Het gemeente verkeer en vervoersplan (GVVP) wordt geactualiseerd, zoveel mogelijk 

in lijn met de omgevingswet. Belangrijk hierbij de verkeersveiligheid duurzaam en 

veilig. 

Bij de nieuwe opzet GVVP, is er in wat voor vorm ook een actieve rol mogelijk 

voor de Raad? 

In de vorm van een  thema-avond om ideeën etc. uit te wisselen? 

En ook mogelijk een rol van de inwoners? 

 
 Antwoord: De specifieke werkwijze bij het actualiseren van het GVVP is nog niet bekend. Wel zal 

de raad tijdens Informatievergaderingen Ruimte naar de kaders gevraagd worden en 

kunnen aandachtspunten worden meegegeven. Tevens zullen naast diverse 

belangenorganisaties ook bewoners betrokken worden om zodoende een gedragen 

GVVP te bewerkstellen. 
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  Verkeer en vervoer: 

GVVP  

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: We stellen een nieuw GVVP op. 

In het coalitieprogramma staat opgenomen dat we een fietsveilige gemeente willen zijn 
en in dat kader een gemeente breed fiets (paden) plan opstellen voor zowel utilitaire 
als toeristische fietsroutes. Ik vind deze ambitie nergens tekstueel terug en kan 
daardoor ook niet zien wanneer en tegen welke kosten dit wordt uitgevoerd. Het 
rolstoelvriendelijk maken van de openbare ruimte en gebouwen wordt met de term 
Integraal toegankelijk openbare ruimte  aangehaald. Ook hier de vraag hoe en welke 
kosten hiervoor zijn voorzien? 
 

 Antwoord: Binnen het GVVP krijgt het fietsverkeer een hoge prioriteit. Nadat overeenstemming is 

gevonden met betrekking tot welke fietsverbindingen deel uit (gaan) maken van ofwel 

het utilitaire of het recreatieve fietsnetwerk, zullen passende maatregelen opgesteld 

worden waarbij een kostenraming wordt weergegeven.  

Bij reconstructiewerkzaamheden en nieuwe aanleg van openbare wegen wordt bij 

voorbaat zoveel als mogelijk rekening gehouden met het aanbrengen van onder 

andere een rolstoelvriendelijke inrichting. Eventuele aanpassingen in bestaande 

situaties zullen ten laste van het onderhoudsbudget gebracht worden. 

In de voorstellen tot beleidsintensiveringen/nieuw beleid (zie raadsvoorstel en pag. 3 

begrotingssite) en in het overzicht van de stelposten (pag. 217) is een voorlopige 

reservering opgenomen voor de uitvoering van het GVVP. 
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  Economie en recreatie: 

Wat willen we bereiken,  

4.4 Detailhandel 

 Fractie: Heusden één; Heusden Transparant 

 Vraag: Heusden één: 

Wat gaan we doen, maken van toekomst plannen voor het vitaal houden van de centra 

o.a. het faciliteren centrummanagement en ondernemersverenigingen in de kernen. 

Kernmanagement in Drunen loopt al een aantal jaren. 

Gezien het nieuwe Centrum van Vlijmen, wordt er hier ook al over nagedacht om 

dit te gaan doen?  

 
Heusden Transparant: 
Hier wordt het vitaal houden van centra genoemd. Wij onderschrijven dat van harte.  
Mag hieruit worden afgeleid dat het College het vertrek van publiekstrekkers 
vanuit het centrum naar locaties elders in de gemeente wil ontmoedigen? 
 

 Antwoord: In Vlijmen is Ondernemersvereniging Groot Vlijmen actief. Met hen zijn ook 

oriënterende gesprekken geweest over mogelijk centrummanagement. De gemeente is 

volgend op wat de vereniging wil.  

Daarnaast gaan we de komende periode aan de slag om samen met stakeholders 

plannen te maken om de kracht van elk centrum in kaart te brengen en te behouden. 

Het beleid van de gemeente, dat is vastgelegd in het Sociaal Economisch Plan, is 

gericht op het centreren van winkels (publiekstrekkers) in de centra.  
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  Economie en recreatie: Wat willen we bereiken,  

4.8 Steenenburg 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Tempo is noodzakelijk en we willen zo snel mogelijk verkoop/ inkomsten genereren. 

Temeer omdat we  de huur en pachtovereenkomsten mislopen (ad € 48.000) 

Waarom is de pacht nu al opgezegd? 
 

 Antwoord: Dit vanwege de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 

2019. Hierdoor is er in eerste instantie geen rekening meer gehouden met 

pachtopbrengsten. Het ziet er inmiddels naar uit dat de vaststelling van het 

bestemmingsplan door zal schuiven naar de 2e helft van 2019. Dit maakt voortzetting 

van de pacht (deels) mogelijk. Daar waar de pacht reeds is opgezegd zullen we waar 

mogelijk nieuwe pachtovereenkomsten afsluiten. 
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  Economie en recreatie: 

Eigen indicatoren 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Te constateren valt dat het aandeel lokaal in het totale inkoopvolume, dat een 
stijgende lijn laat zien, relatief afneemt. 
Is daar een verklaring voor en bent u bereid te onderzoeken hoe dat aandeel kan 
worden vergroot? 

 Antwoord: Het aandeel lokaal inkoopvolume is de afgelopen jaren gelijk gebleven. In het totale 

inkoopvolume zijn ook elektriciteit, gas, water etc. opgenomen. Deze 

producten/diensten kunnen wij (nog) niet lokaal inkopen. Bij meervoudig onderhandse 

aanbestedingen worden, indien mogelijk, lokale partijen uitgenodigd, maar de 

mogelijkheid bestaat dat een andere partij de opdracht gegund krijgt. 
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  Onderwijs: Ontwikkelingen 

Onderwijsachterstandenbeleid 

 Fractie: Heusden één/DMP Heusden 

 Vraag: Heusden één: 

Onderwijsachterstandenbeleid, er start een nieuwe periode van 4 jaar deze loopt van 

2019 tot en met 2022. Er zijn best veel veranderingen die er aan komen zoals wordt 

aangeven. 

Is Heusden er klaar voor?  

Is inzichtelijk wat dit voor gevolgen heeft voor onze gemeente? 

DMP Heusden: 

Peuters die geen VVE krijgen aangeboden toch bereiken, vroegtijdig signaleren op 

onderwijsachterstanden, voldoende kwantitatieve en goede kwalitatieve peuteropvang 

en VVE aanbod. 

Welke acties en of ideeën liggen hieraan ten grondslag? Worden of zijn de 

betreffende VVE aanbieders betrokken bij de gemaakte of te maken plannen? 

Hoeveel geld komt er vanuit het rijk beschikbaar voor VVE? 

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat er meer HBO geschoolde VVE 
medewerkers komen? 
 

 Antwoord: Over de ontwikkelingen van het onderwijsachterstandenbeleid wordt structureel 

overleg gevoerd met de betrokken partners (basisonderwijs, peuteropvang- en 

kinderopvangorganisaties, GGD). Pas onlangs is bekend geworden welk budget onze 

gemeente van het rijk gaat ontvangen voor het kalenderjaar 2019. Alle gevolgen zijn 



nog niet volledig inzichtelijk. We zijn in afwachting van nadere regelgeving. Een 

Algemene Maatregel van Bestuur over de uitbreiding van VVE van 10 naar 16 uur 

wordt in november verwacht. Waar mogelijk wordt al ruimte gegeven voor de 

voorbereiding op het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2018 is in de 

‘regeling peuteropvang en voorschoolse educatie Heusden’ al een VVE aanbod tot 

maximaal 13 uur mogelijk gemaakt. Voor het jaar 2019 is het voornemen deze regeling 

aan te passen zodat er ruimte ontstaat om het aanbod VVE al uit te breiden tot 16 uur. 

De verhoging van de rijksmiddelen maakt dit nu al mogelijk. Met de betrokken partijen 

zal in de loop van dit schooljaar verder vorm gegeven worden aan het nieuwe 

onderwijsachterstandenbeleid voor 2019 tot en met 2022. 
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  Onderwijs, wat willen we bereiken 

5.2 Onderwijsachterstanden 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er gaat gesproken worden over de resultaten van VVE. 

Wat zijn de resultaten van de afgelopen 4 jaren? Is er al eens en evaluatie of 
aanpassing van het VVE beleid geweest nav de resultaten. Wat zijn de plannen 
om te doen met de resultaten? 
 

 Antwoord: Het meten van resultaten is lastig. De gemeente is wel verplicht om samen met het 

schoolbestuur te komen tot resultaatgerichte afspraken over wat de opbrengsten 

zouden moeten zijn. In 2018 worden deze voor het eerst gemaakt en in 2019 zullen 

daar de eerste uitkomsten van bekend worden. De afspraak is dat in Heusden de 

voorschoolse instellingen hierbij aansluiten, zodat bespreking in VVE-clusters mogelijk 

wordt gemaakt. Dit doen we omdat we met elkaar het kwaliteitsbewustzijn van VVE 

willen verhogen. Het is geen verantwoordingsinstrument. 
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  Onderwijs, wat willen we bereiken 

5.4 Bestrijden schoolverzuim en aanpakken vroegtijdige schoolverlaters 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Hoe ziet dit terug begeleiden er uit? Wie gaat dit uitvoeren? Zijn hier al 
ervaringen mee dat dit werkt? 
 

 Antwoord: We hebben sinds 2008 een RMC-trajectbegeleider in dienst om de zogenaamde 

voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) te registreren, in beeld te houden en begeleiding te 

bieden richting school/werk. 

De VSV-ers zijn in het algemeen verdeeld over 3 groepen: 

1. Jonge vsv-ers: zijn jongeren die school recent hebben verlaten zonder 

startkwalificatie (diploma op minimaal mbo 2 of havo/vwo-diploma). 

2. Oud VSV-ers: zijn jongeren die al eerder school hebben verlaten maar wel bekend 

zijn bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC).  

3. Kwetsbare VSV-ers: zijn jongeren die veel zorg nodig hebben. Het gaat vaak om 

jongeren die op het praktijkonderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs hebben 

gezeten.  

Groep 1 krijgt van de RMC prioriteit. Zij worden na de formele RMC melding direct 

benaderd. Ze worden aangeschreven met de vraag wat ze van plan zijn en/of wat ze 

op het moment aan het doen zijn. In de brief worden zij ook gevraagd of zij verdere 

trajectbegeleiding wensen. Jongeren die niet reageren op deze brief worden thuis 

bezocht door de RMC trajectbegeleider. Wij kiezen dus voor een outreachende 

aanpak. Dezelfde werkwijze geldt ook voor de jongeren uit groep 2 en 3.  



De RMC-trajectbegeleider (TB) gaat met jongeren in gesprek. De TB kijkt dan samen 

met de jongere wat hij of zijn kan en wat hun mogelijkheden zijn. Jongeren kunnen bij 

de TB terecht met vragen over opleiding, werk, inkomen of hulpverlening. In 

samenwerking met andere instanties (Baanbrekers, BIJEEN jeugd en/of zorg) bieden 

wij begeleiding en advies. Is een reguliere opleiding geen optie, maar willen jongeren 

wel een leer/werktraject volgen? Deze mogelijkheden worden met jongeren besproken. 

De gesprekken vinden meestal plaats bij hen thuis. De vervolgafspraken kunnen ook 

plaats vinden in het gemeentehuis. Ons aanbod van begeleiding is geheel vrijblijvend. 

Als jongeren geen begeleiding wensen dan gaat de TB dit vastleggen in het systeem. 

Deze groep jongeren blijven we wel in beeld te houden. Indien zij weer begeleiding 

willen, gaan we dit bieden. 
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  Onderwijs, wat willen we bereiken 

5.5 Brede samenwerking onderwijs 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wanneer gaat hiermee gestart worden en wat is de tijdsplanning voor het gereed 
zijn van deze agenda? 
 

 Antwoord: De gemeentelijke rol in de beoogde intensivering van deze samenwerking is die van 

aanjager en facilitator. Het bepalen van de agenda en het bijbehorende tijdpad is dus 

geen exclusieve gemeentelijke aangelegenheid en zal in samenspraak met de 

verschillende ‘’stakeholders’’ worden bepaald.  We zijn aan vele tafels met het 

onderwijs in gesprek.  

Naast de inhoudelijke bestaande samenwerking die onderwerp van gesprek is, zijn we 

momenteel in gesprek over de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren 

daar waar het in het belang van onze (jeugdige) inwoners is. De komende tijd zal 

gebruikt worden om een agenda voor de komende jaren te ontwikkelen. 
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  Onderwijs, wat willen we bereiken 

5.5 Brede samenwerking onderwijs 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt gesproken over intensivering van de relatie tussen de gemeente en 
onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties, baanbrekers en het bedrijfsleven. Bij 
de uitvoering wordt alleen nog de onderwijsinstellingen genoemd. 
Zitten in beginsel alle genoemde partijen tezamen om de tafel met de gemeente 
voor het vaststellen van de gezamenlijkheden?  
 

 Antwoord: De genoemde partijen zijn in onze ogen de ‘’stakeholders’’ om tot de gewenste 

intensivering te kunnen komen. De samenwerking tussen gemeenten, 

onderwijsinstellingen, kinderopvang, Baanbrekers, bedrijfsleven, etc. komt echter niet 

vanzelf van de grond en kent niet altijd een duurzaam karakter. Het vergt goed 

relatiebeheer. Een actieve, enthousiasmerende en aanjagende rol van de gemeente 

kan helpen om de energie erin te houden en de samenwerking te bestendigen. We 

zitten met alle partijen om de tafel, maar (nog) niet met alle partijen samen. Daar waar 

de agenda’s gaan overlappen zullen steeds meer partijen gezamenlijk aanschuiven. 
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  Onderwijs, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er zit een verschil tussen het aantal geïndiceerd en deelnemende kinderen. 
Wat is de reden dat niet alle geïndiceerde kinderen deelnemen? Welke acties 
worden er door wie ondernomen om toch ook de niet deelnemende kinderen 
deel te laten nemen om achterstanden te voorkomen? Waarom lukt dit wel of 
niet? 
 

 Antwoord: Dit kunnen verschillende redenen zijn. Ouders zijn niet verplicht hun kinderen te laten 

deelnemen en willen soms uit principe niet, soms is er sprake van financiële 

achterstanden. Of kinderen zijn al wel aangemeld, maar nog niet geplaatst. Verhuizing 

kan ook een reden zijn om niet te starten. De JGZ-verpleegkundige vraagt altijd wat de 

reden is. Ook andere partners stimuleren de ouders om gebruik te gaan maken van de 

voorschoolse voorziening (bijv. O3 of onderwijs). 
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  Onderwijs, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Welke oorzaken verklaren de stijging van de verzuimpercentages van leerlingen, 
zowel absoluut als relatief? 
 

 Antwoord: Wij zien geen significante stijging of daling van het verzuimpercentage van leerplichtige 

leerlingen. De absolute cijfers van schoolverzuim in de afgelopen schooljaren zijn min 

of meer gelijk zijn gebleven. De achterliggende problematiek is wel complexer 

geworden. 
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  Sport en cultuur: Ontwikkelingen 

Nationaal sportakkoord 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Nationaal sportakkoord, in het sportakkoord wordt het belang van sport en bewegen 

onderschreven en wordt een aantal ambities/doelstellingen geformuleerd en wordt 

aangegeven waar de overheid de komende jaren extra in wil investeren. 

Er wordt aangeven de uitwerking van het akkoord te volgen, indien het kansen oplevert 

voor Heusden gaat men ermee aan de slag. 

Ons inziens is het sportakkoord helder betreffende ambitie/doelstellingen. 

Wanneer denkt u meer duidelijkheid te hebben wat het voor onze gemeente kan 

opleveren? 

 
 Antwoord: In het sportakkoord wordt een aantal ambities genoemd die nog door het ministerie 

moeten worden uitgewerkt. Daarbij gaat het o.a. over de subsidieregeling voor 

verenigingen. Verenigingen waarvan bekend is dat ze in hun accommodatie willen 

investeren zijn hiervan op de hoogte gesteld en zijn in afwachting van deze nadere 

uitwerking. Voor wat betreft het uitbreiden van de buurtsportcoaches hebben we naar 

het ministerie de intentie uitgesproken deel te willen nemen aan de regeling. 
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  Sport en cultuur: 

Algemeen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er zijn diverse signalen aangaande de bezetting van sporthal Dillenburcht, niet alle 

verenigingen zouden er terecht kunnen voor hun activiteiten te organiseren. 

Is er inmiddels een onderzoek gestart? Zo ja wanneer zijn de resultaten hiervan 

bekend? 

 
 Antwoord: Het onderzoek naar de binnensportcapaciteit is voor de zomervakantie gestart, wordt 

binnenkort afgerond en zal in december van dit jaar in het college besproken worden. 
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  Sport en cultuur: Ontwikkelingen 

Investeringsprogramma sport 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In 2017 en 2018 zijn verenigingen uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de 

ontwikkelingen die spelen en de zaken waarover zij graag met de gemeente nadere 

afspraken zouden willen maken. Aanleiding voor deze gesprekken was om invulling te 

geven aan een toezegging (investeringsprogramma sport) die in het ontwikkelplan 

‘sport; volop in beweging’ is gedaan. 

Ook zou er een werkgroep vanuit de raad hierbij betrokken worden, wat is 

hiervan de status? 

Kunt u aangeven wat de status is van het investeringsprogramma sport? 

Wanneer wordt dit ter besluitvorming aangeboden aan de Raad? 

 
 Antwoord: Januari 2018 zijn de verenigingen uitgenodigd om met de portefeuillehouder sport in 

gesprek te gaan over het investeringsprogramma sport. In drie sessies/afstanden is 

met de verenigingen gesproken over de knelpunten waar ze in de dagelijkse praktijk 

tegen aan lopen (de 5 km), problemen waar de oplossingsrichting wel van bekend zijn 

maar die niet snel zijn op te lossen (de 15 km), en vraagstukken voor de lange termijn 

(de marathon). De punten die in deze sessies naar boven zijn gekomen en waar de 

gemeente een rol in kan spelen zijn in het coalitieprogramma opgenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat de term investeringsprogramma sport de lading niet 

dekt. Over het algemeen zijn de verenigingen tevreden over hun situatie, 

accommodatie en samenwerking met de gemeente. Uit deze sessies is dus geen lijst 

naar voren gekomen met daarop investeringen die de verenigingen graag zouden 

willen. Het gaat eerder over zaken zoals de verschillen tussen hockey en voetbal ten 

aanzien van de velden, verschil OZB tussen gemeentelijke en geprivatiseerde 

accommodaties en de wijze waarop de gemeente sportaccommodaties wil 

verduurzamen. Deze zaken zijn opgenomen in het coalitieprogramma en zullen de 

komende periode worden uitgewerkt. 

  



   

28 Pagina 65 

  Sport en cultuur: 

Algemeen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Vind het college de Avondvierdaagse een activiteit in het kader van ontmoeten 

en verbinden, sport en bewegen? En verdienen zij hierbij ondersteuning / 

waardering? 

En kunnen we dit in het sport en bewegen traject betrekken? 

 
 Antwoord: De avondvierdaagse is een sportactiviteit. Op basis van de subsidieregeling 

maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden worden sportactiviteiten 

gesubsidieerd op basis van het aantal jeugdleden. De avondvierdaagse heeft geen 

jeugdleden en ontvangt daarom geen subsidie.  
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  Sport en cultuur, wat willen we bereiken 

6.2 Cultuureducatie Jeugd 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wordt de voorschool ook meegenomen in deze educatie? Dit gezien de 
intensieve samenwerking tussen peuterspeelzalen, voorschool en vroegschool 
groep 1/2.  
 

 Antwoord: Het aanbod van het Trefpunt Heusden is niet gericht op peuterspeelzalen en 

voorschool. Het aanbod van Trefpunt Heusden bestaat onder andere uit naschoolse 

workshops voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast voert het Trefpunt het 

programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ uit op 6 basisscholen. Dit programma 

streeft er naar de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het basisonderwijs te verbeteren 

en structureel onderdeel te laten zijn van het lespakket. 
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  Sport en cultuur, wat willen we bereiken 

6.3 Bibliotheken 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt hier niet gesproken over de te ontwikkelen visie tav de bibliotheek in onze 
gemeente en de prestatieafspraken. Wel wordt er subsidie gegeven tav de 5 functies. 
Is dit op basis van de oude prestatieafspraken? Wanneer wil men de nieuwe 
visie af hebben? Zijn er dan mogelijk nog financiële consequenties tav de 
subsidie? 
 

 Antwoord: Voor de subsidiëring van de bibliotheek wordt in de begroting 2019 nog uitgegaan van 

de huidige situatie en de prestatieafspraken 2010-2013. Wij streven er naar de 

kaderstellende notitie over de toekomst van het bibliotheekwerk bij de eerstvolgende 

raadscyclus in december ter bespreking voor te leggen. Afhankelijk van de discussie in 

de raad worden de kaders in 2019 en volgende jaren verder uitgewerkt. Aan de 

kadernotitie zijn geen directie financiële consequenties verbonden. De uitwerking van 

de kaders kan wel tot financiële consequenties leiden.     

  



   

31 Pagina 66 

  Sport en cultuur, wat willen we bereiken 

6.4 Cultuur op koers 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Door co-creatie wordt gewerkt aan oplossen van maatschappelijke problemen. 
Kun je een voorbeeld geven van deze problemen en co-creatie ? 
 

 Antwoord: Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij er, op basis van gelijke belangen en 

een positieve benadering, resultaten behaald worden. Alle deelnemers hebben invloed 

op het proces (schaalverdieping). Cultuur op Koers is een voorbeeld van co-creatie; in 

gezamenlijkheid en door betrokkenheid wordt de richting bepaald en er ontstaan 

initiatieven die bijdragen aan het doel dat cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. 

Door cultuur in te zetten als middel kunnen maatschappelijke problemen aangepakt 

worden, denk aan vraagstukken m.b.t. eenzaamheid van ouderen en (jeugd-) 

werkeloosheid. Een recent voorbeeld is de samenwerking van verschillende partijen in 

het project van Stichting Honsoirde ‘Onvergetelijke Klanken en Kleuren’ om aandacht 

te geven aan dementie. 
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  Sport en cultuur, wat willen we bereiken 

6.9 Voorste Venne 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Voorste Venne. 
Zijn er prestatieafspraken gemaakt als tegenprestatie voor de subsidie? Zo ja 
welke, zo nee waarom niet? 
 

 Antwoord: De tegenprestatie van Stichting De Voorste Venne is vastgelegd in het document ‘De 

Voorste Venne, voor en door burgers van de gemeente Heusden. Toekomstvisie op 

hoofdlijnen’ d.d. 29 april 2017. Op basis van dit document heeft de raad op 16 mei 

2017 onder andere besloten een meerjarige exploitatiebijdrage toe te kennen van  

€ 300.000 per jaar. 
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  Sport en cultuur, wat willen we bereiken 

6.8 Programma Dillenburg 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Herinrichting Prins Hendrikstraat  
Welke partijen worden betrokken in het meedenken over het herinrichten van het 
gebied rondom de Prins Hendrikstraat? 
Zijn hiervoor al gegadigden? Zijn gesprekken hiervoor met gegadigden al in een 
vergevorderd stadium? 
 

 Antwoord: Op dit moment wordt de kruising Tiny de Munnikstraat – Cees van Delftstraat in zijn 

definitieve vorm aangelegd. Als dit gereed is, zal de Prins Hendrikstraat bij de 

Lipsstraat en tussen de Cees van Delftstraat en Dillenburg worden afgesloten voor 

autoverkeer. Het parkeerterrein van sportpark De Schroef is dan bereikbaar via de Tiny 

de Munnikstraat en de Cees van Delftstraat. Voor fietsers (onder andere scholieren 

van het d’Oultremontcollege) blijft de hele Prins Hendrikstraat toegankelijk. 

Het college beraadt zich op dit moment over een opdracht aan de ambtelijke 

organisatie voor het hele Park De Schroef. Onderdeel hiervan is het bepalen van 

stakeholders. 
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  Sociaal Domein: 

Heusdense beleidskaders 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Opvallend bij diverse Heusdense beleidskaders zien wij nota’s waarvan de einddatum 

al lang is verstreken o.a. Nota armoedebeleid is van 2009, kadernota beleid 

gemeentelijke eigendommen is van 2008. 

Worden deze diverse nota’s de komende periode weer vernieuwd? 

 
 Antwoord: De Nota armoedebeleid van 2009 is in 2013 geactualiseerd. Eind dit jaar wordt u een 

nieuwe nota aanpak van armoede en schulden ter vaststelling aangeboden. 

Het beleidskader jeugd “Wieg tot Werk” is geactualiseerd door de nota “het beste voor 

de Jeugd” en de regionale Koers Jeugd(hulp) Hart van Brabant.   

Het beleidskader Wmo wordt niet geactualiseerd. De beleidskaders voor Wmo zijn 

onderdeel van en opgenomen in het Beleidskader Transitie Sociaal Domein. Dit 

beleidskader heeft geen einddatum en zal geactualiseerd worden wanneer de inhoud 

daarom vraagt. Op dit moment is het Beleidskader Transitie Sociaal Domein voldoende 

actueel.  

De Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant loopt tot en met 2019. De 

voorbereidingen voor een nieuwe nota zijn ondertussen opgestart. Deze nota zal in 

2019 geactualiseerd worden.  

De harmonisatie inkoop Wmo-begeleiding regio Hart van Brabant is in volle gang en 

behoeft voorlopig geen actualisatie.  

De kadernota Subsidiebeleid 2015 is in 2017 geëvalueerd en de raad heeft besloten 

de kadernota te handhaven.     

Het beleidskader Woonservicezones dateert van 2008 en heeft geen einddatum. De 

daarin opgenomen uitgangspunten vormen een toetsingskader voor initiatieven op het 

gebied van wonen in combinatie met zorg en zijn nog steeds actueel.  

De kadernota Kern-, wijk en buurtgericht werken fungeert als kader voor onze 

wijkgerichte activiteiten zoals Buurt Bestuurt en behoeft vooralsnog geen aanpassing. 

Dit geldt ook voor het beleidskader gemeentelijke eigendommen. 
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  Sociaal Domein: Wat willen we bereiken 

7.1 Werk en inkomen  

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: U geeft aan mensen met een arbeidsbeperking gaan zoveel mogelijk bij reguliere 

werkgevers aan de slag. 

Betekent dit ook werkgevers in onze gemeente? Zo ja zijn dit er veel? 

 
 Antwoord: Per peildatum van 30 juni 2018 geldt voor Baanbrekers dat de volgende aantallen 

mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag zijn gegaan.  

72 Banenafspraakbanen (BAB) bij reguliere werkgevers.  

21 begeleidwerken (SW-indicatie) bij reguliere werkgevers. 

62 individuele detacheringen bij reguliere werkgevers (58 SW en 4 BAB) 

194 groepsdetachering bij reguliere werkgevers (187 SW en 7 BAB) 

Totaal SW/BAB bij reguliere werkgevers: 349. 

Het primaire zoekgebied van Baanbrekers is gericht op werkgevers in de subregio De 

Langstraat. Plaatsingen bij werkgevers binnen de arbeidsmarktregio Midden-Brabant 

of daarbuiten kunnen ook aan de orde zijn. Een passende plaatsing is daarbij het 

uitgangspunt. De vestigingsplaats van de werkgevers is van ondergeschikt belang. Op 



basis van de beschikbare overzichten is ook niet op te maken wat de vestigingsplaats 

is van de betreffende werkgevers. 
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  Sociaal Domein: Wat willen we bereiken 

7.4 Armoedebeleid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: keukentafelgesprekken  

Hierbij mis ik nog steeds de onafhankelijke 3e persoon aan tafel. Heeft u hierover 
vanuit de praktijk meer informatie? 
 

 Antwoord: Cliëntondersteuning heeft een belangrijke functie in Heusden. De mogelijkheid van 

cliëntondersteuning wordt standaard mondeling of schriftelijk aan inwoners 

aangeboden die zorg aanvragen. In de verschillende sociale wijkteams - de 

zogenaamde Bijeen teams – zijn zowel professionals als ook vrijwilligers beschikbaar 

om cliënten te ondersteunen. Hierdoor zijn ze voor inwoners en andere professionals 

in een vroeg stadium te vinden en in te schakelen. Zo komt deze ondersteuning vaak 

op de plek waar deze nodig en gewenst is. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

8.3 Duurzaam – Circulaire economie  

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Het plan is maatregelen te nemen zodat alleen inwoners van Heusden hun afval 
kunnen aanbieden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aanbieden van PMD in 
bijvoorbeeld Waalwijk gratis blijven. 
Is er overleg over dit onderwerp met bijvoorbeeld de gemeente Waalwijk? 
 

 Antwoord: Nee, over dit specifieke onderwerp (PMD-afval) is geen overleg met de gemeente 

Waalwijk. Wel vindt er structureel ambtelijk overleg plaats in de regio Vijf van de 

Meijerij over allerlei afvalgerelateerde onderwerpen. Ook is de gemeente Heusden op 

de hoogte van afspraken die in de regio Midden-Brabant, waartoe gemeente Waalwijk 

behoort, worden gemaakt. De gemeente Heusden werkt wel samen met gemeente 

Waalwijk en Loon op Zand op het gebied van textielinzameling. Waar nodig wordt ook 

op andere vlakken overleg gevoerd met andere gemeenten. 
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  Bouwen en wonen: Wat willen we bereiken 

9.1 Woningbouw 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Het op peil houden van de betaalbare (huur) woningen voor doelgroepen met lage(re) 

inkomens is belangrijk daarin tegen is het ook belangrijk de bouw van 

levensloopbestendige, starterswoningen, seniorenwoningen daar is zeker behoefte 

aan. 

Wat gaan we daar aan doen? 

 
 Antwoord: Het recent uitgevoerde woningbehoeftenonderzoek Hart van Brabant laat regionale 

ontwikkelingen zien en brengt de lokale behoefte in beeld die zal worden meegenomen 

in het op te stellen en te bespreken planaanbod. 

  



   

39 Pagina 105 

  Bouwen en wonen: Wat willen we bereiken 

9.7 Centrumplan Vlijmen 

 Fractie: Heusden één/DMP Heusden 

 Vraag: Heusden één: 

Wij zijn heel tevreden over het nieuwe Centrum van Vlijmen, de bouw van het 

Paviljoen verloopt voortvarend. Betreffende de laatste loodjes, de ontwikkeling op de 

hoek bij de Hema. 

Helaas zien we daar nog weinig vooruitgang, de bouw is vertraagd?  Is er al 

duidelijkheid wanneer men begint met de bouw? Kan de gemeente een rol 

spelen in de versnelling van de bouw? 

DMP Heusden: 
Hier staat dat met het voltooien van het paviljoen het plan wordt afgerond. 
Hoort daar de bebouwing hoek Plein-Akkerstraat niet bij? Kan de gemeente hier 
druk op uitoefenen? 
 

 Antwoord: Met het voltooien van het paviljoen wordt de bouwgrondexploitatie Centrumplan 

Vlijmen afgerond. Deze bouwgrondexploitatie behelst in principe de bouwactiviteiten 

van de Oostwand en het paviljoen. De bouw aan de Noordzijde van het plein is een 

particuliere ontwikkeling welke niet tot de bouwgrondexploitatie centrumplan Vlijmen is 

gerekend. 

De start bouwwerkzaamheden voor de ontwikkeling op de hoek bij de Hema is 

vertraagd. De ontwikkelaar heeft op 23-10-2018 medegedeeld dat naar verwachting in 

april 2019 met de bouw kan worden begonnen en dat versnellen van de start niet 

mogelijk is i.v.m. de huidige levertijden van bouwmaterialen. De gemeente kan helaas 

geen rol spelen in de versnelling van de bouw. 
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  Paragraaf Lokale heffingen 

Afvalstoffenheffing 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Ik kan niet/onvoldoende herleiden of de nu voorgestelde tarieven echt noodzakelijk zijn 
om kostendekkend te werken. Gelet op de onlangs ingediende petitie moeten we oog 
hebben voor een zo laag als mogelijk tarief. Hoe wordt voorzien dat tarieven 
uiteindelijk kostendekkend zal zijn? 
 

 Antwoord: Door het voorgestelde tarief per lediging in rekening te brengen worden meer  

opbrengsten gegenereerd. Ook resulteert naar verwachting een verlaging van de 

inzamelkosten, doordat de containers minder vaak aangeboden zullen worden. Als het 

daadwerkelijk ook nog leidt tot minder PMD- en GFT-afval dalen ook de 

verwerkingskosten. De afvalbegroting van 2019 zal hiermee naar verwachting iets 

meer dan kostendekkend (106,7%) zijn, zodat het verwachte tekort in de 

egalisatiereserve in vier jaar kan worden weggewerkt. 
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  Paragraaf Lokale heffingen 

Afvalstoffenheffing 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: “Daarnaast wordt voorgesteld een vastrecht toe te voegen voor inwoners die gebruik 
maken van een bovengrondse verzamelcontainer voor het aanbieden van PMD-en 
GFT- afval.” 
Worden met dit laatste de minicontainers bedoeld? 
 

 Antwoord: Hiermee worden de voorzieningen bedoeld die in appartementengebouwen ter 

beschikking worden gesteld voor de verzameling van PMD- en GFT-afval. Dit kunnen 

grote rolcontainers zijn, maar ook (gezamenlijke) minicontainers. Een later 

toegevoegde zinsnede aan bovenstaande tekst stelt voor om ook bij bewoners van 

appartementengebouwen die gebruik maken van GFT-emmers en/of plastic zakken 

voor PMD-afval, een vastrecht toe te voegen. 
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  Paragraaf Lokale heffingen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Er loopt nog een onderzoek naar de  kostendekkendheid van de leges. Blijkens de 
begroting is er een overdekking van ruim 5% (ruim 100.000 euro).  
Hoe denkt het college de begroting weer sluitend te krijgen als die 
kostendekkendheid teruggebracht moet worden naar 100%? 
 

 Antwoord: In 2016 is de regelgeving t.a.v. de gemeentelijke begroting en verantwoording 

gewijzigd en dienen gemeenten voortaan inzicht te bieden in de baten en lasten die 

worden toegerekend aan leges en heffingen. De doelstelling van deze nieuwe 

voorschriften is de transparantie te verhogen met betrekking tot de totstandkoming van 

de legestarieven en andere gemeentelijke heffingen die hoogstens kostendekkend 

mogen zijn. 

In dit kader is ook de toerekening van de kosten aan de verschillende producten 

onderdeel van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de legesverordening.  

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen in totaal meer lasten worden toegerekend 

waardoor 100% kostendekkendheid van de legesverordening kan worden bereikt en er 

geen gevolgen zijn voor de geraamde legesopbrengsten. Dit zal echter later dit jaar na 

afronding van het onderzoek duidelijk worden. De legesverordening en de daarbij 

behorende tarieventabel zal in december ter vaststelling aan de raad worden 

aangeboden. 
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  Paragraaf Lokale heffingen 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: In het voorgestelde tarief voor de rioolheffing is geen inflatiecorrectie opgenomen, zo 
blijkt uit uw beantwoording van de technische vragen. In het Waterplan werd echter 
met nadruk vermeld dat de daarin vermelde tarieven exclusief inflatiecorrectie waren 
en gebaseerd op prijspeil 2017. Bovendien heeft de raad m.b.t. de financiering van de 
rioleringskosten gekozen voor het spaarsysteem. Consequentie daarvan is dat in de 
eerste jaren de tarieven extra verhoogd zouden moeten worden en meer dan 
kostendekkend zouden moeten zijn. Volgens de begroting is de dekkingsgraad nu 
110,8% en is er dus inderdaad een geringe overdekking van de kosten. Door het niet 
toepassen van de inflatiecorrectie mist de gemeente een opbrengst van ca. 75.000 in 
2019; structureel gezien loopt dat in de loop der jaren natuurlijk sterk op. 
Waarom wijkt het college nu af van het door de raad vastgestelde beleid en 
komen de uitgangspunten van het vastgestelde Waterplan nu niet in het geding? 
 

 Antwoord: Het vastgestelde beleid is om met een extra verhoging van de rioolheffing versneld te 

sparen voor toekomstige investeringen. Het college wijkt niet af van dit door de raad 

vastgestelde beleid. De extra verhoging is voor 2019 5,4% ten opzichte van het tarief 

2018. De vermelding in het Waterplan dat de tarieven gebaseerd zijn op prijspeil 2017 

is bedoeld om de basis van het plan te duiden. Belangrijkste gedachte er achter is dat 

voorkomen moet worden dat lasten en de baten verder uit elkaar gaan lopen als 

gevolg van inflatiecorrecties. 

Zoals in de eerdere beantwoording aangegeven, is bij het opstellen van de begroting 

2019 geconcludeerd dat de niet geïndexeerde cijfers uit het vastgestelde waterplan 

zowel voor de baten als voor de lasten als reëel beschouwd kunnen worden.  

Daarnaast is het de verwachting dat het beoogd investeringsbedrag ad € 3.500.000 het 

1e jaar niet volledig ingezet zal worden. Dit betekent dat er ook aan de 

investeringskant voordelen ten opzichte van het vastgestelde waterplan zijn te 

verwachten, die wellicht leiden tot een extra overdekking en dus sparingsmogelijkheid. 

Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat de uitgangspunten van het 

vastgestelde Waterplan nu in het geding komen. 

Overigens zou op basis van het vastgestelde Waterplan het eerste jaar geen sprake 

zijn van een overdekking door opbrengsten uit rioolheffing. Er is nu wel sprake van een 

verwachte overdekking waardoor al meer gespaard wordt dan verwacht bij het 

vaststellen van Waterplan. 

Door ook nog een inflatiecorrectie toe te passen zou de lastenverhoging voor de 

inwoners verder oplopen tot 7,8% wat om de uitgangspunten in het Waterplan te halen 

niet nodig is en daarom niet is doorgevoerd. 
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  Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De fout met betrekking tot de hoeveelheid pachtgronden is voor ons onbegrijpelijk. 
Blijkbaar is er geen interne controle waardoor dit soort fouten in het systeem kunnen 
blijven zitten.  
Gaat het college hier maatregelen op nemen? 
 

 Antwoord: Deze overzichten worden nu nog handmatig vervaardigd. Er vindt op onderdelen wel 

een controle plaats, maar die hebben deze fout helaas niet opgemerkt. 

Voor de toekomst is een nieuw systeem in ontwikkeling waaruit alle gegevens kunnen 

worden gehaald die noodzakelijk zijn voor het maken van de overzichten van de 

diverse soorten cultuurgronden. Wanneer dit systeem operationeel is worden de 

overzichten voor de cultuurgronden voortaan automatisch gegenereerd, waardoor dit 



soort fouten worden voorkomen. We verwachten dat we hier vanaf medio 2019 mee 

kunnen gaan werken. 
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  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Op deze pagina staan de looptijden van een aantal beleidsplannen genoemd. 
Wat is de reden dat een aantal beleidsplannen ruim voor het eind van de 
geplande looptijd opnieuw of  als “nieuw” worden aangeboden? 
 

 Antwoord: De beleidsplannen hebben vaak een looptijd van 10 jaar. Naast de beleidsplannen zijn 

er ook beheerplannen die een looptijd van 5 jaar kennen. In de beheerplannen is 

afgelopen jaren het uitgangspunt “veilig en heel” gehanteerd. Er is behoefte om dit 

uitgangspunt te heroverwegen  Bij de actualisatie van de 

beleidsplannen/beheerplannen wordt het gewenste onderhoudsniveau opnieuw 

bepaald. 
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  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

Wegen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Het principe heel en veilig is los gelaten  doch wordt hier nog als beleid aangehaald. 
Onderhoud principe Heel en Veilig voor openbare ruimte strookt niet met 
wensbeeld van onze inwoners/bedrijven. Wij willen het onderhoud naar een 
hoger plan tillen en willen zien dat bij onderhoud wordt uit gegaan van 
vervangen/vernieuwen / updaten van materialisatie (bijvoorbeeld nieuwe 
straatstenen/ trottoirs). 
 

 Antwoord: Binnen BBR (Beleid en Beheer openbare Ruimte) is men in 2018 bezig met Beheer op 

orde. Het huidige (geldende) beleidsplan is nog gebaseerd op ‘Heel en Veilig’ met 

daaraan gekoppeld de beschikbare middelen. Het loslaten van Heel en veilig is een 

beleidswijziging en zal derhalve eerst moeten worden vastgesteld voordat deze in de 

begroting kan worden opgenomen. Daarin moet worden vastgesteld binnen welke 

nieuwe kwaliteitskaders beheerd moet gaan worden. In het eerste kwartaal 2019 wordt 

een geactualiseerd plan aan de raad aangeboden. 
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  Paragraaf Financiering 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Bij de beantwoording van de technische vragen over de financieringsbehoefte stelt u 

dat de verkoop van kavels goed loopt en dat daardoor de mogelijkheid ontstaat om de 

leningenportefeuille af te lossen. Mogelijk dat oude leningen inderdaad afgelost kunnen 

worden, maar daar staan weer nieuwe leningen tegenover. In de jaren t/m 2022 neemt 

de vaste schuld alleen maar toe van 131 miljoen ultimo 2018 naar 151 miljoen ultimo 

2022, terwijl de voorraad bouwgrond toch daalt met ca. 8 miljoen. De weerstands-

capaciteit kan dan wel toereikend zijn, de solvabiliteit (ruim onder de 15%) is dat zeker 

niet. Landelijk ligt dat boven de 30%. De rente ligt nu op een historisch super laag 

niveau en financiering met vreemd vermogen is nu dus goedkoop. Maar als de rente 

weer gaat oplopen, loopt de gemeente aanzienlijke risico’s. Financiering met meer 

eigen vermogen zou wat dat betreft de risico’s aanzienlijk kunnen beperken.  

Hoe ziet het college dat? 

 



 Antwoord: De financieringsbehoefte is afhankelijk van meerdere factoren. Naast de 

bouwgrondexploitatie spelen o.a. diverse investeringen een rol. Te denken valt aan 

investeringen in het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), het 

Integrale Huisvestingplan Onderwijs (IHP), ICT, sport en wegen. Een daling van de 

voorraad bouwgrond hoeft daarom niet automatisch te betekenen dat de 

leningenportefeuille afneemt.  

In de Wet fido is een renterisiconorm opgenomen die niet hoger mag zijn dan 20% van 

het totaalbedrag van de begroting. Het doel van de norm is een evenwichtige spreiding 

van de leningenportefeuille en de daaraan verbonden renterisico’s. Op deze manier 

wordt voorkomen dat er een aanzienlijk rentenadeel ontstaat bij herfinanciering als op 

dat moment de rente hoger is. Zoals blijkt uit de paragraaf financiering wordt deze 

renterisiconorm niet overschreden. 

Verder wordt het eigenvermogen ook ingezet als financiering. Het vereist wel dat het 

eigen vermogen o.a. in de vorm van reserves aanwezig. Als onze reservepositie gaat 

groeien zullen we dit eigen vermogen ook vanzelfsprekend inzetten ter dekking van 

onze financieringspositie. 
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  Paragraaf Bedrijfsvoering 

Heuse service 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de 

klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid 

nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het 

waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening boven het landelijke gemiddelde. 

De afgelopen tijd hebben wij signalen gekregen dat inwoners 6 weken moeten 

wachten op een keukentafelgesprek.  

En ook dat men een klacht via de website indient en alleen de standaard reactie 

op terug krijgt. Bent u hiervan op de hoogte? 

 
 Antwoord: Het klopt dat de wachttijden voor een keukentafelgesprek op dit moment in sommige 

gevallen langer zijn dan gewenst. Dit geldt zowel voor zorg (begeleiding en 

dagbesteding) als voor jeugdhulp. Bij de Wmo (woningaanpassingen, hulpmiddelen, 

hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen) is er geen sprake van lange 

wachttijden. 

De lange wachttijd bij zorg heeft vooral te maken met een grotere toestroom van 

meldingen en met de complexiteit van de ondersteuningsvragen. De langere wachttijd 

bij jeugdhulp is het gevolg van het vertrek van één van de consulenten en het feit dat 

deze vacature niet direct weer ingevuld is. 

Voor beide teams zijn we druk bezig om nieuwe/extra medewerkers in te zetten. Voor 

jeugd heeft de werving inmiddels plaatsgevonden; dit team zal dus zo snel mogelijk 

weer op volle sterkte zijn. Verder is ook in de begroting 2019 extra personele capaciteit 

opgenomen die een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten. 

Zodra de begroting wordt vastgesteld kunnen we me de invulling van deze vacatures 

aan de slag. Ter overbrugging wordt nu ook gewerkt aan maatregelen om de tijdelijke 

problemen op te lossen.  

 

Klachten die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan of een vertegenwoordiger 

daarvan zich tegenover klager of een ander heeft gedragen, kunnen online via de 

website www.heusden.nl (waarbij moet worden ingelogd met DigiD) worden ingediend. 

Na ontvangst van een op deze wijze ingediende klacht, wordt uiterlijk binnen vijf dagen 

een uitgebreide ontvangstbevestiging verzonden met uitleg over de verdere procedure. 



Alleen indien binnen deze termijn telefonisch contact wordt opgenomen met de klager, 

blijft deze ontvangstbevestiging achterwege. 
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  Paragraaf Grondbeleid 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Hier wordt aangegeven dat er nog voorstel komt met betrekking tot de selectie van 
projectontwikkelaars. 
Kan het College wat concreter zijn omtrent het moment wanneer dit voorstel 
wordt aangeboden? 
 

 Antwoord: De planning is in de raadsvergadering van december 2018. 
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  Programma Verkeer en vervoer 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Vanaf 2018 is er sprake van hogere kosten voor onkruid bestrijding op verharding 

doordat besloten is de hete lucht methode toe te passen. 

Zijn er al resultaten bekend van de toepassing van deze nieuwe methode? 

 
 Antwoord: Behandelen met hete lucht is geen nieuwe methode. Deze wordt al 3 jaar toegepast in 

Drunen en Heusden vesting. Voor de overige gebieden is het wel een nieuwe 

methode. Daar werd voorheen met heet water behandelt. 

Heet water werd 2x toegepast. Hete lucht 6 rondes. 

 

De resultaten zijn goed tot zeer goed. Het afgesproken beeld cf bestek verplichting 

wordt voor 95% gehaald.  

De aannemer heeft de mogelijkheid afgekeurde vakken binnen een bepaalde periode 

te herstellen. Dit is in alle gevallen op een goede manier gebeurd. 

Door deze resultaten zijn er tot nu toe geen boetes uitgedeeld. Andere jaren is dit wel 

altijd het geval geweest. In het gebied waar vorig jaar met heet water is behandeld was 

te zien dat er eerst extra werk is geleverd om op het niveau te komen. Hier zijn ook 

(meestal door onbekendheid van het gebied) wat meldingen en afkeuren gemaakt.  

 

Wel zien we een zeer hoge inspanning van de aannemer om tot deze resultaten te 

komen.  
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  Programma Economie en recreatie 

Begroting 2019 ten opzichte van jaarrekening 2017 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: De kosten voor het maaien onderhouden van bermen en sloten worden hoger als 

gevolg van nieuwe aanbesteding. 

Kunt u deze verhoging nader onderbouwen? 

 
 Antwoord: - Meer verkeershoeken;(deze worden 2x gemaaid ipv 1x) in voorafgaande jaren is 

hierop bezuinigd 

- Verkeershoeken ruimer maaien ivm veiligheid 

- Langs alle wegen 1e meter in voorjaar maaien. Ivm bezuinigingen zijn er jarenlang 

sommige bermen niet gemaaid in het voorjaar. 

- Areaaluitbreiding door projecten die klaar zijn. 

- Hogere brandstofkosten, indexatie overige kosten 

- Economische vooruitgang; meer concurrentie, moeilijker personeel te krijgen 



- Extra in bestek: inventarisatie van flora en fauna gevraagd ivm nieuwe 

Natuurbeschermingswet 

- Extra in bestek: verkeersplan gevraagd 

- Extra in bestek: meer aandacht gevraagd voor communicatie met bewoners, 

Waterschap en gemeente. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval 

Begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 

 Fractie: Gemeentebelangen/DMP Heusden 

 Vraag: Gemeentebelangen: 

In de beantwoording van de technische vragen stelt u dat u in 2019 geen verdere 

stijging van de hoeveelheid ingezameld PMD-afval verwacht. In de verschillenanalyse 

op blz. 202 van de begroting lezen we dat de hoeveelheid ingezameld PMD-afval zal 

stijgen van 900 ton in 2018 naar 1800 ton in 2019 en u koppelt daar een toename van 

de bijdrage Afvalfonds aan van 235.000 euro.  

Kunt u dit nader toelichten? 

Wij nemen aan dat in de begroting rekening is gehouden met de verlaging van de 
bijdrage vanuit het Afvalfonds zoals in de Evaluatienota werd vermeld? 
DMP Heusden: 
De inzamelings- en verwerkingskosten van PMD stijgen in 2019 door de verdubbeling 
van de tonnages (1800 ton in 2019; 900 ton in 2018): - 490.000 
Waar wordt de verdubbeling van PMD door veroorzaakt? 
 

 Antwoord: De werkelijke hoeveelheid ingezameld PMD-afval zal in 2018 naar verwachting 

uitkomen op ca. 1800 ton (ten opzichte van een begrote hoeveelheid van 900 ton). 

Deze hoeveelheid van 1800 ton stijgt naar verwachting niet verder in 2019.  

In de begroting 2018 is gerekend met een vergoeding voor plastic verpakkingsafval 

van € 802 per ton. In de begroting 2019 is gerekend met een vergoeding van € 746 per 

ton. 
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  Programma Duurzaamheid, milieu en afval 

Begroting 2019 ten opzichte van begroting 2018 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Beleidsmedewerker milieu is overgegaan naar Duurzaamheid (ad.€ 115.000) 

Wanneer is dit besloten en op grond waarvan? 
 

 Antwoord: De doorontwikkeling van de duurzaamheidsopgave is intern belegd bij de 

medewerkers van het cluster Milieu. Om recht te doen aan waar de medewerkers van 

dit cluster daadwerkelijk mee bezig zijn (de duurzaamheidsopgave) is gekozen voor 

een naamsverandering.  
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  Nieuw en in gang gezet beleid 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: In de begroting zijn tot een totaal bedrag van 1 miljoen euro aan stelposten 
opgenomen.  
Hoe gaat het college met deze bedragen om? Moeten we dit zien als maximum 
bedragen of richtgetallen? En kunnen budgetten eventueel uitgewisseld worden 
als de ene stelpost niet helemaal nodig blijkt en er bij een andere stelpost een 
tekort ontstaat? 
 
Wij gaan ervan uit dat de raad nog voluit betrokken gaat worden bij de besteding van 
deze bedragen.  
Is het college het eens met deze zienswijze? 
 
Enkele jaren terug heeft de provincie nadrukkelijk aangegeven dat stelposten in de 
begroting degelijk onderbouwd moesten worden d.m.v. beleidsplannen. Die 
(geactualiseerde) beleidsplannen voor bijvoorbeeld onderhoud wegen en onderhoud 
openbaar groen zijn er nu nog niet. Het standpunt van de provincie had destijds 
weliswaar betrekking op stelposten m.b.t. bezuinigingsmaatregelen; in dit geval gaat 
het om extra uitgaven, maar op deze manier wordt er mogelijk wel afbreuk gedaan aan 
het toezicht van de provincie.  
Hoe denkt het college hierover? 
 

 Antwoord: Beide; het kenmerk van een stelpost is dat er nog geen concrete onderbouwing is op 

basis waarvan het bedrag direct functioneel geraamd kan worden. Daarnaast moet 

over een aantal onderwerpen nog nadere besluitvorming plaatsvinden (beleidsplannen 

beheer openbare ruimte en het GVVP etc.). Daarnaast is het wel zo dat het totaal van 

die stelposten niet hoger mag uitvallen dan nu opgenomen in de begroting want dan 

past het niet meer binnen de meerjarige begrotingsruimte. Een eventuele herziening 

zal dan onderdeel moeten worden van de eerst volgende integrale afweging, waarbij er 

mogelijk op andere vlakken moet worden bezuinigd. Een uitwisseling tussen posten 

kan eventueel wel (op basis van een raadsbesluit).  

 

Daar waar nog kaderstellende besluitvorming nodig is, zal uiteraard de raad worden 

betrokken. Bij het onderdeel nieuw beleid/in gang gezet beleid, waar de stelposten 

terug komen, is per onderdeel in de toelichting aangegeven voor welke onderwerpen 

dat geldt (pag.217). 

 

We doen geen afbreuk aan het provinciaal toezicht. De provincie heeft het in haar 

begrotingscirculaires over taakstellingen/bezuinigingsmaatregelen en de noodzaak tot 

een concrete invulling daarvan zodat ingeschat kan worden hoe reëel ingeboekte 

bezuinigingsmaatregelen zijn. Over dergelijke stelposten gaat het in onze begroting 

niet. Zoals hiervoor aangegeven, mochten er voor alle opgenomen stelposten 

aanvullende middelen nodig zijn, dan vergt dit een heroverweging met een nieuw 

besluit. 
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  Cultuur op Koers 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Cultuur op koers 2022 is gestart in het kader van schaalverdieping. Samen met 

inwoners, verenigingen en cultuuraanbieders zijn er al stappen gemaakt. Hierbij is ook 

een werkgroep betrokken geweest vanuit de Raad. 

Er wordt aangeven In 2019 volgt er een voorzetting. 

Wat gaat er concreet gebeuren? 

Wordt er in het vervolg ook weer een werkgroep vanuit de Raad hierbij 

betrokken? 

 
 Antwoord: Cultuur op Koers is een dynamisch proces en er zullen t/m 2022 acties volgen die 

betrekking hebben op de koers die gezamenlijk wordt uitgestippeld. Ook in 2019 

worden momenten georganiseerd om ontmoetingen en verbindingen te faciliteren, 

waaruit nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. In de nieuwsbrief wordt op regelmatige 

basis geïnformeerd over de activiteiten in het kader van Cultuur op Koers. 

Het college waardeert de betrokkenheid van de Raad en zal zich beraden op welke 

wijze dit in te vullen. Er is altijd gelegenheid om aan te sluiten bij de activiteiten die in 

het kader van Cultuur op Koers georganiseerd worden. 
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  Dotatie aan Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: U stelt in het raadsvoorstel bij deze begroting voor om 129.000 euro vanuit de AR toe 
te voegen aan de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Dat bedrag is het restant van 
de incidentele kosten bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. De overboeking 
doet echter afbreuk aan het principe van “de vervuiler betaalt”. 
Bij de vaststelling van de jaarrekening werd al een bedrag van 334.000 toegevoegd 
aan de Egalisatiereserve met als motivering dat de egalisatiereserve in deze 
raadsperiode weer positief moest worden. Dat motief lijkt nu niet meer aanwezig; 
immers volgens de voorliggende begroting komt de egalisatiereserve begin 2022 al op 
140.000 positief en begin 2023 zelfs op 349.000 positief. 
Waarom dan nu dit voorstel?  
 

 Antwoord: Bij het opstellen van de begroting 2019 is bij de reserve egalisatie afvalstoffenheffing 

uitgegaan van het resultaat volgens de (gewijzigde) begroting 2018. Hierin is de 

eindstand 2018 (beginstand 2019) € 525.000 negatief. Dit is dus exclusief de prognose 

van de onttrekking in 2018 zoals in de evaluatie omgekeerd inzamelen is genoemd. Bij 

de evaluatie omgekeerd inzamelen is aangegeven dat de verwachting van het 

resultaat voor 2018 negatief is en tot een onttrekking van € 423.000 uit de 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing zal leiden. Bij de tweede bestuursrapportage zal 

worden bekeken in hoeverre de begroting 2018 daadwerkelijk moet worden bijgesteld 

en dan kan het effect op de reserve egalisatie afvalstoffenheffing worden berekend. 

Uitgaande van de evaluatie omgekeerd inzamelen zal zonder extra storting de 

egalisatiereserve afvalstoffenheffing per 1-1-2023 niet positief zijn. Door de dotatie van 

€ 129.000 vanuit de AR zal de egalisatiereserve per 1-1-2023 wel positief zijn. 

 

  



 

De nog openstaande onderzoeksvraag uit de eerste vragenronde: 
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  Overhead 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Op deze pagina wordt gesproken over onder andere de personeelskosten in relatie tot 
de aansturing van het primaire proces. 
 
Graag ontvangen wij een overzicht over de afgelopen vijf jaar met daarin per jaar 
het aantal fte’s, werknemers en personeelskosten, zowel in het primaire als het 
niet primaire proces. 
 

 Antwoord: Vanaf 2017 schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

(BBV) voor dat er een apart overzicht wordt opgenomen van de overhead. De 

overhead wordt zodoende vanaf 2017 centraal begroot en verantwoord. Het is daarom 

helaas niet mogelijk om in onderstaande tabel een uitsplitsing te geven naar het 

primaire proces en de overhead voor de jaren 2015 en 2016.  

 

 

Het aantal fte’s voor de bezuiniging op de bedrijfsvoering bedroeg in 2011 304,94. Het 

meerjarig verloop in de jaren daarna ziet er als volgt uit: 2012 295,94, 2013 290,04, 

2014 278,48. De toename in 2017 wordt o.a. veroorzaakt door het formeren van een 

mandaatteam en uitvoering geven aan de Wet Banenafspraak. 

 

 2015 2016 2017  2018  2019 

Personeelskosten 

primaire proces 

  € 12.350.000 € 12.899.000 € 14.326.000 

Personeelskosten 

overhead 

  € 5.885.000 € 6.466.000 € 6.766.000 

Totale 

personeelskosten 

€ 16.582.000 € 16.721.000 € 18.235.000 € 19.365.000 € 21.092.000 

      

Formatie primaire 

proces 

  208,25 fte 210,03 fte 227,25 fte 

Formatie 

overhead 

  77,91 fte 86,52 fte 85,20 fte 

Totale formatie 272,44 fte 266,22 fte 286,16 fte 296,55 fte 312,45 fte 

 


