
 

 

Beantwoording technische vragen over de begroting 2019 gesteld door: Heusden Transparant, 

Gemeentebelangen, D66, CDA, VVD en DMP Heusden. 

De aangegeven paginanummers verwijzen naar de begrotingswebsite.  

 

Een aantal van de gestelde vragen betreft geen technische, maar politieke vragen. Deze zouden 

eigenlijk in de tweede vragenronde of tijdens de raadsvergadering aan bod moeten komen. In 

onderstaande beantwoording zijn deze vragen toch meegenomen.  

 

 

1 Pagina Algemene technische vraag naar aanleiding van de begroting 

   

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Het personele budget  wordt gefragmenteerd door de begroting heen toegelicht. Dit 
maakt het lastig om een duidelijk inzicht te krijgen. In dat kader zouden we graag een 
overzicht willen van het personele budget / formatie voor de jaren 2017, 2018 en 
begroting 2019 met daarbij een extra kolom van de externe inhuur in dat betreffende 
jaar. 

   

 Antwoord: In onderstaande tabel zijn de primair geraamde bedragen zoals opgenomen in de 

begrotingen van die jaren weergegeven en de formatie in die betreffende jaren.  

 

 2017  2018  2019 

Personeelskosten € 18.235.000 € 19.365.000 € 21.092.000 

Formatie 286,16 fte 296,55 fte 312,45 fte 

Inhuurbudget 

Begroot primair 

€ 318.000 € 405.000 € 405.000 

Inhuurbudget 

Begroot na 

wijziging 

€ 1.562.000 € 1.400.000  
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  Voorwoord, Transparantie 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is de stelling dat de Begroting gemakkelijk online te lezen is, gebaseerd op een 
onderzoek?  
 

 Antwoord: Wij zien het meer als een ontwikkeling. We zijn een digitale gemeente. Het 

papierenboekwerk is niet duurzaam en niet meer van deze tijd. Het is een landelijke 

tendens dat ook de begroting en het jaarverslag digitaal worden aangeboden. Een 

digitale ontsluiting biedt daarnaast de mogelijkheid om te werken met foto’s, grafieken 

en het linken van onderdelen die met elkaar samenhangen. Volgens ons biedt dat 

vooral voordelen voor de leesbaarheid en het toegankelijker maken van deze stukken 

ook voor niet-raadsleden. Het menu is identiek aan de inhoudsopgave van het 

boekwerk en de website biedt daarmee de mogelijkheid om digitaal op dezelfde wijze 

te ‘bladeren’ als bij een papieren versie. 
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  Inleiding, Beleidsintensiveringen/nieuw beleid, Het Run 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag ontvangen wij een overzicht van de in de begroting opgenomen 
onderhoudskosten voor het Run in de periode 2019 – 2022? Tevens ontvangen wij 
graag het onderhoudsplan. 
 



 

 

 Antwoord: De onderhoudskosten voor Het Run in de periode 2019-2022 bedragen structureel  

€ 100.000. De meerjarige onderhoudsplanning zal opgenomen worden in het nog vast 

te stellen MJOP.  

In de begroting is voor het totale MJOP (waarin Het Run als één van de gemeentelijke 

panden is opgenomen) een voorlopige stelpost opgenomen van € 300.000 per jaar 

vanaf 2019. De planning is om het MJOP op 18 december 2018 aan u voor te leggen. 
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  Inleiding, Beleidsintensiveringen/nieuw beleid 

Kolom FTE 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Ik tref deze fte's in de verschillende beleidsvelden niet of nauwelijks onderbouwd aan. 
Wat is de onderbouwing van de fte's genoemd onder beleidsinvesteringen/nieuw 
beleid? 

 Pagina 113 

  Overhead 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De kosten voor personeel stijgen aanzienlijk. Dat is terug te zien in de toegevoegde 
FTE’s bij de beleidsintensiveringen. Kan het collega een concrete onderbouwing 
toezenden met de reden per toegevoegde FTE? 
 

 Antwoord: In algemene zin daarover het volgende: we hebben een aantal ambities met elkaar 

voor de komende jaren. Op het gebied van veiligheid/handhaving, duurzaamheid, 

sociaal domein, beheer van onze openbare ruimte en woningbouw. Daarnaast lopen 

nog een aantal grote projecten en hebben we ook op bedrijfsvoeringsaspecten te 

maken met ontwikkelingen zoals informatiebeveiliging. Deze inspanningen vragen 

inzet van capaciteit. Voor een deel is dit niet nieuw. Met name op het gebied van 

beheer openbare orde en projecten is de afgelopen jaren capaciteit ingehuurd. Daar 

waar sprake is van continuïteit in taken en om financiële redenen willen we daarvan af. 

Voor een deel van de gevraagde formatie geldt dus dat deze in de plaats komt van 

inhuur.  

Een toelichting op de beleidsintensiveringen/nieuw beleid treft u aan in het 

raadsvoorstel; in de inleiding van de begroting is alleen de samenvattende tabel 

opgenomen. De toelichting per onderdeel is opgenomen onder ‘feitelijke informatie’; 

hierin wordt ook de gevraagde formatie nader onderbouwd. 

 

Hieronder treft u de daarin opgenomen toelichting per fte nogmaals aan: 

1 fte BOA: conform opgenomen in het coalitieprogramma de inzet van een extra 

buitengewoon opsporingsambtenaar. 

1,5 fte Ondermijning/zorg/veiligheid: om de bestuurlijke prioriteit op het gebied van 

veiligheid waar te kunnen maken en de bestaande taken voldoende waar te kunnen 

maken, is naast de uitbreiding van een BOA ook behoefte aan aanvullende juridische 

capaciteit (1 fte); uit de sluiting van drugspanden en het opvolgen van acties die 

voortkomen uit het HIT (Heusdens Interventie Team) volgen meer juridische 

procedures. Daarnaast nemen adresonderzoeken een vlucht; het wordt ven een groter 

belang om voldoende te controleren op juiste inschrijvingen. Naast de wettelijke 

zorgplicht is binnen burgerzaken onvoldoende capaciteit voor extra adrescontroles en 

controles op arbeidsmigranten die voortvloeien uit HIT-controles en controles op 

leegstaande panden. 

1,2 fte Informatiebeveiliging: 2018 staat in het teken van een inhaalslag op het gebied 

van privacy en informatiebeveiliging. Er zijn flinke stappen gezet in de implementatie 

van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG), de Baseline 



 

 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de Wet datalekken en de Eenduidige 

Normatiek Single Information Audit (ENSIA).  

Op dit moment vindt de aanpak in de vorm van een project plaats. Dit zal in ieder geval 

tot eind 2018 voortduren. De AVG, BIG en ENSIA zullen na 2018 (in 2019 en verder) 

aandacht blijven vragen in steeds terugkerende werkzaamheden en acties in de vorm 

van toezicht, advisering, audits en rapportages. Een klein deel van deze 

werkzaamheden was al onderdeel van het dagelijkse werk. Het andere deel is extra 

ten opzichte van de huidige capaciteit. De AVG en de BIG vragen om de (verplichte) 

aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Chief Information 

Security Officer (CISO). Naast de FG is het ook noodzakelijk een CISO aan te stellen 

om een brede integrale invulling te geven aan de beveiligingsrol. De CISO draagt zorg 

voor een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de 

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen een 

gemeente op basis van de BIG. 

3,4 fte Beleid en beheer openbare ruimte: in dit cluster is al geruime tijd sprake van 

een knelpunt om de bestaande taken op het gebied van het beheer van de openbare 

ruimte naar behoren te kunnen uitvoeren. De afgelopen jaren is er veel ingehuurd, 

maar we willen naar een situatie toe waarin de kerntaken zijn ingebed bij vaste 

medewerkers. Het gaat om 1 fte coördinator kabels en leidingen, 1 fte wegbeheer, 0,78 

fte beleidsmedewerker wegen, 1 fte beleidsmedewerker groen, 0,39 fte medewerker 

verkeer, 0,67 fte beleidsmedewerker verkeer tijdelijk voor 2019. Een deel van de 

uitbreiding kan worden opgevangen door nog openstaande formatie (oud voor nieuw) 

waardoor de ‘netto-uitbreiding’ 3,4 fte bedraagt. Deze komt dus in de plaats van de 

huidige inhuur. 

2,11 fte Sociaal domein: conform coalitieprogramma/voorjaarsnota. We gaan ons 

steeds meer richten op de geleidelijke transformatie van de aloude verzorgingsstaat 

naar een samenleving waarin we elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen 

het leidend principe is om te komen tot een vitale Heusdense samenleving. Het 

laagdrempelig houden van de toegang, de inwoners op een snelle en juiste wijze 

helpen en maatwerk  leveren, vraagt een behoorlijke inspanning van Bijeen. Met een 

uitbreiding van 0,67 fte bij het aanmeldpunt, 1 fte zorgconsulent en 0,44 fte voor jeugd 

verwachten we hieraan te kunnen voldoen. 

1fte Ruimtelijke ordening: op RO-gebied is er behoefte aan een ondersteunende 

beleidsmedewerker voor de implementatie van de, duurzaamheid en openbare ruimte. 

Om hier adequaat invulling aan te kunnen geven is een nieuwe omgevingswet en 

wordt een intensivering en versnelling gevraagd in samenwerking op het integrale 

domein ruimtelijke ordening; ruimtelijke ontwikkeling uitbreiding van 1 fte nodig. 

1 fte Projectleider: op een aantal projecten wordt nu projectleiderscapaciteit ingehuurd. 

In het kader van de ombuigingen is een projectleidersfunctie vervallen door natuurlijk 

verloop. Gelet op de druk van de projecten en het vooruitzicht dat dit voorlopig niet 

minder wordt, willen we de formatie met 1 fte projectleider uitbreiden om zo ook de 

inhuur tot een minimum te beperken. Omdat dat deze formatie ingezet zal worden op 

projecten en grondexploitaties, heeft deze geen direct effect op de begrotingsruimte. 

Omdat deze wel leidt tot een uitbreiding van het ‘formatie-gebouw’ is deze in het 

overzicht opgenomen. 

1 fte Documentaire informatievoorziening: om te voldoen aan de archiefwet is het 

nodig om de analoge archiefachterstanden weg te werken. De aard en omvang van het 

werk valt tegen en de eerder bedachte inhuurconstructie en een pool van 

werkervaringskandidaten werkte niet. Daarom is er nu tijdelijke formatieve capaciteit 

nodig. Dit is goedkoper dan de huidige inhuur-constructie. 

1fte Vastgoed: de werkzaamheden op het gebeid van verkoop gemeentelijke 

eigendommen, pachtuitgifte, verhuur/verkoop pachtgronden, verkoop/verhuur/bruikleen 



 

 

van groenstroken en het vestigen van opstalrechten zullen niet minder worden de 

komende tijd. Ter ondersteuning van werkzaamheden in het cluster wordt al geruime 

tijd een administratief ondersteuner ingehuurd. De administratief ondersteuner vervult 

een breed palet aan back office werkzaamheden: dossieronderzoek, administratieve 

afhandelingen en secretariële ondersteuning. Deze rol blijkt waardevol en stelt de 

andere medewerkers in staat hun werk effectief te doen. Daarom is het wenselijk de 

inhuur om te zetten in formatie. 
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  Inleiding, Beleidsintensiveringen/nieuw beleid 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Kunt u aangeven welke posten worden aangemerkt als beleidsintensivering en welke 
als nieuw beleid?  
Kunnen wij een inhoudelijke toelichting krijgen per onderwerp?  
Mochten deze verspreid in het document opgenomen zijn, dan gaarne een opsomming 
op welke pagina de toelichting per post kan worden gevonden. 
Kunt u per onderwerp aangeven of het krediet wordt gevoteerd middels vaststelling 
van deze begroting dan wel separaat middels een raadsvoorstel? 
 

 Antwoord: Een toelichting per onderwerp treft u aan in het raadsvoorstel.  

Op pag. 217 van de begrotingswebsite treft u het overzicht aan van de stelposten 

nieuw beleid/in gang gezet beleid; in de toelichting per onderwerp wordt aangegeven 

hoe de votering plaatsvindt. 
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  Inleiding, Voorjaarsnota, Verschillen begroting 2019 en voorjaarsnota 2018 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Onder het kopje Sociaal domein-Baanbrekers wordt gesproken over de invoering van 
een abonnementstarief i.v.m. eigen bijdrage in het sociaal domein. Wat wordt hier 
precies mee bedoeld en wat zijn de financiële effecten hiervan? 
 

 Antwoord: Het kabinet is van plan om een abonnementstarief in te voeren voor de eigen bijdrage 

per 1 januari 2019. Dit houdt in dat huishoudens die gebruik maken van een Wmo-

voorziening een vast tarief van €17,50 per 4 weken betalen, ongeacht inkomen, 

vermogen of gebruik. Op dit moment is de eigen bijdrage die huishoudens moeten 

betalen wél afhankelijk van inkomen, vermogen en gebruik. Het besluit is nog niet 

formeel en er bestaat nog een kans dat de invoering wordt uitgesteld. Gevolg van dit 

voorgenomen besluit zijn lagere inkomsten. Zoals ook bij de verschillenanalyse bij dit 

programma 7 (pagina 201) is vermeld, wordt rekening gehouden met een bedrag van  

€ 240.000 minder inkomsten. 
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  Inleiding, Voorjaarsnota, Verschillen begroting 2019 en voorjaarsnota 2018, 

beheer/exploitatie Poort van Heusden 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Waarom is deze post opgenomen, valt die niet in de grondexploitatie? Zo neen, 
waarom niet? 
Graag een specificatie van het genoemde bedrag. 
 

 Antwoord: Conform vigerend beleid is deze post apart begroot. In de begroting 2018 was nog 

aangenomen dat in 2019 deze post zou kunnen vervallen rekening houdende met de 

voortgang/ontwikkeling van het plan Steenenburg.  

 

Er zijn in 2019 nog beheerkosten. Om deze reden is deze post voor 2019 opnieuw 

begroot.  



 

 

 

Het betreft voor € 126.000 beheerkosten voor het terrein en de opstallen (zoals bijv. 

antikraakmaatregelen, beveiliging en andere noodzakelijke uitgaven), voor € 39.000 

gas/water/licht en voor € 31.000 groenonderhoud. Op basis van de verwachte 

ontwikkelingen kunnen de kosten mogelijk lager uitkomen. Dit zal vanzelfsprekend bij 

de tussentijdse rapportages worden gemeld. 
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  Inleiding, Voorjaarsnota,  

Vergoedingen nutsvoorzieningen 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Er wordt extra capaciteit ingezet waardoor er een hogere bijdrage voor 
nutsvoorzieningen wordt geraamd. Graag uitleg. 
 

 Antwoord: Voor het onderdeel kabels en leidingen is geen vaste bezetting aanwezig. Ingevolge 

de Telecommunicatiewet zijn gemeenten verplicht om het aanleggen van 

telecomkabels te coördineren. De komende decennia zal het aantal 

graafwerkzaamheden naar verwachting toenemen, door saneringen van oude infra, 

nieuwe aanleg en verglazingsprojecten, waardoor de opbrengsten (leges en 

degeneratie) zullen toenemen. Met de inzet van capaciteit op dit onderdeel zal de grip 

(sturing, regie en coördinatie) toenemen, waardoor alle kosten (zowel leges als 

degeneratiekosten) beter in rekening kunnen worden gebracht bij de grondroerders. 

Door daarnaast het toezicht op dit onderdeel te intensiveren wordt voorkomen dat door 

graafwerkzaamheden door derden op termijn herstelmaatregelen nodig zijn die de 

gemeentelijke onderhoudsbudgetten oneigenlijk belasten. 
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  Inleiding, Structurele saldo 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Voor 2019 slechts 47k als resultaat terwijl er voor 832k aan incidentele lasten zijn. De 
jaren erop zijn de incidentele lasten half zo groot. Waarom is er zo scherp begroot, kan 
er niet een iets ruimere marge genomen worden zoals in de jaren erna? 
 

 Antwoord: De insteek is om zo reëel mogelijk te ramen. Daarnaast zijn er op veel beleidsterreinen 

ambities die we waar willen maken. Hierbinnen zijn ook afwegingen gemaakt; de 

begrotingsruimte biedt niet de mogelijkheid om alles in een optimaal scenario waar te 

kunnen maken. Dit leidt inderdaad tot een beperkt begrotingsoverschot voor 2019. 

Binnen de begroting zijn uiteraard wel de gebruikelijke buffers opgenomen zoals de 

post onvoorzien en het weerstandsvermogen. 
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  Inleiding, Algemene reserve 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag een specificatie van het verloop van de AR in genoemde periode. 
Wanneer worden de bedragen voor het fietspad en het IHP onttrokken? 
 

 Antwoord: De specificatie van het verloop van de algemene reserve is te vinden in bijlage 1 

verloop algemene reserve 2017-2022. 

Over het fietspad en het IHP: voor het fietspad is onduidelijk op welke termijn er 

verdere activiteiten plaats gaan vinden. Het GVVP en gekoppeld daaraan de uitvoering 

van de GOL-plannen zal daar meer duidelijkheid over gaan geven. Voor het IHP betreft 

het een reservering. Onduidelijk is of en zo ja wanneer een beroep op deze gelden 

nodig is. Dit hang af van concrete projecten en of er zich dan kosten voor gaan doen 

die niet in het IHP zijn voorzien. Als het aan de orde is zal aan de raad een voorstel 



 

 

worden gedaan om tot een onttrekking uit de AR te besluiten op basis van een 

onderbouwde kostenraming van het betreffende project tot ver/nieuwbouw.   
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  Inleiding, Algemene reserve 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De Algemene Reserve blijft dichtbij het minimumniveau. Er kunnen ook zaken 
onverwacht tegenvallen, terwijl we nu juist in een niet crisisperiode zitten. Is er 
voldoende rekening gehouden met tegenvallers en kunnen we de Algemene Reserve 
die met heel veel moeite en verkoop van eigendommen boven het minimum uit is 
gekomen structureel tot 2022 rond 15 miljoen houden om als er weer slechtere tijden 
aanbreken een buffer te hebben? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Uitgangspunt voor de hoogte van de AR blijft vooralsnog € 10 mln. De hoogte van de 

Algemene Reserve zou wat ons betreft gekoppeld moeten zijn aan de (maximale) 

omvang van de niet afgedekte risico’s. Een zo reëel mogelijk beeld hiervan proberen 

we te schetsen in onze risicoparagraaf. Hieruit blijkt op dit moment dat de beschikbare 

weerstandscapaciteit ruim voldoende is.  
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  Bestuur en beheer, Ontwikkelingen 

Privacy 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij ontwikkelingen bestuur en beheer wordt beschreven dat sinds mei 18 de AVG geldt. 
Er wordt onder andere over risicoanalyses geschreven, over meer rechten om inzage, 
wijziging of verwijdering van hun gegevens, iets waar de gemeente adequaat op moet 
inspelen. Er staat niets bij wat gaan we doen, wat willen we bereiken beschreven. Wat 
gaat er op dit gebied in 2019 aangepast c.q. verbeterd worden? 
 

 Antwoord: In 2018 is een verwerkingenregister samengesteld waarin alle verwerkingen van 

persoonsgegevens door de gemeente zijn opgenomen. Hiermee zijn de meest 

kwetsbare processen in beeld gebracht,  denk dan met name aan het sociaal domein 

en processen op het gebied van veiligheid & handhaving. In deze werkgebieden 

worden veel privacygevoelige gegevens verwerkt voor diverse doeleinden. Wij hechten 

dan ook veel  waarde aan het zorgvuldig en veilig uitwisselen van de benodigde 

persoonsgegevens. 

Om dit meetbaar en controleerbaar te maken zullen we in 2019 samen met onze 

ketenpartners Privacy Impact Analyses uitvoeren, op basis waarvan passende 

beveiligingsmaatregelen kunnen worden genomen. Denk aan 

verwerkersovereenkomsten, protocollen voor de gegevensuitwisseling en een 

transparante communicatie over onze werkwijze aan (klanten en) inwoners van 

Heusden.  

De benoemde  privacy-risico’s zullen worden opgenomen in het integrale 

risicomanagement waardoor periodieke controle en eventuele bijsturing is geborgd.  

Jaarlijks, in december,  toetsen de landelijke toezichthouders de kwaliteit van de 

gemeentelijke Informatiebeveiliging en Privacy, via de zogenoemde ENSIA-audit. De 

acties en adviezen uit deze audits zullen ook worden meegenomen in het integrale 

risicomanagement. 

Ten slotte zal in 2019 voortdurend aandacht  zijn voor het privacy-bewust handelen 

door onze medewerkers. Door opleiding, instructie en praktijkcases willen we de 

kennis over de AVG bij elke medewerker vergroten.  
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  Bestuur en beheer 

1.3 Regionale en internationale samenwerking 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 9 wordt een toelichting gegeven over de regionale samenwerking. We missen 
daarbij een recente ontwikkeling: zowel de regio Hart van Brabant als de regio 
Noordoost-Brabant hebben onlangs een propositie Regiodeal ingediend. In hoeverre is 
de gemeente Heusden hierbij betrokken geweest en kunt u al enig inzicht geven in de 
mogelijke financiële gevolgen? Is er in de nu voorliggende begroting al rekening 
gehouden met deze regiodeals? 
 

 Antwoord: De ingediende proposities zijn door gezamenlijke ondernemers, onderwijsinstellingen 

en overheden opgesteld. Voor Noordoost-Brabant is dit Agrifood Capital en voor Hart 

van Brabant is de aanvraag gedaan door Midpoint-Brabant, samen met Economic 

Board West-Brabant. De meervoudige complexe opgaven waarvoor de aanvragen zijn 

gedaan, liggen in het verlengde van het DNA van de regio, sluiten aan bij nationale 

doelen en hiervoor bestaan geen andere financieringsmogelijkheden. Overeenkomstig 

de overige randvoorwaarden van het Rijk, vormt het verder geen dekking voor 

bestaande gaten in de begroting van projecten. In november neemt het Rijk een besluit 

over alle aanvragen. Als onderdeel van de regio’s Noordoost-Brabant en Hart van 

Brabant is onze gemeente niet direct betrokken bij de aanvragen Regiodeals. Gegeven 

de fase waarin de aanvragen zich bevinden en gegeven het feit dat de aanvragen 

enkel betrekking hebben op regionale opgaven, is er in de voorliggende begroting 

geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen. 
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  Bestuur en beheer 

1.3 Regionale en internationale samenwerking 

 Fractie: D66 

 Vraag: Op welke wijze gaat u lokale opgaven nadrukkelijker op de nationale en  europese 
agenda zetten? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Wanneer hiervoor aanleiding bestaat, zal er doorgaans in regionaal verband 

aansluiting worden gezocht met een rijks- en/of Europese agenda. In dat geval is er 

meestal sprake van een gedeeld en/of regionaal belang. Voor enkele lokale opgaven 

vindt ook nadrukkelijk een voorsortering plaats op Europese en nationale agenda’s. 

Binnen het  internationale erfgoednetwerk European Federation of Fortified Sites 

(EFFORTS) bepleit Heusden met de andere partners op een actieve wijze dat militair 

erfgoed een van de hoofdprioriteiten is van het Europese beleid in culturele, regionale 

en ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor wordt op Europees niveau inhoudelijke inbreng en 

lobbywerk geleverd. In het kader van de energietransitie neemt onze gemeente met 

ambtelijke vertegenwoordiging deel aan de klimaattafels van de VNG. 
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  Bestuur en beheer 

1.3 Regionale en internationale samenwerking 

 Fractie: D66 en VVD 

 Vraag: D66: 
Website-bezoek neemt sterk af, Facebook/twitter/nieuwsbrief neemt toe. Verklaart dat 
laatste de afname van site-bezoek? Heeft u daar inzicht in? 
VVD: 



 

 

Een flinke afname bezoekers van de website terwijl digitalisering steeds belangrijker 

wordt. Inzicht of onderzoek gedaan naar de redenen? Zo nee bent u dat wel 

voornemens? 

 
 Antwoord: Ondanks dat we niet hebben uitgezocht wat de oorzaak is van de afname van de 

bezoekersaantallen van www.heusden.nl, ondanks de digitalisering van de 

samenleving, hebben we wel een inschatting hoe dit komt.  

 

In 2016 is onze website omgevormd tot een zogenaamde Top Taken website, die 

primair gericht is op online dienstverlening en minder op nieuwsvoorziening. Voor 

nieuws zijn we sociale media intensief gaan gebruiken en hebben we een wekelijkse  

e-mailnieuwsbrief geïntroduceerd. Sociale media en de wekelijkse e-mailnieuwsbrief 

hebben een groot en steeds groter bereik. Op Facebook hebben we 3.922 volgers en 

heeft ieder bericht een bereik van enkele duizenden mensen. De e-mailnieuwsbrief 

heeft bijna 1.000 abonnees.   

 

Wij gaan er vanuit dat het veranderde karakter van de website, vooral dienstverlening 

en minder nieuws, en de toevoeging van online nieuwskanalen aan onze 

communicatiemix de veranderende bezoekersaantallen van de website verklaren. 

 

Dit is niet in tegenspraak met de digitalisering van de samenleving. Zowel voor 

dienstverlening als voor nieuws kiezen mensen vaker voor online kanalen. Waar in het 

verleden de website het enige online kanaal was, zijn er nu meer alternatieven.  
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  Bestuur en beheer, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De informatie over formatie en overhead is enkel voor 2019 weergegeven, graag ook 
inzicht in ten minste 2018. 
 

 Antwoord:  

Formatie en overhead   
  2018 2019 

formatie (in FTE per 1.000 
inwoners) 

6,77 7,11 

bezetting (in FTE per 1.000 
inwoners) 

6,77 7,11 

apparaatskosten (in € per 
inwoner) 

€ 560 € 599 

externe inhuur (% van totale 
loonsom en externe inhuur) 

5,5% 4,9% 

overhead (% van totale lasten) 8,7% 9,4% 
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  Bestuur en beheer, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Vermeld is formatie, bezetting en apparaatskosten per inwoner. 
Graag een vergelijking met omliggende gemeenten en/of het gemiddelde van Noord-
Brabant (aantallen/bedragen per inwoner)? 

http://www.heusden.nl/


 

 

 
 Antwoord: De gegevens van Waalwijk, Oosterhout en Loon op Zand zijn toegevoegd in 

onderstaande tabel. Omdat nog niet alle gemeenten hun begroting 2019 online hebben 

staan (op het moment van het beantwoorden van deze vraag), zijn de gegevens van 

2018 opgenomen. Een vergelijking op dit aspect blijft overigens lastig; er is nogal wat 

interpretatieruimte als het gaat om overhead.  

Formatie en overhead      

  
Waalwijk 

2018 
Oosterhout 

2018 
Loon op 

Zand 
2018 

Heusden 
2018 

formatie (in FTE per 1.000 
inwoners) 

7,10 7,02 5,0 6,77 

bezetting (in FTE per 1.000 
inwoners) 

6,65 6,49 6,4 6,77 

apparaatskosten (in € per 
inwoner) 

€ 454 € 462 € 545 € 559 

externe inhuur (% van totale 
loonsom en externe inhuur) 

13,0% n.b. 2,0% 5,5% 

overhead (% van totale lasten) 10,1% 12,6% 15,2% 8,7% 
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  Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingen 

Heusdens Interventie team, Inzet extra BOA 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Hoe is verdeling qua inzet van deze extra BOA voor beide doeleinden? Is dat fifty – 
fifty of een andere verhouding? 
 

 Antwoord: In het te actualiseren Omgevingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving, dat wij eind 2018/ begin 2019 ter informatie zullen toesturen, worden de 

doelstellingen bepaald waarop de toezicht- en handhavingscapaciteit zal worden 

ingezet. De activiteiten van het HIT en o.a. de onderwerpen afval en honden krijgen 

hierin een plaats. In de op basis van het beleidsplan jaarlijks vast te stellen 

uitvoeringsprogramma’s wordt bepaald op welke doelstellingen en in welke 

omvang/verhouding de BOA-capaciteit zal worden ingezet. 
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  Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingen 

Privatisering bouwtoezicht 

 Fractie: D66/VVD 

 Vraag: D66 
Privatisering bouwtoezicht: dit leidt tot een minder ambtelijke capaciteit. Is daar in de 
begroting rekening mee gehouden? 
VVD 
de Wet kwaliteitsborging gaat als deze ingevoerd wordt grote consequenties hebben 
voor de vergunningverlening. Aan welke consequenties moeten we denken, hoe wordt 
daar organisatorisch op voorbereid qua processen en bezetting? 
 

 Antwoord: Nee daar is nog geen rekening mee gehouden. De Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen strandde vorig jaar in de Eerste Kamer. De senaat was van mening dat het 

wetsvoorstel te veel op 2 gedachten hinkte. Sindsdien is er onduidelijkheid of de wet 

nogmaals terugkomt in de senaat en zal worden ingevoerd.  

 

   
 
 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/07/hoe-een-gammele-bouwwet-vlak-voor-oplevering-bezweek-de-nacht-van-greetje-de-vries-101250438
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/07/hoe-een-gammele-bouwwet-vlak-voor-oplevering-bezweek-de-nacht-van-greetje-de-vries-101250438
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  Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingen 

Kadernota integrale veiligheid 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De nota die regionaal wordt opgesteld beslaat een periode van 4 jaar. 
Wat is de reden om voor de eerste twee jaar (2019 / 2020) een budget op te nemen en 
niet voor de jaren daarna? 
 

 Antwoord: Het is de eerste keer dat er budget wordt gevraagd voor integrale veiligheid. Wij vinden 

dan ook een proefperiode voor 2 jaar passend. 
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  Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingen 

Huisvesting politie en brandweer 

 Fractie: Gemeentebelangen/VVD 

 Vraag: Gemeentebelangen: 

Op blz. 22 lezen we dat het politiebureau in Drunen gaat verdwijnen; er komt een zgn. 

“Steunpunt groot” voor in de plaats. Wat betekent dit precies, wat zijn de gevolgen voor 

de dienstverlening aan onze inwoners en voor de aanrijtijden bij ongevallen e.d.? 

Hoever is het onderzoek naar huisvesting van het steunpunt inmiddels gevorderd? 
VVD: 
Politiebureau Drunen. Wat is de huidige stand van zaken rondom het politiebureau. 
Wat gaat het voor onze inwoners betekenen als we een steunpunt krijgen i.p.v. een 
eigen bureau. Wat is in deze discussie de inzet geweest van het college en wat is er 
bereikt? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag.  
 
Het ‘Steunpunt Groot’ zal een totale ruimte van ongeveer 300 m2  beslaan (opgave 
politie). De locatie is op dit moment nog onbekend. Vanuit dit steunpunt vindt in ieder 
geval de noodhulp plaats en zullen er administratieve handelingen worden verricht. 
Aangiftes worden veelal bij de aangevers thuis of in de wijkwinkels opgenomen. De 
dienstverlening blijft dus op het huidige niveau gehandhaafd.  
We zijn in overleg met de politie waar het ‘steunpunt groot’ kan worden gevestigd.  
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  Openbare orde en veiligheid, 2.1 Integrale veiligheid 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 23 meldt u dat cameratoezicht mogelijk wordt uitgebreid. Zijn er al resultaten 
bekend van de camera’s die eerder werden geplaatst op de toegangswegen in onze 
gemeente? 
 

 Antwoord: Er zijn inmiddels resultaten bekend. De camera’s zijn geplaatst om voertuigcriminaliteit 

terug te dringen. De eerste politiecijfers laten zien dat de voertuigcriminaliteit afneemt. 

Een verdere analyse volgt; hierover gaan wij u t.z.t. informeren.   

   

23 Pagina 25 

  Openbare orde en veiligheid, Ontwikkelingen 

Eigen indicatoren, controles OMWB 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Kunt u aangeven hoeveel controles zijn uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 
inwonenden? 
 

 Antwoord: Er zijn ongeveer 20 controles door de OMWB uitgevoerd op basis van ontvangen 

klachten. Het gaat hierbij klachten over bedrijven en activiteiten waarvoor in de wet de 



 

 

OMWB is aangewezen voor het uitvoeren van de vergunningverlening,- toezicht en 

handhavingstaken. 
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  Openbare orde en veiligheid 

Wat gaat het kosten 

 Fractie: D66 

 Vraag: Saldo kosten: raming 2019 is 500.000e hoger dan raming 2018. Wat geeft u het 
vertrouwen dat het saldo in de daarop volgende jaren ongeveer gelijk blijft aan 2019. 
 

 Antwoord: De meerjarenraming is gebaseerd op de besluiten en kennis die op dit moment bekend 

is. Voor dit programma betreft het grootste deel van de lasten de bijdrage aan de 

gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant Noord. De vastgestelde 

begroting/meerjarenraming van deze gemeenschappelijke regeling is leidend voor het 

opnemen van onze bijdrage. Pas na besluitvorming over aanpassingen zal deze 

raming worden bijgesteld. 
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  Verkeer en vervoer, Ontwikkelingen  

GVVP 

 Fractie: D66 

 Vraag: In 2019 wordt het GVVP opgesteld. Uitvoering volgt daarna. Betekent dit dat bijv. de 
aanleg van fietsstraten en/of het verhoging van verkeersveiligheid bij scholen niet 
eerder dan 2020 aan bod komt?  
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

De aandacht voor verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen heeft 

onverminderd onze aandacht.  

Door middel van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) wordt verkeerseducatie 

aangeboden op scholen. Het BVL omvat een pakket aan maatregelen. Denk hierbij 

aan verkeerslessen, verkeerseducatieprojecten, praktische verkeersproef, 

verkeersveilige schoolomgeving, verkeersveilige school-thuisroutes en betrokkenheid 

van verkeersouders.  

 

In 2019 worden stakeholders bevraagd en studies uitgevoerd om te komen tot een 

breed gedragen GVVP. Het thema fietsverkeer maakt onderdeel uit van het nieuwe 

GVVP. 
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  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.1 Verkeersveiligheid 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: In het kader van verkeersveiligheid werkt u samen met diverse belangengroeperingen 

zoals Veilig Verkeer Nederland. In dat verband kennen we in Heusden al jaren het 

GVO, het Gemeentelijk Verkeersveiligheids Overleg. Opvallend genoeg wordt dit 

gremium niet met name genoemd. 

Hoe vaak is er dit jaar al overleg geweest met het GVO? Wordt het GVO altijd 
betrokken bij meer of minder ingrijpende verkeersbesluiten, met name als het gaat om 
de inrichting van wegen en hoeveel adviezen heeft dit adviesorgaan dit jaar 
uitgebracht? 
 



 

 

 Antwoord: Het GVO heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden in december 2017, maart 2018 en 

september 2018. In het GVO worden meer of minder ingrijpende verkeersmaatregelen 

besproken. Dit jaar zijn 6 adviezen afgegeven door dit adviesorgaan. 
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  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.2 Mobiliteit 

 Fractie: D66 

 Vraag: U wilt het aandeel duurzame brandstoffen bevorderen. Wat gaat u in 2019 doen, 
anders dan hieraan in het GVVP aandacht besteden? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Zoals u al aangeeft gaan we hier in het GVVP aandacht aan besteden. Daarnaast 

wordt de huidige overeenkomst voor het bijplaatsen van laadpalen voor elektrische 

voertuigen verlengd. 

   

28 Pagina 35 

  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.2 Mobiliteit 

 Fractie: D66 

 Vraag: Gaat u in 2019  1 of meer vrij liggende fietspaden aanleggen? 
 

 Antwoord: In 2019 worden er geen vrij liggende fietspaden aangelegd. Wel wordt in 2019 het 

thema fietsverkeer besproken met stakeholders om te komen tot een breed gedragen 

GVVP. Binnen de GOL worden direct na 2019 de snelfietsroute en het fietspad aan de 

Abt van Engelenlaan gerealiseerd. 
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  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.2 Mobiliteit 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij mobiliteit willen we enkel klimaatdoelstellingen bereiken. Wat willen we er qua 
mobiliteit bereiken? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Het mobiliteitsbeleid richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar wordt ook ingezet 

om het economisch functioneren op verschillende schaalniveaus te versterken en om 

de kwaliteiten die onze gemeente tot een aantrekkelijke woonlocatie maken te 

beschermen en te versterken. 

 

Daarnaast zijn niet alle vraagstukken op het gebied van mobiliteit per definitie het 

probleem en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Door met stakeholders 

hierover van gedachten te wisselen, kunnen zij ook een belangrijke bijdrage leveren 

aan het versterken van het mobiliteitsbeleid. 

   

30 Pagina 35 

  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.3 Duurzaam energieverbruik 

 Fractie: D66 

 Vraag: U wil de luchtkwaliteit verbeteren en geluidshinder verminderen. Wat gaat u in 2019 
doen om dit te bereiken (de huidige tekst geeft daar geen antwoord op). 
 



 

 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

In het kader van de duurzaamheidsagenda wordt werk gemaakt van de transitie van 

fossiele energie naar hernieuwbare energie. Hernieuwbare energiebronnen zijn 

schoon, er komt geen CO2, fijn stof of anderszins in de lucht (uitzondering hierbij is 

biomassa, waar sprake is van CO2-neutraliteit; uitstoot is afhankelijk van omzetting). 

Zo wordt gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit en hoewel hier hard aan wordt 

gewerkt, zijn de effecten hiervan op de luchtkwaliteit pas op (middel)lange termijn 

merkbaar. Dat geldt ook voor de positieve invloed van de GOL op geluid- en 

luchtkwaliteit. Op korte termijn wordt door het plaatsen van laadpalen elektrisch rijden 

gestimuleerd. Niet alleen leidt elektrisch rijden (in vergelijking met rijden op benzine of 

diesel) tot een betere luchtkwaliteit, maar ook tot afname van geluidshinder omdat 

motoren van elektrische voertuigen geluidsarm zijn. 
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  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.3 Duurzaam energieverbruik 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij duurzaam energiegebruik a. 50% besparing t.o.v. welk jaar? En b. er staan enkel 

acties rondom beperking energie voor verlichten. Wat gaan we op andere gebieden 

doen? 

 
 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

a. In het beleidsplan Openbare Verlichting wordt uitgegaan van 50% besparing in 

2030 t.o.v. 2013. 

b. Voor overige acties wordt verwezen naar de duurzaamheidsagenda, in het 

bijzonder naar verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. 
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  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.4 Leefomgeving 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij beheer openbare ruimte wordt gesproken over het principe “heel en veilig” minder 
strak in te vullen. Geef ons eens inzicht in een richting waaraan u denkt, want we 
kunnen zoals het nu beschreven is ook lezen dat u het beheer nog verder gaat 
beperken en dat kan oi niet de bedoeling zijn. 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

De kwaliteit van de openbare ruimte kan verdeeld worden in een technische waarde 

(technische staat), gebruikswaarde (functionaliteit, handhaafbaarheid, 

verkeersveiligheid), belevingswaarde (netheid, beeldkwaliteit, sociale veiligheid) en 

toekomstwaarde (duurzaamheid). Momenteel wordt de openbare ruimte voornamelijk 

beheerd vanuit de technische invalshoek. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt 

door de gebruikers echter voornamelijk beoordeeld op basis van beleving. Door samen 

met de gebruikers te bepalen welke waarden in een gebied van belang zijn, kan 

worden gekozen voor een gedifferentieerd kwaliteitsniveau. Dit zal worden vertaald in 

de verschillende beheerplannen waaraan nu wordt gewerkt. 

  



 

 

   

33 Pagina 35 

  Verkeer en vervoer, Wat willen we bereiken 

3.5 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

 Fractie: VVD 

 Vraag: GOL, Is voor de mitigerende maatregelen niet alleen een budget vastgesteld en dienen 
de specifieke maatregelen niet nog uitgewerkt te worden? 
 

 Antwoord: Door de raad zijn bij de behandeling van het voorontwerp PIP 6 mitigerende 

maatregelen vastgesteld. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast is 

aangegeven dat bij de actualisering van het GVVP nader zal worden bezien of nog 

andere maatregelen nodig en/of wenselijk zijn. 
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  Economie en recreatie, Beschrijving 

 Fractie: D66 

 Vraag: Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. Welke 
inhoud geeft u in dit verband aan het begrip duurzaamheid? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Duurzame economische ontwikkeling houdt in dat we verder kijken dan het aantrekken 

van nieuwe bedrijven en daarmee werkgelegenheid en economische groei. Juist door 

te investeren in de herstructurering van bedrijventerreinen en parkmanagement, 

investeren we in een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarnaast brengen we als 

overheid onderwijs en ondernemers samen om zo naar de toekomst toe goed 

geschoold personeel voor onze o.a. technische -en maakbedrijven te realiseren. 
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.1 Economische zaken en arbeidsmarkt 

 Fractie: D66 

 Vraag: Waarom wordt hier niet de belangrijke driehoek bedrijfsleven-onderwijs-arbeidsmarkt 
vermeld? 
 

 Antwoord: Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (platform techniek) om zo de tekorten 

op de arbeidsmarkt te lijf te gaan is onderdeel van de uitwerking van het economisch 

programma van Heusden en de Langstraat, maar wordt hier niet specifiek benoemd. 
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.2 Land en tuinbouw 

 Fractie: D66 

 Vraag: Hier is laatste jaren weinig van terecht gekomen. Hoe gaat het college dat verbeteren? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Wij delen uw oordeel dat er geen innovatieve ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 

plaatsvinden niet. Als gemeente proberen we deze ontwikkelingen mogelijk te maken.  

Actief accountmanagement van land- en tuinbouwbedrijven maakt onderdeel uit van 

versterking van de sector. 
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.4 Detailhandel 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wanneer verwacht u de toekomstplannen gereed te hebben? 
 

 Antwoord: In het najaar van 2018 worden de uitkomsten van het koopstromenonderzoek met de 

specificatie voor de kernen Drunen, Vlijmen Heusden verwacht. Op basis hiervan gaan 

we de gesprekken met de ondernemers en andere belanghebbenden in de 

verschillende (winkel)kernen aan. In de zomer 2019 hopen we de eerste resultaten te 

kunnen presenteren. 
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.6 Groen 

 Fractie: D66 

 Vraag: Ziet u het als uw doel om het aantal insecten in Heusden te laten toenemen? Wat gaat 
u daarvoor doen? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Vanuit de biodiversiteitsdoelstelling uit de Duurzaamheidsagenda, maar ook omdat het 
gewoonweg slecht gaat met de insectenstand in het algemeen, ziet de gemeente 
Heusden dit, als onderdeel van het groenstructuurplan, als doel. In het 
Groenstructuurplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2018, zijn 
in het uitvoeringsprogramma onder andere de volgende maatregelen opgenomen ter 
verhoging van de biodiversiteit, met ook als doel het aantal insecten te laten toenemen: 

 er wordt een integraal plan opgesteld voor het verhogen van de biodiversiteit, 

klimaatadaptatie en groen; 

 bij het omvormen van beplanting wordt ervoor gezorgd dat er een situatie ontstaat 

waarbij sprake is van een hogere biodiversiteit; 

 het vernieuwen/aanpassen van het beheerplan bermen, waarbij het verhogen van 

de biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt is; 

 publieksakties om het besef bij belanghebbenden te verhogen als het gaat om het 

verhogen van de biodiversiteit ook op particulier terrein en de waarden daarvan; 

 het maken van verbindingen tussen het buitengebied en de diverse kernen; 

 verhogen van de natuurwaarde van de dijken door deze meer open te maken. 
 

In Vlijmen is in 2017 al gestart met aangepast beheer van de gazons en het inzaaien 

van een bermstrook met een kruidenrijk mengsel met als doel het verhogen van de 

biodiversiteit. 
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.7 Herontwikkeling Metal Valley 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Herontwikkeling Metal Valley: a. hoeveel % van de kavels is reeds verkocht? En b. is 
er concrete belangstelling voor het resterende percentage kavels? 
 

 Antwoord: Er is circa 20% verkocht of in erfpacht uitgegeven. Circa 30% is momenteel in optie. Er 

is belangstelling voor het resterende deel.    
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  Economie en recreatie, Wat willen we bereiken 

4.8 Steenenburg 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij Steenenburg niet streven naar het toegankelijk houden van de landschappelijke 
zone, maar doen!  
 

 Antwoord: In lijn met de door de raad op 30 oktober 2012 vastgestelde kaders voor Landgoed 

Steenenburg houden we de landschappelijke zone toegankelijk. 
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  Economie en recreatie, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: D66 

 Vraag: Bovenste figuur: beroepsbevolking + 3.240 in laatste vier jaar. Volgens de bovenste 
figuur op pag.11 is de bevolking 20-65 in die periode met 200 mensen verminderd. 
Hoe is dat met elkaar te rijmen? 
 

 Antwoord: De bevolkingsgegevens komen van onze eigen Basisregistratie Personen en zijn zeer 

exact. De gegevens van de beroepsbevolking zijn een inschatting van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek die vervolgens worden verdeeld per gemeente.  

Daarnaast is beroepsbevolking de laatste jaren opgerekt van 65 naar 67 jaar waardoor 

er sprake is van een trendbreuk. 
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  Economie en recreatie, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: D66 

 Vraag: Bovenste figuur: het aandeel lokaal inkopen is erg laag. Heeft u daar een verklaring 
voor? 
 

 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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  Economie en recreatie, Waar gaat het geld naar toe? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Bij de directe interne kosten  staat dat dit incl. WML is. Enkel WML? Zo ja waarom 
enkel die PMC in de cijfers meenemen? 
 

 Antwoord: Hier wordt inderdaad enkel WML bedoeld. Onder het programma Economie en 

Recreatie valt ook het (onderhoud op) openbaar groen. Naast het eigen personeel dat 

hierop wordt ingezet, wordt voor een deel ook personeel van de WML ingezet. Dit is 

een belangrijk deel van de totale personele inzet en daarom is dat ook specifiek 

aangegeven.   
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  Onderwijs, Wat willen we bereiken 

5.2 Onderwijsachterstanden 

 Fractie: D66 

 Vraag: Ontbreekt hier niet het onderwerp Laaggeletterdheid? Evenals op pag. 66 par 6.3 
 

 Antwoord: Bij de ontwikkeling is aangegeven dat op regionaal en op lokaal niveau plannen van 

aanpak worden gemaakt. U wordt nader geïnformeerd zodra deze plannen klaar zijn. 
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  Onderwijs, Wat willen we bereiken 

5.5 Brede samenwerking onderwijs 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Wat we gaan doen voor 5.5 brede samenwerking onderwijs is erg vaag beschreven 
graag een concretere invulling. 
 

 Antwoord: De samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, 

Baanbrekers, bedrijfsleven, etc. komt 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. Zonder een grote rol op zich te nemen, kunnen 

gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het leggen en onderhouden van de 

verbindingen. Het is vervolgens aan de samenwerkende partijen om er op inhoud een 

succes van te maken en resultaten te boeken. 
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  Onderwijs, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: We zien dat niet alle geïndiceerde kinderen naar de voor en vroegschoolse opvang 
gaan, welk beleid/actie geldt er voor die geïndiceerde kinderen die hier geen gebruik 
van maken? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Bij de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is het uitgangspunt 

gehanteerd om een goed kwalitatief en kwantitatief aanbod van peuteropvang en 

voorschoolse educatie aan te bieden, dat ook voor ouders financieel toegankelijk is. 

Toch zullen er altijd ouders zijn die om bepaalde redenen geen gebruik maken van 

peuteropvang en ouders van doelgroepkinderen die geen gebruik maken van een 

VVE-aanbod. We proberen zo duidelijk mogelijk te krijgen waarom de ouders hun kind 

niet aanmelden en daarop gerichte actie te zetten. Het consultatiebureau besteedt 

extra aandacht aan het geven van informatie over het belang van de voorschoolse 

educatie en kan daarbij hulp inschakelen van andere partners, die mogelijk een andere 

ingang in het gezin hebben, zoals O3 of het onderwijs. 
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  Onderwijs, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De gegevens over vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie zijn tot en met 
2016. Wat zijn recentere gegevens, hoe kunnen we sturen of beleid maken als de 
gegevens zo oud zijn? 



 

 

  
 Antwoord: Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn we verplicht een 

aantal indicatoren op te nemen in onze begroting. Bron hiervoor is de website: 

www.waarstaatjegemeente.nl . De gegevens van deze site wordt door het Rijk gevuld 

en soms bewerkt tot de getoonde indicatoren. De genoemde gegevens zijn afkomstig 

van het dashboard van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Als u dit dashboard 

selecteert voor de gemeente Heusden kunt u ook de achtergrond en bron van deze 

gegevens opzoeken. 
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  Onderwijs, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Hoe moet de tabel verzuim leerlingen gelezen worden? 
  

 Antwoord: Wij citeren daarvoor de toelichting op de website waarstaatjegemeente.nl:  

Absoluut verzuim: het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, 

per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers hebben betrekking op schooljaren. De 

periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017". 

Relatief verzuim: het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, 

maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers hebben 

betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar 

"2016/2017". 

Als voorbeeld: absoluut verzuim 2017 bedraagt 0,46 per 1.000 inwoners tussen 5 en 

18. In 2017 hadden we ongeveer 6.500 inwoners tussen 5-18. Dat zou dan 3 (0,46 x 

6,5) leerplichtigen zijn die niet stonden ingeschreven op een school in het schooljaar 

2016-2017. 
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  Sport en cultuur, Wat willen we bereiken 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Vanaf blz. 66 staat bij cultuur bij wat gaan we doen als eerste woord subsidie, maar 
zonder SMART aan te geven wat we daar voor krijgen. Zeker bij de bibliotheek hadden 
we verwacht een eerste aanzet over de toekomstvisie te krijgen. 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Wat we gaan doen op cultuurgebied staat vooral beschreven onder het traject ‘Cultuur 

op Koers’ op de site, blz. 66. De subsidies op cultuurgebied richten zich met name op 

het mogelijk maken van de reguliere activiteiten van culturele organisaties zoals 

zangkoren, toneelverenigingen, harmonieën etc. 

Over de bibliotheek is toegezegd om nog dit jaar een kaderstellende discussie te 

voeren in de raad. Wij streven er naar de kaderstellende notitie bij de eerstvolgende 

raadscyclus in december ter bespreking voor te leggen. Aan de hand van de 

beschikbare informatie en de brainstormbijeenkomst op 22 augustus 2018 worden 

deze kaders gezamenlijk met de bibliotheek voorbereid. Als rode draad hierbij 

fungeren o.a. thema’s als spreiding en bereikbaarheid van de bibliotheekfunctie, 

samenwerking lokaal (schaalverdieping) en/of regionaal (schaalvergroting) en 

verbinding van inwoners en organisaties. Afhankelijk van de discussie in de raad 

worden de kaders in 2019 verder uitgewerkt.    

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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  Sport en cultuur, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Het % niet wekelijkse sporters is oud, hoe krijg je het cijfer inzichtelijk en hoe kunnen 
we het vergelijken met andere jaren en wat zijn ambities cq doelen die we willen 
bereiken? 
 

 Antwoord: Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn we verplicht een 
aantal indicatoren op te nemen in onze begroting. Bron hiervoor is de website: 
www.waarstaatjegemeente.nl . De gegevens van deze site wordt door het Rijk gevuld 
en soms bewerkt tot de getoonde indicatoren. De genoemde gegevens zijn afkomstig 
van het dashboard van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Als u dit dashboard 
selecteert voor de gemeente Heusden kunt u ook de achtergrond en bron van deze 
gegevens opzoeken. 
De gemeente doet zelf periodiek onderzoek onder de inwoners. De resultaten hiervan 
zijn opgenomen in de wijkatlas. In 2016 (meest recente gegevens) is de 
sportdeelname (zij het via een vereniging, sportschool of ongeorganiseerde sport) 
onder de inwoners vanaf 16 jaar 64%. Voor de doelgroep volwassenen wordt geen 
specifiek beleid gevoerd anders dan het faciliteren van sport in de vorm van het 
beschikbaar stellen van sportaccommodaties en de ondersteuning aan 
sportverenigingen. Stichting de Schroef organiseert in samenwerking met 
sportaanbieders en gezondheidsorganisaties GALM (vanaf 2015) en GALM plus (vanaf 
2018) voor de doelgroep 55+. 
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  Sociaal domein, Ontwikkelingen 

Hervormingsopgave inburgering 

 Fractie: Gemeentebelangen/DMP Heusden 

 Vraag: Gemeentebelangen: 
Op blz. 76 staat vermeld dat gemeenten een grotere rol krijgen bij een nieuw 
inburgeringsstelsel. Wat betekent dit concreet? 
DMP Heusden: 
Hoe gaat de gemeente Heusden dit vormgeven? 
 

 Antwoord: De grotere rol voor de gemeente bestaat uit het afnemen van een brede intake en het 

opstellen van een persoonlijk integratie- en inburgeringsplan. De markt van de 

inburgeringscursussen wordt hervormd. Gemeenten krijgen daarin een regierol en 

moeten zorgen voor verschillende leerroutes. Het leenstelsel voor de inburgeraars 

wordt afgeschaft. De middelen voor inburgering gaan naar de gemeenten. 

In de regio Hart van Brabant zijn we met alle gemeenten gestart om ons daar op voor 

te bereiden. Er zijn werkgroepen opgestart en al in 2019 wordt via de zogenaamde 

pilot inburgering+ ervaring opgedaan met elementen van de nieuwe aanpak. Op 

Langstraatniveau kennen we de HOB- (Huis/Opleiding/Baan) aanpak die ook wordt 

meegenomen in het regionale traject. 
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  Sociaal domein, 7.1 Werk en inkomen 

Wat willen we bereiken 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 77 lezen we dat bij een bijstandsuitkering wordt uitgegaan van een 
maatschappelijke tegenprestatie. Kunt u aangeven bij hoeveel % van de 
bijstandsuitkeringen in Heusden dit het geval is (dus dat er inderdaad een 
maatschappelijke tegenprestatie geleverd wordt)? 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 

 

 Antwoord: Een exact percentage aan uitkeringsgerechtigden waarbij sprake is van een 

maatschappelijke tegenprestatie is op dit moment niet bekend. Op basis van voorlopig 

cijfermateriaal bestaat het inzicht dat er in het merendeel van de gevallen sprake is van 

een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activiteiten die de 

toegang tot de arbeidsmarkt vergroten, etc. We willen bereiken dat in alle gevallen, 

waarbij sprake is van een uitkering, er ook sprake is van een passende 

maatschappelijke tegenprestatie. Baanbrekers is daarom bezig het hele bestand aan 

uitkeringsgerechtigden te screenen. De verwachting is dat deze screening in januari 

2019 is afgerond. In vervolg daarop wordt in samenspraak met Baanbrekers en lokale 

partijen als O3 verdere invulling gegeven aan het uitgangspunt van een passende 

maatschappelijke tegenprestatie voor elke uitkeringsgerechtigde. 
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  Sociaal domein, 7.5 Integratie vergunninghouders 

Wat willen we bereiken 

 Fractie: D66 

 Vraag: Welk percentage statushouders (u spreekt per abuis over vergunninghouders) neemt 
deel aan het arbeidsproces? 
 

 Antwoord: Vanaf september 2016 is gestart met het zogenaamde HOB-aanbod 

(Huis/Opleiding/Baan) via Baanbrekers aan statushouders. 50% van de statushouders 

met een HOB-traject neemt deel of heeft deelgenomen aan het arbeidsproces. Voor 

2019 wordt een % van 40 verwacht. Er is bij (een deel van) de statushouders die in 

2019 deelnemen sprake van een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft 

vooral te maken met factoren als taalbeheersing en leeftijd. 
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  Sociaal domein, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Van de voorzieningen voor mensen met ondersteuningsbehoeften wordt meer gebruik 
gemaakt, enkel van de vervoersvoorzieningen minder. Graag enige toelichting. 
 

 Antwoord: Inwoners maken ook meer gebruik van de vervoersvoorziening, hoewel dit niet blijkt uit 

de grafiek. Medio 2016 is van een grote groep mensen (~150) de vervoersvoorziening 

regiotaxi beëindigd. Dit betrof een administratieve correctie van mensen die al 

minimaal 3 jaar niet hadden gereisd met de regiotaxi en ook geen taxipas meer 

hadden. Deze mensen tellen nog wel mee in de cijfers 2016, omdat ze in dat jaar nog 

wel een voorziening hebben gehad. In 2017 telt deze groep niet meer mee, waardoor 

het aantal voorzieningen in dat jaar lager ligt. Zonder deze correctie was er ook voor 

deze voorziening sprake van een stijging. 
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  Sociaal domein, Indicatoren 

Eigen indicatoren 

 Fractie: D66 

 Vraag: De helft van de volwassenen en meer dan de helft van de senioren in onze gemeente 
heeft geen gezond gewicht. Vindt u dat de huidige programma’s gericht op gezonder 
leven voldoende zijn om dit omvangrijke probleem aan te pakken? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Ja, de huidige beschikbare programma’s die gericht zijn op een gezonder leven zijn 

voldoende. De inzet van deze programma’s en het bereik van deze programma’s kan 



 

 

echter altijd beter en dat is dan ook een aandachtspunt. De laatste jaren is er vooral 

ingezet op leefstijlverbetering onder jeugdigen (gezonde school, gezonde voeding, 

preventie genotsmiddelen) met als resultaat dat deze doelgroepen beter scoren op de 

indicatoren. De focus zal de komende jaren dan ook meer verlegd worden naar 

senioren en volwassenen. 
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  Sociaal domein, Indicatoren 

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Achterstand jeugd cijfers tot en met 2015, graag meer inzicht.  
 

 Antwoord: Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn we verplicht een 

aantal indicatoren op te nemen in onze begroting. Bron hiervoor is de website: 

www.waarstaatjegemeente.nl . De gegevens van deze site wordt door het Rijk gevuld 

en soms bewerkt tot de getoonde indicatoren. De genoemde gegevens zijn afkomstig 

van het dashboard van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Als u dit dashboard 

selecteert voor de gemeente Heusden kunt u ook de achtergrond en bron van deze 

gegevens opzoeken. 
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  Sociaal domein, Verbonden partijen 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op blz. 84 lezen we tot onze grote verbazing dat financiële gegevens van Baanbrekers 
niet bekend zouden zijn? 
 

 Antwoord: De financiële gegevens die ontbreken, zijn de bedragen van het eigen vermogen en 

het vreemde vermogen van Baanbrekers begin 2019 en eind 2019. Deze informatie 

zou te halen moeten zijn uit een meerjarig geprognosticeerde balans die in de 

begroting zou moeten zijn opgenomen. De informatie ontbreekt echter in de door de 

raad op 28 juni 2018 besproken begroting 2019. Daarom is het niet mogelijk om deze 

informatie te presenteren. 
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  Sociaal domein, Verbonden partijen 

GGD Hart van Brabant 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wat verklaart het verschil in raming van de kosten van € 64.000 tussen 2018 en 2019 
tav GGD hart voor Brabant? 
 

 Antwoord: Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor het vaccinatieprogramma. 

De gemeente zal hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Algemeen 

 Fractie: D66 

 Vraag: U reserveert 100.000 e per jaar voor duurzame projecten. Waarop heeft u dit bedrag 
gebaseerd? Heeft u de indruk dat met dit bedrag een wezenlijke bijdrage geleverd kan 
worden aan de energietransitie. Wacht u aanvragen van derden af of gaat u ook als 
gemeente actief projecten initiëren? Komen gemeentelijke projecten in aanmerking 
voor een bijdrage uit deze post? 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


 

 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Het bedrag betreft een inschatting en zal worden ingezet om lokale initiatieven verder 

te brengen, waardoor de kansen van een initiatief om een start te kunnen maken met 

de realisatie worden vergroot. Het bedrag wordt ingezet voor innovatieve projecten en 

dat kunnen ook gemeentelijke projecten zijn. De uitdagingen van de energietransitie 

zijn zeer groot. Elke verandering heeft een begin en daar willen we graag aan 

bijdragen. 

   

60 Pagina 91 

  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Wat willen we bereiken, 8.2 Duurzaam Klimaatadaptie en biodiversiteit 

 Fractie: D66 

 Vraag: in kop staat ‘biodiversiteit’; dit thema komt in de rest van deze paragraaf niet meer 
terug. Waarom niet? 
 

 Antwoord: Het waterbeleid en de manier waarop dit wordt omgezet in maatregelen (afkoppelen, 

robuuster watersysteem, etc.) leiden tot een vergroting van de biodiversiteit. Bij het 

opstellen van de teksten is die toename niet expliciet benoemd. Bij toekomstige 

teksten zal dit wel gebeuren. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Wat willen we bereiken, 8.2 Duurzaam Klimaatadaptie en biodiversiteit 

 Fractie: D66 

 Vraag: Heusden staat (net als alle andere gemeenten in Nederland) voor een grote opgave 
waar het gaat om klimaatadaptie en aanpassing van de woningvoorraad. Gaat u 
inwoners die willen (ver)bouwen actief ondersteunen bij vinden van klimaatbestendige 
oplossingen. En heeft u daarvoor voldoende deskundige mogelijkmakers in huis? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

De bewoners krijgen vanuit de klimaatcomponent hemelwater de mogelijkheid van 

subsidie op afkoppelen van verhard oppervlak en het aanbrengen van groene daken. 

Daarnaast hebben zij op dat gebied een eigen verantwoordelijkheid gekregen door de 

waterverordening. Daar waar zij vragen hebben, worden zij ondersteund met adviezen. 

De huidige personeelsbezetting voorziet hierin. De perceeleigenaar staat wel zelf aan 

de lat voor de engineering en uitwerking in de eigen bouwplannen. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Wat willen we bereiken, 8.2 Duurzaam Klimaatadaptie en biodiversiteit 

Hemelwater 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Welke subsidie wordt bedoeld? (Hemelwater; ‘Perceeleigenaren zullen bewust moeten 
worden van hun eigen rol in klimaatadaptatie en de opvang van hemelwater. De 
gemeente stimuleert dit met een subsidieregeling en stuurt waar nodig op basis van de 
waterverordening.’) 
 

 Antwoord: In het waterplan is een stimuleringsregeling opgenomen om perceeleigenaren te 

stimuleren: verhard oppervlak af te koppelen, daken te vergroenen en innovaties in het 

waterbeheer te starten. Deze regeling zal in 2018 van kracht worden. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Wat willen we bereiken, 8.3 Duurzaamheid- circulaire economie 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wat gaat u (naast afvalinzameling) doen om toe te werken naar een circulaire 
economie? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag.  

 

In 2019 wordt minstens één circulaire aanbesteding uitgevoerd. Hierbij denken we aan 
een pilot in de gebouwde omgeving. Hoe we dat doen? Daar is geen vastomlijnde 
route voor. Om daar te komen, tonen we lef, durven we te proberen en fouten te 
maken. 
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  Duurzaamheid, Milieu en afval 

Verbonden partijen, Omgevingsdienst Midden en West Brabant 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor het project Samen Sterk in Brabant (SSIB) staan voor 2018 en 2019 geen 
middelen meer geraamd (blz. 100), terwijl er naar ons idee toch wel degelijk sprake is 
van een erg succesvol project. Is het project ter ziele? Waarom zijn er geen middelen 
meer geraamd? 
 

 Antwoord: De bijdrage voor het SSIB is sinds 2018 onderdeel van de vaste deelnemersbijdrage 

uit de begroting en is conform het AB-besluit ondergebracht als collectieve taak. De 

kosten voor het SSIB zijn voor onze gemeente jaarlijks € 7.500. Tot en met 2017 

werden deze kosten apart in rekening gebracht en waren ze dus ook apart zichtbaar.  

Alle gemeenten in Noord-Brabant nemen deel aan het SSIB. Juist dit jaar is weer een 

grote kwaliteitsslag gemaakt binnen het project. 
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  Bouwen en wonen, Wat willen we bereiken,  

9.2 Doorstroming en betaalbaarheid 

 Fractie: D66 

 Vraag: Wat gaat u doen om te bereiken dat het tekort aan sociale huurwoningen in de kern 
Drunen wordt opgelost? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor sociale woningbouw in de kern 

Drunen. In de raadsvergadering van 30 oktober 2018 ligt een voorstel voor. 
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  Bouwen en wonen, Wat willen we bereiken,  

9.8 Geerpark 

 Fractie: D66 

 Vraag: Welke inspanningen gaat u plegen om te bereiken dat in De Grassen klimaat-
bestendige woningen worden gebouwd? 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

De gemeente streeft bij De Grassen naar een klimaatbestendige woonomgeving als 

geheel. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte 

door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, wateropvang en integratie van De 



 

 

Grassen in het waterplan Vlijmen-Noord. De woningen worden gasloos gebouwd en 

moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Vooralsnog zijn geen extra 

gemeentelijke inspanningen voorzien voor de bouw van klimaatbestendige woningen. 
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  Bouwen en wonen, Indicatoren  

Verplichte indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Tabel nieuw gebouwde woningen is verouderd, graag 1 met de nieuwste gegevens. 
 

 Antwoord: Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn we verplicht een 

aantal indicatoren op te nemen in onze begroting. Bron hiervoor is de website: 

waarstaatjegemeente.nl (Dashboards  BBV Heusden). De gegevens van deze site 

worden door het Rijk gevuld en soms bewerkt tot de getoonde indicatoren. Doel 

hiervan is om eenduidige indicatoren te krijgen waarmee een onderlinge vergelijking 

tussen gemeenten mogelijk is. Wij kunnen deze cijfers om die reden niet zelf 

aanvullen. Voor een toelichting op deze indicatoren verwijzen wij ook naar deze site. 

De tabel op de site geeft inzicht in de nieuw gebouwde woningen tot en met 2016.  

 

In 2017 zijn er, volgens onze eigen gegevens, 175 nieuwbouwwoningen opgeleverd.  
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  Algemene dekkingsmiddelen 

Lokale heffingen 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Welk bedrag is in 2017 ontvangen aan hondenbelasting en welk bedrag is in 2017 
uitgegeven in het kader van bestrijding van de overlast veroorzaakt door honden?  
 
Welke lasten heeft u in dit kader in 2019 begroot? 
 

 Antwoord: In 2017 bedroeg de opbrengst hondenbelasting € 248.000.  

De totale kosten bedroegen in 2017 ongeveer € 178.000. Dit bedrag is inclusief de 

kosten voor het heffen en innen van de hondenbelasting op basis van direct 

toegerekende uren. Voor 2019 zijn de totale kosten vanuit de begroting niet direct te 

herleiden omdat niet alle geschreven uren verder worden toebedeeld aan specifieke 

producten. Dit betekent dat de uren die worden besteed aan hondenoverlast niet 

specifiek geraamd worden. Indicatief kunnen de totale kosten worden gesteld op 

ongeveer € 180.000. 
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  Overhead 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Energiekosten van de gemeentelijke gebouwen vallen onder huisvesting. Waarom is 
geen effect terug te vinden van investeringen in duurzame energie, waaronder zonne-
energie? 
 

 Antwoord: Op pagina 85 wordt hiervan een specificatie gegeven en bedraagt het voordeel  

€ 38.000 op energiekosten, echter zijn de kosten voor het onderhoud en de 

kapitaallasten aanzienlijk hoger, waardoor de overhead huisvesting toeneemt.   
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  Overhead 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Hoe reëel is het dat voor overhead van Juridische zaken voor een fors lager bedrag 
begroot kan worden? En waardoor wordt dit veroorzaakt?  

 Antwoord: Het lagere begrote bedrag bij de overhead van Juridische zaken wordt veroorzaakt 

door een verschuiving van lasten naar het taakveld Openbare orde en veiligheid. Dit is 

opgenomen in de toelichting op de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018 

(na wijziging). Het betreft dus een verschuiving en geen verlaging van de kosten. 

   

71 Pagina 115 

  Onvoorzien en overige stelposten 

Wegenonderhoud 

 Fractie: D66 

 Vraag: Welke wensen leven er bij uw college tav een hoger onderhoudsniveau van wegen die 
een onvoorziene uitgave van 500.000 rechtvaardigen? Zie ook pag.161 waarin wordt 
gesteld dat er geen sprake is van structurele achterstanden. 
 

 Antwoord: Dit is geen technische, maar een politieke vraag. 

 

Als gevolg van de economische crisis en het daardoor verlaagde onderhoudsbudget is 

het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen en 

gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren verslechterd. Deze constatering 

noodzaakt ons om de beheerplannen bij te stellen. Bij de besluitvorming hierover zal 

duidelijk worden wat de werkelijk benodigde extra inzet is en wordt ook de aanvulling 

van het onderhoudsbudget bepaald. 
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  Onvoorzien en overige stelposten 

Stelpost toerisme 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Is dit nieuw beleid? Of is dit ook in voorgaande begrotingen opgenomen geweest? 
 

 Antwoord: Dit is ook in voorgaande begrotingen opgenomen geweest.  
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  Paragraaf Lokale heffingen, Tarievenbeleid 

OZB 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Kunt u aangeven waaruit de meeropbrengst 2018 vs 2019 bestaat, zoals 
areaaluitbreiding, inflatie, etc. 
 

 Antwoord: De meeropbrengst in 2019 ten opzichte van 2018 is een gevolg van inflatiecorrectie 

(2,4%) en areaaluitbreiding, respectievelijk € 182.000 en € 109.000. 
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  Paragraaf Lokale heffingen, Tarievenbeleid 

Hondenbelasting 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De opbrengst van de hondenbelasting wordt aangewend als dekkingsmiddel van de 
kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid. Hoe hoog zijn deze kosten?  
 



 

 

 Antwoord: Voor 2019 zijn de totale kosten vanuit de begroting niet direct te herleiden omdat niet 

alle geschreven uren verder worden toebedeeld aan specifieke producten. Dit betekent 

dat de uren die worden besteed aan hondenoverlast niet specifiek geraamd worden. 

Indicatief kunnen de totale kosten worden gesteld op ongeveer € 180.000. 
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  Paragraaf Lokale heffingen, Tarievenbeleid 

Afvalstoffenheffing 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Eerder (bij vaststelling van de jaarrekening 2017 ) werd vanuit de Algemene Reserve 

al 334.000 euro aan de Egalisatiereserve toegevoegd. Nu wordt voorgesteld om er 

opnieuw een bedrag aan toe te voegen en wel 228.000. Graag een berekening van dit 

bedrag? 

De tariefsverhoging die nu wordt voorgesteld is hoger dan in de Evaluatienota 

Omgekeerd Inzamelen als optie werd vermeld. Voor grote containers PMD en GFT 

wordt nu 1,70 voorgesteld (i.p.v. € 1,50) en het vastrecht is verhoogd met € 4,80. Toch 

is de extra opbrengst van deze verhogingen gelijk gebleven, nl. 5 ton. Dat bedrag werd 

ook al genoemd in de genoemde evaluatienota. Graag een verklaring. 

Voor 2019 verwacht u een verdubbeling van de hoeveelheid ingezameld PMD-afval 

van 900 ton naar 1800 ton. Waarop is die verwachting gebaseerd? Tegelijkertijd 

verwacht u dat de PMD-container als gevolg van de beprijzing minder vaak aan de 

straat zal worden gezet, nl. 13 keer  i.p.v. 17 keer. Hoe is dit te rijmen met de eerder 

genoemde verdubbeling? Je zou eerder verwachten dat het aantal inworpen restafval 

dan minder wordt? 

U wilt het systeem van omgekeerd inzamelen verder optimaliseren en verder ook 
werken aan afvalpreventie. Onderdeel daarvan is het voortzetten van de 
bewustwordingscampagne. Wat wil het college precies gaan doen en hoeveel budget 
is daarvoor in deze begroting uitgetrokken? 
 

 Antwoord: Het zijn 2 verschillende zaken. Enerzijds betreft het de onttrekking uit de AR voor de 

gemaakte incidentele kosten vanwege het omgekeerd inzamelen. Anderzijds het voor 

2019 begrote verschil tussen de opbrengsten en kosten binnen de afvalbegroting.  

De € 228.000 is het saldo van de verwachte opbrengst minus de verwachte kosten in 

2019 en dus de begrote storting in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing voor het 

jaar 2019. De totaal begrote opbrengsten bedragen € 3.620.000 (afvalstoffenheffing 

€ 3.385.000 + milieustraat € 235.000) en de totale afvalkosten € 3.392.000. 

De € 334.000, die bij de jaarrekening 2017 aan de egalisatiereserve is toegevoegd, 

betrof het grootste deel van de gemaakte incidentele kosten voor het omgekeerd 

inzamelen 2017. Het totaal van de incidentele kosten bedroeg € 463.000. Dat betekent 

dat nog over een aanvullende dotatie van € 129.000 een besluit nodig is om alle 

incidentele kosten voor het omgekeerd inzamelen uit de AR te kunnen onttrekken. Dit 

is in het raadsvoorstel als beslispunt opgenomen.   

 

In de evaluatienota zijn indicatieve bedragen opgenomen. Het tarief van € 1,70 voor 

een grote container is het equivalent van het tarief van € 1,00 voor een kleine 

(240/140*1). Ook fluctuaties van het aantal ledigingen door de tariefstelling van de 

containers spelen een rol bij de bepaling van het uiteindelijke bedrag dat in de 

begroting is opgenomen. De voorgestelde tarieven, inclusief de verhoging van het 

vastrecht, zijn gebaseerd op de meest actuele informatie die nu voorhanden is. 

 

Door de invoering van omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid PMD verdubbeld (zie 

evaluatie). Voor 2019 verwachten we geen verdere stijging, maar ook geen daling. 

Door de tariefstelling is de verwachting dat onze inwoners hun PMD-container minder 



 

 

vaak aan de straat zetten, maar wel evenveel kilo's PMD zullen blijven aanbieden. We 

denken dan ook niet dat het aantal inworpen van restafval zal wijzigen.  

 

We willen inwoners bewust maken van het belang van afvalscheiding en –preventie 

door te blijven communiceren over het nut en de noodzaak ervan. Daarnaast willen we 

met stakeholders in gesprek om te bezien waar de bewustwording verder vergroot kan 

worden. Ook zal de samenwerking met scholen worden voortgezet. Hier is geen extra 

budget voor uitgetrokken, alles wordt gedekt binnen de reguliere begroting. Het bedrag 

dat hiervoor beschikbaar is, is € 25.000. 
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  Paragraaf Lokale heffingen, Tarievenbeleid 

Rioolheffing 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het tarief voor rioolheffing wordt met 5,4% verhoogd naar € 173,16 conform het 
vastgestelde Waterplan. Volgens genoemd plan zijn deze tarieven gebaseerd op 
prijspeil 2017 (zie blz. 36 van het plan). Dat betekent dat er geen indexatie heeft 
plaatsgevonden. Is dit juist? 
 

 Antwoord: Het klopt dat bij de bepaling van de tarieven rioolheffing 2019 geen rekening is 

gehouden met inflatiecorrectie. Bij het opstellen van de begroting wordt altijd gekeken 

of indexering noodzakelijk is. Geconcludeerd is dat de niet geïndexeerde cijfers uit het 

vastgestelde waterplan zowel voor de baten als voor de lasten als reëel beschouwd 

kunnen worden voor de begroting 2019. Het is dus niet noodzakelijk om de budgetten 

te indexeren. 
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Algemeen 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De gemeente loopt mogelijk nog een risico wanneer de uitvoering van de GOL-plannen 
duurder uitpakken. Waar is dit risico opgenomen? 
 

 Antwoord: Dit risico is niet specifiek opgenomen omdat is afgesproken dat bij een ongunstige 

aanbesteding (die hoger uitpakt dan de beschikbare middelen) er nadere 

besluitvorming plaatsvindt. Zodra de uitvoering na de gunning is gestart, zou dit risico 

vallen onder de risicoparagraaf onder de kop uitvoering werken waaronder het risico 

op kostenoverschrijdingen in de uitvoering van grote projecten valt.  
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Weerstandscapaciteit, incidentele weerstandscapaciteit 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Het aantal ha pachtgrond is t.o.v begroting 2018 toegenomen, graag een verklaring 
hiervoor. 
 

 Antwoord: De toename van het aantal ha pachtgrond is niet in lijn van de verwachting. Bij het 

onderzoek naar aanleiding van uw vraag is gebleken dat het oppervlak van een 

perceel dat is verkregen uit de kavelruil GOL onjuist in het rekenblad is opgenomen. 

Het overgenomen oppervlak is 27.60.60 ha. Dit is onjuist en dit moet 2.76.60 ha zijn. 

Een afwijking van 24.84.00 ha.  

De juiste omvang van de pachtgronden medio 2018 (die niet in een grondexploitatie 

zitten) bedraagt daarmee 632 ha, verdeeld naar 560 ha vaste pacht en 45 ha losse 

pacht (en 27 ha. overige grond). Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit worden 



 

 

alleen de eerste twee meegenomen. Op basis van dit aantal en de bandbreedte aan 

prijzen, ligt de marktwaarde tussen de € 20 en € 27,6 mln. Rekening houdend met een 

boekwaarde op een deel van deze gronden van in totaal € 12,8 mln., bedraagt het 

verschil tussen de potentiële gemiddelde opbrengstwaarde (€ 23,8 mln.) en de 

boekwaarde en daarmee de indicatieve gemiddelde omvang van de stille reserve € 

11,0 mln. (in de begroting staat nu € 11,9 mln.).  

 

Het effect op de stille reserves bedraagt 50%. De juiste omvang is dan geen € 5,9 

maar € 5,5 mln. De totale weerstandscapaciteit bedraagt dan geen € 22,9 maar  

€ 22,5 mln. De benodigde weerstandscapaciteit blijft € 9,2 mln. De conclusies van de 

paragraaf blijven daarmee onveranderd.  

Wij zullen de aanpassingen op de website verwerken.  

 

De onderliggende pachtlijst zal vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. 
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Weerstandscapaciteit, structurele weerstandscapaciteit 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Gemist wordt een lijst met opbouw weerstandscapaciteit 2017 t/m 2022. Graag 
aanleveren. 
 

 Antwoord: De weergave in de paragraaf ‘weerstandvermogen en risicobeheersing’ is zowel voor 

de daarin opgenomen risico’s als de weerstandscapaciteit een momentopname. Elk 

half jaar actualiseren we die. Er is dus geen sprake van een berekende meerjarige 

weerstandscapaciteit. Het overzicht op pag. 154 geeft wel aan hoe de verhouding 

tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Risico’s, verkoop gemeentelijke eigendommen 

 Fractie: D66 

 Vraag: Is er bij het risicoprofiel gemeente-eigendommen rekening mee gehouden dat indien 
op deze gronden sociale woningen komen de grondopbrengst lager is. 
 

 Antwoord: Voor locaties die in aanmerking komen voor woningbouw is een opbrengst geraamd. 

De opbrengsten zijn vanzelfsprekend afhankelijk van het uiteindelijke 

woningbouwprogramma. Het resultaateffect bij een keuze voor meer sociale 

woningbouw is bij deze locaties niet anders dan het effect bij iedere andere 

grondexploitatie. Met het effect van deze mogelijke beleidskeuze(s) (zoals wijziging 

opbrengsten bij meer / minder sociale woningbouw) is in het risicoprofiel niet specifiek 

rekening gehouden.  

Het overgrote deel van de in de taakstelling opgenomen gronden betreft overigens 

(verpachte) cultuurgronden die niet in grondexploitaties zijn opgenomen.   
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  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Kengetallen, Netto schuldquote 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De schuldquote van de gemeente neemt toe de komende jaren. Er moet meer geleend 
worden de komende jaren. Benutten belastingcapaciteit toeneemt van 82% naar 92%. 
Meer inkomsten door belastingen wordt dus ook al maximaal uitgenut. Waarom wordt 
in deze tijd, buiten de crisis, niet gewerkt aan afname van de schuldquote? Zeker 
gezien de lage rentepercentages, die mogelijk te laag zijn ingeschat.  



 

 

 
 Antwoord: Wij sturen op een begroting waarbij de opbrengsten hoger zijn dan de kosten (inclusief 

de rentekosten van de leningenportefeuille) en op het actief verkopen van bedrijfs- en 

woningkavels. Omdat we de komende jaren meer gaan uitgeven, zal ook de 

financieringsbehoefte toenemen. Hier staan echter ook hogere inkomsten tegenover. 

De verkoop van kavels loopt goed waardoor de leningenportefeuille, die hiervoor in het 

verleden is gevormd, kan worden afgelost met de verkoopopbrengsten.  

Uw conclusie dat de inkomsten door belastingen al maximaal wordt uitgenut delen wij 

overigens niet; een belastingcapaciteit van 92% wil zeggen dat de lokale lasten in 

Heusden 8% onder het landelijk gemiddelde (van 2018) liggen (en dus niet dat bij 

100% de maximale capaciteit zou zijn benut).  
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  Onderhoud kapitaalgoederen, vertaling van het beleidskader 

Middelen 

 Fractie: D66 

 Vraag: Waarom neemt de begroting wegenonderhoud 2019 met 65.000 e af, terwijl anderzijds 
een post onvoorzien van 5 ton wordt voorgesteld. 
 

 Antwoord: Het bedrag voor wegenonderhoud is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning; 

deze bedragen fluctueren per jaar op basis van die planning. Daardoor is het bedrag in 

2019 lager dan in 2018. 

De toevoeging van gemiddeld € 500.000 per jaar is hierin nog niet verwerkt. Deze staat 

als stelpost gereserveerd in afwachting van een nieuw te bepalen onderhoudsniveau. 

Aan een hoger onderhoudsniveau zullen vanzelfsprekend hogere kosten verbonden 

zijn.  
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  Financiering, Rentevisie 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De korte rente is voor 2019 gesteld op 0%, de lange rente op 1,5%. De verwachting is 
dat de rente gaat stijgen, niet alleen de korte tot 1% waarin is voorzien, maar ook de 
lange rente. Is het voor het meerjarenbeeld niet erg gunstig ingeschat om vast te 
houden aan 1,5% voor lange rente? Het renterisico is op 0 gesteld, dit is erg 
optimistisch, gezien alle ontwikkelingen op de financiële markt. 
 

 Antwoord: De huidige percentages voor de lange en korte rente in de markt op dit moment liggen 

lager dan de gehanteerde percentages in de begroting/meerjarenraming. Er is dus nog 

marge aanwezig als de rente gaat stijgen in 2019 alvorens we op de genoemde 

percentages zitten. Verder baseren we de te hanteren rentepercentages op de rente-

visie van de banken en die zijn in de lijn met deze percentages. 
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  Grondbeleid, Economische tendens 

Tegenstrijdigheid landelijke tendens en regionale prognose aantallen woningen 

 Fractie: D66 

 Vraag: Zie laatste  alinea op deze pagina. Wat gaat u -in het belang van Heusden- doen aan 
deze tegenstrijdigheid? 
 

 Antwoord: De landelijk sturing gaat uit van snelheid in het toevoegen van woningaantallen en 

woningtypen gericht op de demografische ontwikkeling. Er wordt voor de lange termijn 

niet ingezet op het bouwen van extra woningen. Als we in onze gemeente willen 

versnellen dan is er daarvoor voldoende harde plancapaciteit. De provinciale 

woningbouwprognoses uit 2017 blijven echter het uitgangspunt.  
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  Paragraaf Grondbeleid 

Toelichting per project 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Waarom is project Dillenburg hier niet opgenomen? 
 

 Antwoord: Het project Dillenburg is onder 6.8 bij het programma Dillenburg ook al toegelicht.   
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  Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Gemist wordt een lijst met onttrekking + toevoegingen bedragen en data van algemene 
reserve. Voor 2017 t/m 2022 

 Antwoord: Deze lijst is toegevoegd als bijlage 1 verloop algemene reserve 2017-2022 
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  Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Waarom zijn de onttrekkingen voor ca 2,5 mln. niet opgenomen in onttrekking 
algemene reserve fietspad + IHP? 

 Antwoord: Omdat voor het fietspad onduidelijk is op welke termijn er verdere activiteiten plaats 

gaan vinden. Het GVVP, en gekoppeld daaraan de uitvoering van de GOL-plannen, zal 

daar meer duidelijkheid over gaan geven. Voor het IHP betreft het een reservering. 

Onduidelijk is of, en zo ja wanneer, een beroep op deze gelden nodig is. Dit hangt af 

van concrete projecten en of er zich dan kosten voor gaan doen die niet in het IHP zijn 

voorzien. Als het aan de orde is, zullen wij aan de raad een voorstel doen om tot een 

onttrekking uit de AR te besluiten op basis van een onderbouwde kostenraming van 

het betreffende project tot ver/nieuwbouw.   
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  Programma Bestuur en beheer 

Toelichting Begroting 2019 …. 

 Fractie: Gemeentebelangen/DMP 

 Vraag: Gemeentebelangen: 
Bij het programma Bestuur en Beheer dalen de lasten met 3.840.000 (blz. 195). Uit de 
verschillenanalyse komt dit bedrag echter niet naar voren. Die gaat niet verder dan een 
daling van het netto geraamd resultaat van 1.942.000. Graag een toelichting. 
DMP: 
Beheer gemeentelijke eigendommen, verschil begroting 2019 tov 2018: netto resultaat 
lager dan in 2018  € -1.942.000. Wat is de verklaring voor dit verschil? 
 

 Antwoord: De totale lasten in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018 incl. 

wijzigingen nemen af met € 1.649.000 en de totale baten nemen af met  

€ 3.840.000. Per saldo resulteert dit in een negatief verschil van € 2.191.000.  

 

Het grootste verschil van € 1.942.000 wordt veroorzaakt door het lagere netto resultaat 

van het beheer gemeentelijke eigendommen en dat komt door lagere verkoopkosten  

en lagere verkoopopbrengsten. Het betreft een dynamische lijst en deze lijst van te 

verkopen eigendommen wisselt jaarlijks op basis van de voor verkoop beschikbare 

objecten (panden en gronden) en de daarmee samenhangende verkoopmomenten. De 

verkoopkosten wisselen ook jaarlijks en zijn vanzelfsprekend, evenals de 

verkoopopbrengsten, louter objectgebonden en daarbij ook marktafhankelijk. 
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  Programma Openbare orde en veiligheid 

Toelichting Begroting 2019 …. 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Als gevolg van formatie-uitbreiding worden er meer uren verantwoord op het taakveld 
oov namelijk ad. € 94.000. Graag zouden we een specificatie ontvangen van dit bedrag 
en taakveld. 
 

 Antwoord: De stijging wordt uitsluitend verklaard door de formatie-uitbreiding in het kader van 

veiligheid/ondermijning zoals opgenomen in deze begroting. Een deel van de uren van 

de extra BOA en een deel van de uren van de extra jurist komen ten laste van dit 

taakveld. Ten opzichte van 2018 zorgt dit voor het verschil. 
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  Programma Openbare orde en veiligheid 

Toelichting Begroting 2019 …. 

 Fractie: Gemeentebelangen/DMP Heusden 

 Vraag: Gemeentebelangen: 
Bij het taakveld Openbare Orde en Veiligheid zijn enkele budgetten overgeheveld van 
Overhead. Het gaat daarbij om een bedrag van 58.000 euro. Graag een toelichting. 
DMP Heusden: 
Vanaf 2019 zij enkele budgetten die voorheen vielen onder overhead verplaatst naar 
het taakveld oov (ad 58.000). Welke zijn dit en waarom verplaatst? 
 

 Antwoord: Het gaat om kosten in het kader van BIBOB-onderzoeken, de bijdrage voor het RIEC 

onderzoek regio (Tilburg) voor het regisseren van ondermijningsonderzoeken en de 

bijdrage aan het integraal veiligheidsfonds Oost Brabant. Bij de toedeling aan 

taakvelden zijn deze nu gekoppeld aan openbare orde en veiligheid en in 2018 per 

abuis aan overhead (juridische zaken). Omdat deze kosten alleen betrekking hebben 

op openbare orde en veiligheid moeten ze rechtstreeks daaraan worden toebedeeld.  
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  Programma Verkeer en vervoer 

Toelichting Begroting 2019 …. 

 Fractie: VVD 

 Vraag: GOL, Waar is de hoogte van de stelpost van 100K voor actualisering van het GVVP 
n.a.v. de GOL-plannen op gebaseerd? 
 

 Antwoord: Deze is niet onderbouwd. Het GVVP moet nog worden opgesteld. Om hier na 

vaststelling ook direct uitvoering aan te kunnen geven, hebben we een voorlopige 

reservering opgenomen in de begroting 2019 van € 100.000 en structureel € 200.000. 

We verwachten dat uit het GVVP met name investeringen zullen voortvloeien (uitgaven 

die geactiveerd worden en meerjarig worden afgeschreven). In dat geval zullen de 

eerste kapitaallasten in 2020 vallen voor kredieten die in 2019 worden gevoteerd; 

vandaar het hogere bedrag vanaf 2020. Niettemin is niet uit te sluiten dat een deel van 

de uitgaven niet geactiveerd kan worden. Daarom is ook in 2019 een bedrag geraamd. 

Ook om eventuele kosten gekoppeld aan de opstelling van het GVVP te kunnen 

afdekken. De middelen staan op een stelpost; uit het door de raad vast te stellen 

GVVP moet blijken hoeveel middelen daadwerkelijk beschikbaar moeten komen en op 

dat moment kan tot een bijstelling van de opgenomen raming worden besloten.  
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  Programma Verkeer en vervoer 

Algemeen 

 Fractie: VVD 

 Vraag: In het coalitieakkoord staat dat ‘heel en veilig’ losgelaten wordt, en dat we streven naar 
een kwaliteitsimpuls van onze infrastructuur. Is dat opgenomen in dit programma? 
 

 Antwoord: Deels. In financiële zin is rekening gehouden met extra kosten voor onderhoud van  

€ 500.000 per jaar. Inhoudelijk moet het nieuwe beleids/beheerplan wegen nog worden 

vastgesteld. Daarop is nog niet vooruitgelopen in deze begroting bij de uitwerking van 

de doelen en prestaties zoals opgenomen onder het programma Verkeer en vervoer. 

Uit dat plan moet ook nog blijken of de gereserveerde middelen volstaan of niet. 

Besluitvorming daarover vindt na de begrotingsbehandeling plaats.  
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  Programma Verkeer en vervoer 

Toelichting Begroting 2019 …. 

 Fractie: Heusden Transparant/Gemeentebelangen 

 Vraag: Heusden Transparant: 
Graag ontvangen wij een toelichting op de volgende tekst: 
“Er worden meer kosten gemaakt in verband met het plan van aanpak zwerfafval. Hier 
tegenover staat op Programma 8 (milieu en afval) een hogere bijdrage uit het 
afvalfonds”. 
 
Graag vernemen wij de hoogte van de kosten van het plan van aanpak en wat is de 
hoogte van de bijdrage uit het afvalfonds? 
 
Kunnen wij een afschrift ontvangen van het plan van aanpak? 
 
Gemeentebelangen: 
Er is 184.000 euro uitgetrokken voor een Plan van Aanpak Zwerfafval (blz. 197). 
Waarop is dat bedrag gebaseerd? 
 

 Antwoord: De kosten van de opgenomen maatregelen in het plan van aanpak zwerfafval 

bedragen € 207.000. De maatregelen bestaan onder andere uit de aanpak van 

evenementenafval, samenwerking met scholen, opschoonacties, het aanpakken van 

snoeproutes en hotspots, het tegengaan van zwerfafval en dumpingen in 

natuurgebieden, het doen van proeven met kroonringen voor PMD-afval, het uitvoeren 

van pilots met schoon belonen en communicatie. De vergoeding, die we vanuit het 

Afvalfonds ontvangen, is even hoog.  

 

Het plan is al ingediend bij Stichting Nedvang. Reden hiervoor is dat de termijn om 

aanspraak te kunnen maken op de nog beschikbare gelden afliep op 1 augustus 2018. 

Het opgestelde en ingediende plan van aanpak is niet helemaal dichtgetimmerd. Graag 

gaan wij op korte termijn in gesprek met de raadsleden over de nadere invulling van 

het plan van aanpak. 
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  Programma Economie en recreatie 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Graag ontvangen wij een specificatie van het totaal aan uitgaven in 2017 en 2018 t.b.v. 
de viering 7 Eeuwen Heusden en tegelijk uit welk, door de raad, beschikbaar gestelde 
budget de uitgaven zijn voldaan. Tevens vernemen wij graag welke elementen hebben 
geleid tot de hogere lasten?  
 
Is in deze begroting (2019) een budget voor de Dromen Doen Heusden dag 
opgenomen? 
 

 Antwoord: Voor het jaar 2017 is € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit is opgebouwd uit een bedrag 
van € 25.000 (opgenomen in de voorjaarsnota 2016) en daarnaast hebben wij voor het 
opstellen van de begroting 2017 besloten om nog een extra bedrag van  
€ 25.000 op te nemen dus in totaal € 50.000. Dit is in het najaar van 2017 bij de 
raadsbehandeling van de begroting vastgesteld. 
 
In 2017 is er € 17.000 uitgegeven aan de voorbereiding van Heusden700.  
Dit waren de kosten voor de inspiratiesessie, -flyer, ontwikkeling feestprogramma, inzet 
stagiaire en kosten promotie/ website.  
 
Op 27 juni 2017 heeft de raad in totaal € 150.000 toegekend aan het programma 
Heusden 700. Dit is inclusief € 50.000 voor de Dromen.Doen.Heusdendag. In de 
komende bestuursrapportage wordt er geen overschrijding gemeld van het budget. De 
verantwoording van de uitvoering van het feestjaar Heusden700 in 2018 volgt in 2019, 
nadat alle activiteiten zijn geweest. Uiteraard wordt de raad hierin betrokken. 
 
In de begroting 2019 is een budget voor de Dromen Doen Heusden dag opgenomen 
van € 50.000. 
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  Programma Onderwijs 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Onderwijs. Is in de begroting rekening gehouden met extra kosten 
onderwijshuisvesting indien ondanks IHP geplande nieuwbouw agv bv procedures 
vertraagd? In Oudheusden is bv bij een strenge winter noodverwarming nodig.  
 

 Antwoord: Om het gebouw tot aan de realisatie van de vervangende nieuwbouw in redelijke staat 

te houden en op verantwoorde wijze te kunnen gebruiken, beschikt het schoolbestuur 

over een bedrag van € 100.000. 
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  Programma Sport en cultuur 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Waarom is de toplaag van sportveld Haarsteeg wel ineens afgeboekt in 2018 en de 
toplaag van DAK destijds niet? Komt in de toekomst agenda sport duidelijk beleid, wel 
of niet volledig afboeken sportvelden na aanleg? 
 

 Antwoord: Net als bij de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvoetbalvelden RKDVC en 

VV Haarsteeg, zal ook bij DAK de restantboekwaarde van de oude toplaag ineens 

worden afgeboekt op het moment dat de toplaag wordt vervangen door een nieuwe. In 

beide gevallen is er sprake van vervanging voordat de boekwaarde volledig was 

afgeschreven. Voor DAK gebeurt dit in 2019, omdat de toplaag dan wordt vervangen. 

Dit wordt voorgeschreven door het BBV. 
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  Programma Sociaal domein 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Is bij sociaal domein demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en geleidelijke 
toename statushouders meegenomen bij de raming? In 2018 lopen we achter op 
huisvesten statushouders, dit moet in 2019 weer worden ingehaald. 
 

 Antwoord: Daar is rekening mee gehouden. Het streven is om de taakstelling in 2018 alsnog te 

gaan realiseren. Of dit lukt is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het 

vrijkomen van geschikte woningen, maar ook de voortgang van de aangevraagde 

gezinsherenigingen. Hierover zijn we structureel in overleg met Woonveste. 
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  Programma Sociaal domein 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Lasten zijn volgens overzicht 1,2 mln hoger. 
Hoe gaan de hogere kosten 2019 WMO/jeugd gedekt worden? 
 

 Antwoord: Vanaf 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein opgegaan in het gemeentefonds 

en maakt dus onderdeel uit van de algemene uitkering, op enkele onderdelen na. De 

voormalige middelen Sociaal Domein (waaronder WMO en Jeugd) zijn daarmee ook 

onderdeel van de integrale afweging van besteding van middelen bij de begroting 

2019.  
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  Programma Duurzaamheid, Milieu en afval 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Is er bij de raming van de afvalkosten ook gekeken naar reductiemogelijkheden aan de 
gemeentelijke kant? Gedacht kan worden aan minder ophaalrondes GFT in winter 
(dec-mrt) en andere afzetmogelijkheid PMD. 
 

 Antwoord: Bij de raming hebben we al rekening gehouden met een besparing op de 

inzamelkosten voor PMD en GFT als gevolg van de ledigingstarieven. De verdere 

mogelijkheden voor reductie van de afvalkosten worden momenteel tegen het licht 

gehouden. Waar mogelijk en acceptabel zullen deze worden doorgevoerd. 
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  Programma Bouwen en wonen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Is bij meerjarenraming rekening gehouden met het vertraging op GOL waardoor 
Grassen later kunnen worden aangelegd? Tot wanneer kan er doorgebouwd worden in 
huidige situatie zonder randweg Vlijmen? 
 

 Antwoord: In de grondexploitatie is voorzien dat de 1e fase in 2019/2020 kan worden afgerond. 

Voor de vervolgfase is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met uitgifte van de 

eerste kavels vanaf 2021. Op basis van nu bekende gegevens laat de huidige planning 

van de uitgifte in de grondexploitatie nog ruimte om eventuele vertragingen in het GOL-

traject op te kunnen vangen. 
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  Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 

Toelichting op de balans, Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: In evaluatie omgekeerd inzamelen van september jl. gaat u op basis van de prognose 
uit van een stand per 31-12-2018 van € 952.096 negatief. Rekening houdend met de 
aanvullende dotatie van € 129.000 zou het saldo per 1-1-2019 € 823.096 negatief 
bedragen. 
 
Waarom neemt u in de begroting een bedrag op van € 525.000 negatief? 
 

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

uitgegaan van 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 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. De extra dotatie van € 129.000 is in het 

raadsvoorstel van de begroting 2019 opgenomen en kan daarna ook worden verwerkt 

in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. 
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Waarom zitten de GOL middelen Ad 3,5 mln nog in algemene reserve. Dit is immers al 
toegezegd en besloten op 6 december 2016. Waarom zit dit niet in een 
bestemmingsreserve? 
 

 Antwoord: Het betreft een voorlopige reservering. Omdat deze middelen bij de start van de 

uitvoering in de reserve kapitaallasten worden gestort, vinden we het voor een korte 

periode niet wenselijk om een bestemmingsreserve te vormen en het van daar uit 

ineens weer door te storten in de reserve kapitaallasten.  
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: Heusden Transparant 

 Vraag: Waarom is de structurele bijdrage t.b.v. Het Run hier niet opgenomen? 
 
Wordt met het vaststellen van deze begroting het structureel krediet voor Het Run 
gevoteerd of ontvangt de raad hiervoor separaat een voorstel? 
 

 Antwoord: Deze is direct functioneel geraamd op Het Run onder programma 6. Het betreft geen 

krediet maar een exploitatiebedrag. Omdat hierover geen beleidsdocument meer volgt 

of nadere kaderstelling hoeft plaats te vinden, is dit niet als stelpost opgenomen. Met 

de vaststelling van de begroting zijn de middelen voor 2019 gevoteerd.   

Over de start en de voortgang van de aanbesteding wordt u geïnformeerd.  
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  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Toelichting 15;  onderhoud gemeentelijke gebouwen. 
Bij toelichting onderhoud gebouwen is de verkeerde tekst gebruikt. Graag alsnog 
toelichting nieuw/in gang gezet beleid mbt dit onderwerp. 
 



 

 

 Antwoord: De tekst die er staat is de juiste tekst. Voor zowel het wegenbeheer als het beheer van 

gemeentelijke gebouwen wordt een nieuw beleids-/beheerplan opgesteld. Voor beide 

is een voorlopige reservering opgenomen in afwachting van besluitvorming over het 

nieuw vast te stellen onderhoudsniveau. 
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  Vervangingsinvesteringen per programma 

 Fractie: Heusden Transparant/DMP Heusden 

 Vraag: Heusden Transparant: 
Wanneer is er sprake van een vervangingsinvestering en wanneer niet? 
 
Wat is de verklaring voor het feit dat de vervangingsinvestering automatisering 
software en hardware ten opzichte van de begroting 2018 voor het jaar 2019 is 
gestegen van een bedrag van € 190.000 naar € 675.250. 
 
Hoeveel middelen worden ter beschikking gesteld aan de ICT corporatie? 
 
Waarom wordt in deze begroting nergens melding gemaakt van deelname in 
vorenbedoelde corporatie?  
 
DMP Heusden: 
Onderdeel: Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware. 

Er worden vier investeringen vermeld: 
€ 195.000 
€ 675.250 
€ 385.000 
€ 215.000 
Graag een nadere specificatie van deze investeringen? 
 

 Antwoord: Er is sprake van een vervangingsinvestering, wanneer een investering al is 

opgenomen in de activastaat en deze na einde looptijd vervangen dient te worden. 

Er is geen sprake van vervanging, wanneer een investering niet al is opgenomen in de 

activastaat. 

De stijging komt door nieuwe investeringen in: werkstations/laptops 165K – storage 

190K – server 80K en apparatuur raadzaal 50K. 

De middelen zijn al geaccordeerd in de vorige begroting en zijn opgenomen in 

voorgaande investeringen. Deze post is opgenomen in de activastaat voor een bedrag 

van € 350.000 en is daarom niet in de vervangingsinvesteringen opgenomen. 

2018: - 195K 
Grootste investeringen: Wireless-switch netwerk. 175K 
 
2019 – 675K 
Grootste investeringen: Storage 190K – Werkstations/laptops 160K – Server 80K 
  
2020 – 385K 
Grootste investeringen: Zaaksysteem 200K – Smartphones 85K 
 
2022 – 215K 
Grootste investeringen: Smartphones 85K – Server 85K 
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  Subsidies 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Voor welke subsidies worden er prestatieafspraken gemaakt? 
 

 Antwoord: Prestatieafspraken worden gemaakt met de budgetgesubsidieerde, professionele 

instellingen. In 2019 worden prestatieafspraken gemaakt met de Aleph en de 

bibliotheek.  
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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: Dit is een onderzoeksvraag die meer tijd vergt en zal later worden beantwoord. 

 



afname toename verloop saldo
Saldo  algemene reserve jaarrekening 2017 11.695.768         
Voorziene mutaties 2018
Tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen 2018
De Grassen 178.586           
't Hoog l 296.197           
Dillenburg 384.658           
Resultaten afsluiten bouwgrondcomplexen2018
Groenewoud lll 6.813               
Centrumplan Vlijmen 421                  
Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen 2018 1.980.000       
Saldo jaarrekening 2017 1.991.486        
2017=>2018 budgetoverheveling
Diversen tlv exploitatie 1.772.528        
Herstructureren bedrijventerreinen 240.000           
Kunst Centrum Vlijmen 67.500             
Parkeren Vesting 50.000             
Dotatie aan reserve egalisatie afvalstoffenheffing 129.000           
Totalen 2.266.262        4.830.927        2.564.665           
Voorzien saldo algemene reserve ultimo 2018 14.260.434         

Voorziene mutaties 2019
Tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen 2019
De Grassen 116.594           
't Hoog l 489.890           
Dillenburg 522.188           
Resultaten afsluiten bouwgrondcomplexen 2019
Van Delft Schoolstraat Drunen 3                      
RvR Haarsteeg 6.958               
Verdoorn Heesbeen 2.738               
Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen 2019 135.000           
Totalen 2.738               1.270.633        1.267.895           
Voorzien saldo algemene reserve ultimo 2019 15.528.329         

Voorziene mutaties 2020
Tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen 2020
De Grassen 116.750           
't Hoog 306.767           
Dillenburg 229.212           
Resultaten afsluiten bouwgrondcomplexen 2020
Nassaudwarsstraat nabij 3 1                      
Storten naar BR99 tbv infrastructuur GOL 4.760.000        
Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen 2020 190.000           
Totalen 4.760.001        842.729           -3.917.272         
Voorzien saldo algemene reserve ultimo 2020 11.611.057         

Voorziene mutaties 2021
Tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen 2021
De Grassen 52.821             
't Hoog 314.272           
Dillenburg 165.685           
Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen 2021 195.000           
Totalen -                       727.778           727.778              
Voorzien saldo algemene reserve ultimo 2021 12.338.835         

Voorziene mutaties 2022
Tussentijdse winstneming bouwgrondcomplexen 2022
De Grassen 209.672           
't Hoog 321.420           
Dillenburg 36.596             
Taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen 2022 195.000           
Totalen -                       762.688           762.688              
Voorzien saldo algemene reserve ultimo 2022 13.101.523         

Bijlage 1: Verloopoverzicht Algemene reserve 31-12-2017 tot 31-12-2022


