
1 
 

Beantwoording technische vragen over de begroting 2022 gesteld door de fracties van:  

D66, Heusden één, Gemeentebelangen, Heusden Transparant, CDA, VVD en DMP Heusden. 

 

 

1 Pagina Raadsvoorstel 

   

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Eerder dit jaar heeft de provincie aangegeven dat de methodiek met spaarvoorziening 

riolering niet was toegestaan omdat het dekkingspercentage dan boven de 100% 

uitkomt. In het raadsvoorstel wordt nu aangegeven dat deze methodiek toch wordt 

voortgezet, na afstemming met de provincie. Het enige verschil is dat de toevoeging 

aan de spaarvoorziening nu bij de exploitatiekosten wordt opgeteld zodat het 

dekkingspercentage nu precies op 100% uitkomt (zie ook de paragraaf lokale lasten). 

Zien wij dit goed? 

 

 Antwoord: Ja, die conclusie is juist. Een en ander heeft te maken met verwarring omtrent het 

begrip investeringen (vervanging of uitbreiding) waarop de provincie haar conclusie 

gebaseerd had.  

Naar aanleiding van de gemaakte opmerking zijn we opnieuw in overleg gegaan met 

onze accountant en de provincie. Naar aanleiding van dit overleg heeft de provincie 

laten weten dat wij, de definities uit notitie Lokale heffingen (opvolger notitie Riolering) 

toepassen zoals voorgelegd en besproken, en dus de methodiek ook juist toepassen.  

 

   

2 Pagina Raadsvoorstel, pagina 5 Afvalstoffenheffing  

   

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Graag verduidelijking van de kosten van een 240 liter en 140 liter container voor wat 

betreft tarief PMD en GFT per lediging? 

 

 Antwoord: Voor een containerlediging betaalt de gemeente aan de Afvalstoffendienst (in 2021)    

€ 1,53, ongeacht het volume van de container. 

   

 

3 Pagina Raadsvoorstel afvalstoffenheffing 

   

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Het jaar 2021 is al een heel eind op streek. Kunt u al aangeven in hoeverre de tarieven 

in 2021 kostendekkend zullen zijn en op welk bedrag een eventueel tekort dan wel 

overschot dit jaar zal uitkomen? 

 

 Antwoord: De tarieven zijn in 2021 kostendekkend. Voor de detailinformatie verwijzen wij u naar 

de tweede bestuursrapportage 2021 die u nog voor de begrotingsbehandeling gaat 

ontvangen, waarin de bijstellingen worden voorgesteld op het lopende jaar. Deze 

bijstellingen leiden tot een verwacht overschot van € 600.000 op de vastgestelde 

begroting van 2021. Bij de jaarrekening zal blijken wat het daadwerkelijke saldo zal 

zijn. 
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4 Pagina Verordening afvalstoffenheffing / Tarieventabel 2021 / Hoofdstuk3 / Maatstaven en 

overige tarieven/ punt 3.1, 

   

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Tarief grove huishoudelijke afval ophalen Voor het ophalen van grove huishoudelijk 

afval is het tarief € 60,85. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen en wat is het gevolg als 

de gemeente Heusden dit tarief zou verlagen? Denk hierbij ook aan afname 

zwerfafval?  

  

 Antwoord: Dit bedrag is gebaseerd op de totale kosten die de Afvalstoffendienst hiervoor rekent, 

nl. € 76,22 per afspraak. Naast het genoemde bedrag dat inwoners betalen aan de 

Afvalstoffendienst, betaalt ook de gemeente voor deze service nog een klein bedrag 

(het verschil tussen deze 2 bedragen) aan de Afvalstoffendienst voor de afspraak en 

een bedrag per kubieke meter. 

Voorgesteld wordt om dit onderwerp mee te nemen bij de bespreking van het nieuwe 

Afvalbeleidsplan, begin 2022. 

   

 

5 Pagina algemeen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Op meerdere plaatsen/onderwerpen gaat het om een bedrag per inwoner, met name 

bij regionale samenwerkingsverbanden. Waarom worden de absolute bedragen per 

jaar niet weergegeven? Eerder is hiervan een uitgewerkt overzicht verstrekt, kan dat 

ook voor de begroting 2022? 

 

 Antwoord: De basis voor de inwonersbijdrage die jaarlijks door een samenwerkingsverband in 

rekening wordt gebracht, vormt het inwonertal per 1 januari van het kalenderjaar 

waarop de bijdrage betrekking heeft. Omdat de voorbereiding en vaststelling van de 

gemeentebegroting plaatsvindt in het jaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarop 

de begroting betrekking heeft, kunnen de exacte bedragen op dat moment nog niet 

weergegeven worden. In de begroting 2022 zijn de bijdragen voor de diverse 

samenwerkingsverbanden vooralsnog geraamd op € 381.000 (Regio RNOB 143.000, 

Midpoint/REAP 115.000, Regio Hart van Brabant 111.500 en leerwerktraject 11.500). 
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6 Pagina Technisch algemeen 

  Gebruik cirkeldiagrammen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: In de Beleidsbegroting wordt frequent gebruik gemaakt van cirkeldiagrammen voor 

kosten en opbrengsten. In de cirkeldiagrammen worden details weergegeven over 

omvang kosten- en opbrengstenposten die verder in de tekst van de begroting niet 

meer naar voren komen. Laat staan dat een eenvoudige vergelijking met de begroting 

van het voorgaande jaar mogelijk is. 

Twee vragen over gebruik cirkeldiagrammen: 

1.1 om de begroting beter te kunnen doorgronden is het de vraag of deze gegevens in 

de komende begrotingen in tabelvorm weergegeven kunnen worden? 

1.2 als in tabelvorm dan is het de vraag of naast de actuele begrotingscijfers ook de 

cijfers van voorgaande begroting incl. plussen en minnen weergegeven kunnen 

worden? 

Op deze wijze is het eenvoudiger om vast te stellen of de uitgebreide toelichtingen op 

de verschillen wel volledig zijn. 

   

 Antwoord: Uitgangspunt voor onze programmabegroting is het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV). Omdat de begroting op basis van deze voorschriften een 

omvangrijk document betreft, is er in het verleden bewust voor gekozen om niet 

verplichte informatie niet meer standaard op te nemen in de begroting.  

Ook voor het opnemen van de kosten/baten per programma geldt het BBV als 

uitgangspunt. Met de opgenomen tabel ‘Wat gaat het kosten?’ voldoen wij daaraan.  

De cirkeldiagrammen zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in het totaalbedrag 

van de lasten en baten die door de raad geautoriseerd worden voor het te besluiten 

begrotingsjaar (in dit geval 2022).  

Deze totaalbedragen aan lasten en baten bevatten ook budgetten voor 

uitvoeringstaken die tot de bevoegdheid van het college behoren en voorheen in de 

zgn. productenraming (nu uitvoeringsinformatie) werden opgenomen. De 

programmabegroting beperkt zich tot het niveau van de raad (kaderstellen en 

controleren op hoofdlijnen). Hoewel het budgetrecht bij de raad ligt (en daarmee 

budgetten voor alle taken beschikbaar stelt), is het ons inziens niet wenselijk om deze 

uitvoeringsinformatie toe te voegen aan de inhoudelijke uitwerking van de 

programma’s. Dit past niet in de lijn van het BBV.  

Daarbij moet worden gesteld dat uiteindelijk de raad gaat over de inrichting van de 

programma’s en de daarin op te nemen informatie (als aanvulling op het BBV). 

Vooralsnog zijn wij niet voornemens de door u verzocht overzichten standaard op te 

nemen. Zoals u zelf al stelt, zijn in de verschillenanalyse per programma vanaf pag. 

159 in de begroting de door u gevraagde verschillen ten opzichte van het vorige 

begrotingsjaar alsmede de jaarrekening opgenomen. De volledigheid daarvan blijkt uit 

de cijfermatige aansluitingen. Uiteraard kunnen op verzoek verdere detailinformatie of 

gevraagde overzichten separaat worden verstrekt. 

   

 

7 Pagina Technisch algemeen 

  Energieprijzen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De energieprijzen zijn al enige maanden stevig aan het stijgen.  

In hoeverre is hier rekening mee gehouden in de programmabegroting? 

 

 Antwoord: De energie (elektriciteit, gas) is in 2020 ingekocht via een Europese aanbesteding voor 

de jaren 2021 en 2022. De tarieven zijn hiervoor vastgesteld in november 2020.  
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Momenteel loopt een nieuwe aanbesteding (gezamenlijk met 17 andere partijen) voor 

de periode na 2022.  

   

 

8 Pagina Technisch algemeen 

  Vermogensmutatie 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Er staat geen heldere uiteenzetting van de vermogensmutatie in de 

programmabegroting.  

Ook op pag. 189 staat geen mutatieoverzicht 2022. 

Vraag is om deze alsnog te verstrekken. 

   

 Antwoord: De mutatie van het vermogen staat op hoofdlijn gegeven in de balans bij het eigen en 

vreemd vermogen. Conform de BBV wordt bij de geprognosticeerde balans per 

balanspost aangegeven op welke gronden de raming is gebaseerd. Bij een aantal 

balansposten wordt een verdere detaillering gegeven. Voor wat betreft de op pagina 

189 opgenomen reserves is op pagina 188 een specificatie opgenomen waarin de 

jaarlijkse, verwachte mutatie van iedere reserve is aangegeven.  

 

Voor de onderdelen van het vreemd vermogen is dit ook gedaan voor de 

voorzieningen. Voor de overige onderdelen van het vreemd vermogen is tekstueel 

toegelicht wat de gronden zijn voor de prognose van de balanspost. Tot slot vindt ook 

nog een inschatting plaats van diverse balans- en stelposten om een sluitende balans 

te krijgen. In de paragraaf Financiering is een toelichting gegeven op de 

leningenportefeuille. Met de toelichting in de balans en de paragraaf Financiering wordt 

daarmee een toelichting gegeven op de mutatie in het vermogen. Daarmee wordt ons 

inziens in grote lijnen de meerjarige mutatie van het vermogen voldoende 

weergegeven en toegelicht. 

   

 

 

9 Pagina 3 

  Voorwoord 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Wij missen in de begroting aandacht voor een MFA in Oudheusden en Elshout. 

Aangezien dit in de toekomst noodzakelijk is, willen we weten of hier een onderzoek 

voor gestart is? Nu is het alleen tekstueel (pagina 3) opgenomen, maar we zien géén 

uitwerking. 

 

 Antwoord: Voor Kasteellaan 

Het college heeft in augustus 2021 besloten om een nadere verkenning uit te voeren 

naar de maatschappelijke en bestuurlijke haalbaarheid van herontwikkeling van 

voorzieningen aan de Kasteellaan in Oudheusden. Deze verkenning wordt dit jaar nog 

gestart. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is, worden de benodigde financiële 

middelen betrokken in de integrale afweging bij de voorjaarsnota 2022.Wanneer hier 

een positief besluit op volgt, kan de opgave voor de Kasteellaan verder worden 

uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een nadere financiële verkenning. Het 

streven is om het stedenbouwkundig ontwerp met financiële doorrekening eind 2022 

aan de raad voor te leggen.  

In augustus is de raad hierover met een RIB geïnformeerd. 
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Elshout 

Het college heeft in een brief in december 2020 aangegeven dat zij graag met de 

initiatiefnemers de kansen en mogelijkheden willen blijven verkennen rondom het 

realiseren van de gewenste multifunctionele accommodatie zodra de ontwikkelingen 

binnen het integraal huisvestingsplan (IHP) actueel worden. Zij gaan er hierbij vanuit 

dat de initiatiefnemers vooraf aftasten wat de ideeën zijn bij andere betrokken besturen 

die in een ingezonden brief zijn benoemd. Wij hebben in deze brief en in gesprekken 

aangeboden om graag mee te willen denken.    

   

 

10 Pagina 5/6 

  Voorwoord 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Salarissen Raad/College/Organisatie + € 242.000.  

De toelichting is summier: nieuwe circulaire voor vergoedingen raads- en collegeleden, 

stijging sociale lasten en pensioenpremies, twee nieuwe raadsleden vanaf maart 2022. 

Is dit + € 242.000? 

 

 Antwoord: Ja, dit is samen € 242.000. De onderbouwing is als volgt:  

 

College € 21.000 

Raad (inclusief twee extra raadsleden) € 61.000 

Sociale lasten/pensioen premies € 160.000 

Totaal € 242.000 

 

Veel meer toelichting is hier niet op te geven; het is een uitvloeisel van vastgestelde 

circulaires, sociale premies en pensioenpremies. 
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11 Pagina 8 

  Voorwoord 

 Fractie: CDA 

 Vraag: De (algemene) reserve blijkt in 2022 met € 900.000 af te nemen (23,8 mio – 22,9 mio): 

-fietspad  € 1.600.000 

-digitalisering     €    124.000 

-frictie Voorste Venne €      50.000 

Naast het positieve resultaat over 2022 ad € 520.000 zijn er dus winstnemingen uit 

bouwgrondexploitatie ad € 354.000?  

Als dat het geval is, waarom is dat niet verwerkt op pag. 147 (mutatie alg. reserve 

inzake grondbeleid)? 

Als dat niet het geval is, waar komt dan het bedrag van € 354.000 vandaan? 

 

 Antwoord: De in deze grafiek gepresenteerde algemene reserve neemt inderdaad in 2022 af met 

afgerond € 900.000. 

 

Alle mutaties ziet u in onderstaande tabel. 

 onttrekkingen stortingen 

Verkoop gem. eigendommen  150.000  

Metal Valley, winstneming 2022 (herziening 2020)  202.554  

De Grassen, winstneming 2022 (herziening 2020)  211.867  

t Hoog l, winstneming 2022 (herziening 2020)  131.197  

Dillenburg, winstneming 2022 (herziening 2020)  173.779  

Fietspad Tuinbouwweg doorgeschoven van 2021 1.600.000   

Frictiekosten Voorste Venne 50.000   

Digitalisering bouwdossiers cf vjn 150K in 2022 124.000   

 1.774.000 869.397 

 -869.397 ------ 

Afname algemene reserve 904.603  

 

Op pagina 147 wordt alleen in algemene zin beschreven dat winstnemingen effecten 

hebben op de algemene reserve. Bedragen worden in deze paragraaf niet genoemd. 

   

 

12 Pagina 14 

  Bestuur en beheer, 1.2 Samen Thuis in Heusden, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: Middelen Buurt Bestuurt. U wil maatwerk binnen de beschikbare financiën wanneer er 

nieuwe BB-organisaties bijkomen. 

Waarom kiest u niet voor uitbreiding van de financiën indien de middelen tekort 

schieten vanwege nieuwe deelnemers? 

 

 Antwoord: Op het moment dat een nieuwe Buurt Bestuurt zich aandient en hier geen middelen 

voor beschikbaar zijn, zal dit in een bestuursrapportage worden verwerkt. 
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13 Pagina 15 

  Bestuur en beheer, 1.2 Samen Thuis in Heusden, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: U geeft aan dat de inbreng van jongeren soms wordt meegenomen in de 

besluitvorming. Zijn daar voorbeelden van?  

 

 Antwoord: De tekst in de begroting luidt “waar mogelijk” en niet “soms”. Jongeren geven inbreng 

via de contacten die we als gemeente met hen hebben. Naast de in de begroting 

genoemde voorbeelden geven jongeren ook via ons Instagram-kanaal hun mening. Als 

doelgroep zijn jongeren lastig te bereiken en nog moeilijker te betrekken bij 

besluitvorming. Vandaar de formulering “waar mogelijk”. Als het lukt om jongeren hun 

inbreng te laten geven, betrekken we die bij besluitvorming. Zoals we dat uiteraard ook 

doen met de inbreng van andere doelgroepen. 

 

Een voorbeeld van concrete inbreng van jongeren die tot besluitvorming leidde, is de 

skeelerroute die in 2020 bij de Emmamolen in Nieuwkuijk is geopend. Rondom 

duurzaamheid zijn onze jeugdburgemeester bijzonder actief. Zij vertegenwoordigen 

daarbij de kijk van onze jongere generaties op thema’s als de klimaatverandering en 

duurzame energie. 

   

 

14 Pagina 17 

  Bestuur en beheer, Indicatoren Klachten en bezwaarschriften  

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Het aantal klachten is aanzienlijk verminderd en het aantal bezwaarschriften is 

gestegen. Is het mogelijk een specificatie of een onderliggende indeling tav de aard 

van de klacht of bezwaarschrift te ontvangen van beide indicatoren? 

 

 Antwoord: Zowel in het aan u verstrekte jaarverslag Klachten 2020 als in het jaarverslag 

Bezwaarschriften 2020 zijn de aard, de aantallen en waar mogelijk trends aangeduid. 

De jaarverslagen vindt u hier. 

De respectievelijke vermindering en stijging zijn niet nader onderzocht en niet te 

duiden. 

   

 

15 Pagina 24 

  Openbare orde en Veiligheid, Huisvesting politie en brandweer 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Graag een update over de stand van zaken inzake de huisvesting van zowel de politie 

als de brandweer. 

 

 Antwoord: Er wordt een raadsvoorstel voorbereid wat naar verwachting in december in de 

gemeenteraad behandeld wordt 

   

  

https://www.heusden.nl/organisatie-bestuur/feiten-en-cijfers/klachten-en-bezwaarschriften/
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16 Pagina 25 

  Openbare orde en Veiligheid, Integrale veiligheid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één, Heusden Transparant 

 Vraag: Pag. 25. Proef ANPR -camera’s 

Wat is de stand van zaken betreffende lobby richting ministerie Justitie en Veiligheid, 

de camera’s zijn nog aanwezig maar worden niet meer gebruikt, is er een kans dat de 

camera’s weer in gebruik gesteld zullen worden? 

Wanneer wordt verwacht dat er duidelijkheid is met betrekking tot het vervolgtraject 

voor ANPR? 

 

 Antwoord: Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is gereageerd op de brief van de 

burgemeesters vanuit Heusden en Vught. Daarin staat het standpunt van de minister 

geformuleerd. In deze brief wordt o.a. het risico geschetst over een eventueel kritisch 

standpunt van de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) over de proportionaliteit, 

doelbinding en privacy-waarborging rond het inzetten van de ANPR-camera’s. Het 

inzetten van ANPR-camera’s zal daarom eerst door de burgemeesters worden 

voorgelegd aan het AP. Indien een positief standpunt van het AP volgt, zal dit gebruikt 

worden om de lobby voor ANPR-camera’s extra kracht bij te zetten. 

 

 

  

17 Pagina 25 

  Openbare orde en veiligheid, Integrale veiligheid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: Vanaf 2022 zal er een BOA jaarplan worden opgesteld. 

Betekent dit dat er voor het jaar 2022 geen jaarplan wordt vastgesteld? Zo ja, waarom 

niet? 

 

 Antwoord: Tot nu toe zijn de werkzaamheden van de BOA’s grotendeels geborgd in het 

Omgevingsbeleidsplan. Wegens uitstel van invoering van de Omgevingswet/ WKB en 

de aankomende verkiezingen in april 2022 wordt het Omgevingsbeleidsplan verlengd 

tot 1 januari 2023. Vanaf 2023 wordt er gewerkt met drie plannen, te weten een 

Omgevingsbeleidsplan (elke 4 jaar), een jaarlijks uitvoeringsplan Veiligheid en een 

BOA/ APV jaarplan.   

 

   

18 Pagina 26 

  Openbare orde en Veiligheid, Programma ondermijning, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: De gemeente Heusden wordt trekker van het deelproject  voor het vergroten van de 

meldingsbereidheid over ondermijnende criminaliteit in het buitengebied en onderzoek 

naar vestiging van autobedrijven. Welke concrete acties bent u van plan te gaan 

ondernemen? En welke / hoeveel capaciteit is hier mee gemoeid?  

 

 Antwoord: Er is reeds een aantal acties uitgezet. Voor het thema autobedrijven wordt door de 

Universiteit van Tilburg een Field Lab opgezet. 

 

Het Field Lab is een experimenteer, leer en innoveeromgeving die ontworpen is om 

teams met vertegenwoordigers van diverse organisaties effectief te laten 

samenwerken aan de analyse van een probleem, en het ontwerp en de uitvoering van 

een nieuwe aanpak voor dat probleem. Uiteindelijk moet dit mede voor een 

handelingsperspectief gaan zorgen. Daarnaast wordt er een handhavingsknelpunt 
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opgestart onder de vlag van het Regionaal informatie en expertise centrum (Riec) 

waardoor informatie gedeeld mag worden met de partners over deze autobedrijven. 

 

In het buitengebied zijn onze pijlen vooral gericht op de meldingsbereidheid van 

bewoners en ondernemers. Hierbij worden de partners die actief zijn in het 

buitengebied ook nadrukkelijk betrokken. Door de burgemeester worden de agrariërs 

ook actief benaderd voor een goed gesprek aan de keukentafel.  

 

Qua capaciteit vergt dit inbreng van meerdere partijen. Zo heeft de Universiteit zich 

met name verdiept in wat er reeds ligt aan onderzoeken en prakrijkervaringen en de 

lessen daaruit. Voor ons als gemeente zijn het uren die de IV’er en de burgemeester 

maken m.b.t. de gesprekken bij boeren thuis wat tot nu toe overzichtelijk is.  

M.b.t. de field labs vergt dit tijd van meerdere instanties die hun commitment hebben 

uitgesproken. Zo zijn er drie dagen in totaal gepland voor het team en tussendoor vergt 

dit nog uitzoekwerk en andere verkenning in de praktijk en de uiteindelijke acties 

natuurlijk. Overigens wordt dit gecombineerd met de reguliere taken daar dit ook als 

reguliere taak gezien kan worden, alleen de aanpak is anders. Het vergt vanuit de 

gemeente dan ook geen extra capaciteit.  

 

   

19 Pagina 30 

  Verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In deze paragraaf wordt aangegeven dat de gemeente in de jaren 60-70 van de vorige 

eeuw een grote groei heeft doorgemaakt. Veel onderdelen van de openbare ruimte 

bereiken binnenkort het einde van de levensduur.  

Kunt u ons de inventarisatie van de openbare ruimte van de wijken ter beschikking 

stellen?  

Kunt u ons inzage geven in deze inventarisatie en wanneer en welke investering 

ermee gemoeid is om de wegen, riolering, trottoirs en openbaar groen te vervangen en 

wanneer dat gepland is?  

Wanneer wordt gestart met het opstellen van een actueel handboek voor de inrichting 

van de openbare ruimte?  

Hoe worden de wensen en ideeën van de inwoners en ondernemers samen met de 

inwoners en ondernemers vormgegeven? 

 

 Antwoord: Beheer openbare ruimte 

Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van een theoretische 

en een praktische benadering. Op basis van arealen, levensduren en 

onderhoudshistorie worden maatregelen in het beheersysteem voorgesteld. Deze 

theoretische, systeembendering wordt voornamelijk gebruikt om een (middel)lange 

doorkijk te geven in maatregelen en financiën. 

In de verschillende (nog op te stellen) beheerplannen is deze doorkijk terug te vinden. 

 

In de praktijk kan door gewijzigd gebruik of door ontwikkelingen de theoretische 

levensduur wijzigen. Om die reden worden de assets regelmatig geïnspecteerd. 

De inspectie biedt inzicht in een concrete onderhouds-/vervangingsopgave voor max. 5 

jaar. 

 

Zoals gezegd wordt op basis van de inspectiegegevens van alle assets bepaald welke 

projecten de komende 2 met uitloop tot 5 jaar op de rol staan. Hierbij wordt getracht 

zoveel mogelijk integraal op te trekken. Als het mogelijk is om een andere 
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onderhoudsmaatregel uit te voeren, zodat op een later moment alsnog gezamenlijk 

opgetrokken kan worden, dan wordt daarvoor gekozen.  

 

Uw vraag om inzicht te geven in de vervangings-/onderhoudsopgave is dan ook niet 

eenvoudig te beantwoorden. De theoretische opgave is terug te vinden in de 

verschillende (nog op te stellen) beheerplannen. De praktische opgave wordt vertaald 

in wijkplannen, die nu opgesteld gaan worden. 

 

Handboek inrichting openbare ruimte 

In 2022 wordt gestart met het opstellen van dit handboek. Dit handboek gaat uit van 

functioneel specificeren. Dit is een wijze van beschrijven waaraan een product of 

oplossing moet voldoen zonder dat dit de vrijheid van leveranciers inperkt om met 

innovatieve ideeën te komen. Het is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat in dit 

handboek alles is “dichtgespijkerd”. Er blijft ruimte voor inwoners en ondernemers om 

mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte. 

Door te werken met wijkplannen kan in een vroeg stadium het gesprek aangegaan 

worden met wijkbewoners zodat hun ideeën vroegtijdig betrokken worden bij de 

planvorming. 

 

   

20 Pagina 31 

  Verkeer en vervoer, kwaliteit openbare ruimte, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Waarom wordt hier verwezen naar het (financiële) uitgangspunt beheersniveau heel & 

veilig en niet naar de nieuwe uitgangspunten voor het beheer van de openbare ruimte?     

 

 Antwoord: Ten tijde van het opstellen van de begroting was het beleidsplan integraal beheer 

openbare ruimte nog niet vastgesteld. Vandaar dat er is gesproken over heel en veilig 

en niet over beeldkwaliteitsniveaus. 

 

   

21 Pagina 31 

  Verkeer en vervoer, kwaliteit openbare ruimte, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: We onderzoeken in hoeverre het autoluw maken van woon- en winkelgebieden 

bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving. 

Wordt dit onderzoek gericht op álle woon- en winkelgebieden? 

Zo nee, op welke specifiek. 

 

 Antwoord: De coronamaatregelen op de Vismarkt, waarbij een aantal parkeerplaatsen plaats 

hebben gemaakt voor uitbreiding van terrasruimte, is aanleiding om te onderzoeken of 

er draagvlak is om de Vismarkt blijvend autoluw te maken. 

 

In Vlijmen is nadrukkelijk de wens geuit om de verkeersdruk in het centrum beter te 

spreiden. Bij een herinrichting van het centrum, na het afsluiten van de afrit aan de 

Grote Kerk, zal gekeken worden naar de mogelijkheid om het centrum autoluw te 

maken. 

 

Bij de overige centra ligt niet direct de focus op het autoluw maken. 
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22 Pagina 31 

  Verkeer en vervoer, kwaliteit openbare ruimte, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: In hoeverre zijn de mitigerende maatregelen die gerelateerd zijn aan GOL nu 

opgenomen in de meerjarenraming? 

 

 Antwoord: Voor de mitigerende maatregelen GOL is een stelpost opgenomen onder nieuw beleid 

(pag. 195) van € 2,3 mln. Zie ook de toelichting op pag. 196. Oorspronkelijk is er door 

uw raad € 2,5 mln. gereserveerd. Op 24 maart 2020 is hiervan € 200.000 ingezet als 

voorbereidingskrediet voor de uitwerking van de mitigerende maatregelen 

Vijfhoevenlaan, Centrum Vlijmen en de Kennedybrug. 

   

 

23 Pagina 32 

  Verkeer en vervoer, Verkeersveiligheid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Welk bedrag is er nu (extra?) opgenomen voor uitvoering van het nog vast te stellen 

GVVP? 

 

 Antwoord: Er is jaarlijks een stelpost van € 200.000 beschikbaar binnen de begroting. Na 

vaststelling van het meerjaren uitvoeringsprogramma bij het GVVP wordt overgegaan 

tot besteding hiervan. 

   

 

24 Pagina 34 

  Verkeer en vervoer, aantal schadeclaims verkeer 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Schadeclaims waarin gemeente aansprakelijk is in 2020 toegenomen. 

Kunt u aangeven wat voor soort schadeclaims dit zijn? 

 

 Antwoord: Over het algemeen betreft het claims met betrekking tot de openbare ruimte, zoals 

valpartijen over stoeptegels met letsel, vallende takken maar ook schade als gevolg 

van opspattende stenen bij maaiwerkzaamheden. 

 

   

25 Pagina 37 

  Economie en recreatie, belangrijkste kaders: 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Waarom wordt hier het Projectplan mobiliteitsteam de Langstraat niet genoemd? 

 

 Antwoord: Het Mobiliteitsteam de Langstraat maakt inmiddels onderdeel uit van het Regionaal 

Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Het gaat om een tijdelijke 

voorziening die erop is gericht extra ondersteuning te bieden bij het vinden van nieuw 

werk aan mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te 

raken. Gelet op de tijdelijkheid van de voorziening is deze niet opgenomen bij de 

belangrijkste beleidskaders. Voor de volledigheid kan deze voorziening niettemin als 

kader worden genoemd. 
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26 Pagina 38 

  Economie en recreatie, Economische zaken en arbeidsmarkt, Wat gaan we daarvoor 

doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: Mogelijk sluiten van een greendeal met ondernemersverenigingen. 

Wat zijn de uitgangspunten van de gemeente voor het sluiten van die deal? 

 

 Antwoord: Eerder is er een intentieverklaring gesloten tussen de Stichting Parkmanagement 

Heusden (SPH), het Heusdens Bedrijven Platform (HBP), de Zuidelijke Land- en 

Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de gemeente Heusden. In de intentieverklaring om te 

komen tot een greendeal is een aantal overwegingen genoemd die kunnen worden 

gezien als uitgangspunten te weten:  

- Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden, is het nodig 

om zowel de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele 

energie en schaarse grondstoffen te verminderen als klimaatbestendig en 

water-robuust te zijn; 

- Partijen zijn van mening dat met een toekomstige greendeal versnelling 

plaatsvindt van de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. De 

Green Deal kan fungeren als paraplu door alle lopende en op te starten 

initiatieven te verbinden. Daarmee is de samenhang voor de bedrijven helder 

en is er sprake van synergie vanwege de goede afstemming en samenwerking 

tussen projecten die elkaar raken, overlappen en aanvullen. 

- Partijen zijn zich bewust dat duurzaamheidsmaatregelen deel moeten 

uitmaken van de bedrijfsvoering en kansen moet bieden op, onder andere, het 

bedrijfseconomische vlak; 

- Partijen hebben gezamenlijk de kennis en het netwerk in huis om bedrijven te 

ondersteunen om de energieprestaties en het energiemanagement goed in 

beeld te krijgen en structureel te verbeteren. 

Partijen willen, parallel op de energietransitie op bedrijfsniveau, in gezamenlijkheid 

projecten initiëren, stimuleren en faciliteren, op het gebied van energietransitie en 

circulaire economie.  

 

   

27 Pagina 39 

  Economie en recreatie, Vrije tijd, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Onder ‘wat willen we bereiken’ staat als doel de ‘verblijfsduur te verlengen’. Onder ‘Wat 

gaan we er voor doen’ komt geen inzet op verlenging verblijfsduur toeristen, geen 

campings, etc. terug. 

Het aantal toeristenaccommodaties neemt zelfs af (zie tabel pag. 42). 

Wat zijn de plannen van de gemeente nu? 

 

 Antwoord: De verlenging van de verblijfsduur van de toerist wordt met name bereikt door een 

betere verwijzing naar onze hotels, bed & breakfasts en campings in fysieke door 

bewegwijzering maar ook digitale zin op de website van het Regionaal Bureau voor 

Toerisme (RBT). Daarnaast is het RBT bezig met het koppelen van een icoon, attractie 

of activiteit aan een overnachtingsplek om de verblijfsduur te verlengen. Dit wordt 

impliciet bedoeld onder de termen bewegwijzering, promotie/marketing en 

relatiebeheer. Verder hebben wij 25 camperplaatsen gerealiseerd op de landtong bij de 

vesting Heusden en zijn wij met verschillende initiatiefnemers in overleg voor de 

realisatie van camperplaatsen en campings.   
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28 Pagina 40 

  Economie en recreatie, Groen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: We stellen een compensatieregeling op voor bomen. 

Wat wordt hier exact mee bedoeld? Graag ook ingaan op kwantiteiten en kwaliteiten. 

 

 Antwoord: Er zijn geen heldere regels over hoe er compensatie van bomen plaats moet vinden. 

We bepalen dit nu aan de hand van algemene regels in het Groenstructuurplan. We 

zullen regels opnemen over compensatie in de Verordening Fysieke Leefomgeving, die 

opgesteld wordt in het kader van de omgevingswet. Daarnaast worden nieuwe kaders 

opgesteld over kwantiteit en kwaliteit van compensatie bij kap van bomen. De stukken 

zullen in 2022 aan de raad voorgelegd worden. 

 

   

29 Pagina 40 

  Economie en recreatie, Groen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Onlangs is in de gemeente het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte vastgesteld. 

Daarin is het onderhoudsniveau op ‘C’ vastgesteld, met op aspecten als centra en 

woonwijken ‘B’-niveau. 

Graag wil de fractie van CDA in de programmabegroting de financiële consequenties 

terug zien indien voor alle aspecten een onderhoudsniveau ‘B’ gehanteerd gaat 

worden. 

De vraag is dan ook om de financiële consequenties van de B-ambitie in de 

programmabegroting inzichtelijk te maken.   

  

 Antwoord: Op basis van een systeembenadering zoals ook gedaan is tijdens de thema-avond in 

de aanloop naar de vaststelling van het ‘Beleidsplan Integraal Beheer Openbare 

Ruimte 2021’ (IBOR) kan een indicatie gegeven worden van de structurele 

meerkosten. Voor het onderhouden van de totale openbare ruimte op B-niveau is 

indicatief een jaarlijkse structurele impuls benodigd van ongeveer € 900.000.  

 

   

30 Pagina 41 

  Economie en recreatie, indicatoren werkgelegenheid 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Hoewel de beroepsbevolking toeneemt, wijzigt de (samenstelling van) de 

werkgelegenheid nauwelijks en houdt de groei geen gelijke tred. Hier zal zeker sprake 

zijn van een ‘corona-effect’.  

Maar onderliggend lijkt hier een niet in balans zijnde ontwikkeling waar te nemen.  

Wat gaat de gemeente doen om de werkgelegenheid in Heusden te bevorderen?  

 

 Antwoord: De basisgegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert voor  

beroepsbevolking zijn grofmazig en worden afgerond. Dit zorgt er voor dat de  

beroepsbevolking tussen 2019 en 2020 stijgt van 24.000 naar 25.000 personen, terwijl 

dit in werkelijkheid waarschijnlijk een stijging is van 100-150 personen waardoor  

afgerond 25.000 personen worden geregistreerd. De werkgelegenheidsgroei loopt  

hiermee redelijk in de pas.  

Voor de bevordering van de werkgelegenheid gebruiken wij diverse instrumenten. 

Zoals bijvoorbeeld Platform Techniek, een samenwerkingsverband tussen 

ondernemers, onderwijs en overheid dat door middel van een betere verbinding tussen 

onderwijs en bedrijfsleven bezig is met het vullen van openstaande vacatures. 
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Heusden Young Talent, een samenwerkingsverband van lokale bedrijven is samen 

met de gemeente bezig met het verzorgen van stageplaatsen bij bedrijven in onze 

gemeente. Met als doel nieuwe werknemers voor onze bedrijven te realiseren. 

Daarnaast verwijzen wij ondernemers door naar Station 88 waar 

ondernemersadviseurs ondernemers ondersteunen met  

marketing, personeel, scholing e.d en nemen we ook nog deel aan verschillende 

regionale projecten op het gebied van werkgelegenheid. 

   
 

31 Pagina 43 

  Economie en recreatie, wat gaat het kosten 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Waardoor zo’n groot verschil in lasten tussen 2022 (10.076K) en 2024 (6.382K)?  
 

 Antwoord: Het bedrag van 10.076K wat u in uw vraagstelling noemt is het bedrag van de 

jaarrekening 2020. Het bedrag van de begroting 2020 is 10.878K. 

Het verschil ontstaat binnen het taakveld grondexploitatie bedrijven. Hierbij is er géén 

sprake van een stabiel bedrag voor de uitgaven (en ook voor de inkomsten overigens). 

Vanuit de jaarschijven van de vastgestelde grondexploitaties worden de kosten en 

opbrengsten opgenomen. Deze bedragen fluctueren jaarlijks Daarom deze afwijking. In 

onderstaande tabel zijn de lasten van programma 4, Economie en recreatie, 

uitgesplitst in grondexploitatie bedrijven en de overige taakvelden waar wel stabiele 

lasten te zien zijn.  

 
Bedragen * 

€ 1.000 

Totaal Grondexploitatie 

bedrijven 

overige 

taakvelden 

jaarrekening 2020 10.076  5.378  4.698  

raming 2021 9.421  3.823  5.598  

raming 2022 10.878  5.054  5.824  

raming 2023 11.028  5.302  5.726  

raming 2024 6.381  700  5.681  

raming 2025 6.128  445  5.683  
 

 

   

32 Pagina 45 

  Onderwijs, Integraal huisvestingsplan (IHP) 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 

 Vraag: In het huidige IHP staat ten aanzien van het d’Oultremont en het Athena schoolgebouw 

n.n.t.b. Wanneer worden deze gebouwen daadwerkelijk opgenomen in de planning in 

het IHP? 

 

 Antwoord: Zowel het d’Oultremontcollege als Linus (voorheen Athena) zullen worden opgenomen 

in de eerstvolgende actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan, welke gepland 

staat voor het begin van 2022. 
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33 Pagina 45 

  Onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Het eerder in beeld krijgen van peuters die niet naar voorschoolse voorzieningen staan 

staat al een aantal jaren in de begroting vermeld. Hebben de eerdere inspanningen al 

tot resultaten geleid? Is er zicht op een toename of afname? Is dit ‘in beeld krijgen’ 

mogelijk gelinkt aan het moeilijker bereiken van de doelgroep NT1, zoals verderop 

vermeld? 

 

In deze paragraaf wordt niet gesproken over kinderen die een leerachterstand oplopen 

tijdens de periode dat ze op school zitten (bijvoorbeeld door leerproblemen of 

thuissituatie). We zijn benieuwd naar uw ambities op dit vlak. Kunt u dit toelichten? 

 

 Antwoord: We krijgen steeds beter zicht op de redenen waarom peuters niet naar voorschoolse 

voorzieningen gaan. De belangrijkste redenen zijn financieel. Enerzijds gaat het om 

gezinnen die (geringe) eigen kosten van de voorziening niet kunnen betalen. 

Anderzijds zijn er gezinnen die praktisch gezien geen opvang nodig hebben. In dit 

laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een gezin waar kinderen opgevangen worden 

door buren of familie. Gezien de (dreigende) achterstand van het kind is het echter 

zeer wenselijk dat ze naar een voorschoolse voorziening gaan. Bij dergelijke gezinnen 

moet vooral het nut op lange termijn zeer goed onder de aandacht gebracht worden en 

moet de waarde van de financiële investering nu benadrukt worden. Tijdens een 

recente bijeenkomst (oktober 2021) zijn alle VVE-professionals hierover bijgepraat en 

vormt dit een extra aandachtspunt. Voor gezinnen waarbij het financieel niet haalbaar 

is om gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen starten we vanaf oktober 

2021 met maatwerk. Naast de financiële redenen kennen we soms ook een korte 

wachtlijst of een verlate starttijd door schoolvakanties welke zorgen voor non-gebruik.  

Alle redenen samengepakt zorgt dit ervoor dat een deel van de kinderen met VVE-

indicatie niet terecht kan. Dit aandeel non-gebruik lijkt, ondanks de inspanningen, 

stabiel over de afgelopen jaren. Dit was reden te meer om in oktober 2021 een 

bijeenkomst te houden waarin gezocht is naar creatieve oplossingen voor dit non-

gebruik. Deze oplossingen worden de komende maanden verder uitgewerkt.  

 

Gedurende de lestijd op scholen, zijn scholen hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het 

monitoren van de vooruitgang van de individuele leerling. Pas wanneer er door 

signalering een achterstand wordt vastgesteld, dient er actie te worden ondernomen op 

het tegengaan van deze stagnering in ontwikkeling. Indien de oorzaak van de 

problematiek onderwijskundig van aard is, komt de oplossing vanuit het onderwijs, al 

dan niet met inzet van het samenwerkingsverband. Op het moment dat de oorzaak ligt 

in de thuissituatie, is er sprake van een meer maatschappelijke oorzaak, waarvoor men 

zich kan richten tot Bijeen Heusden. 

In de overleggen van de lokale educatieve agenda komen thema’s als passend 

onderwijs en taalbevordering prominent naar voren. De ambitie ligt in het verstevigen 

en bekrachtigen van de samenwerking tussen het onderwijs, de 

samenwerkingsverbanden en de zorg, zodat signalering van risico op achterstand kan 

worden opgepakt op de wijze die het meest passend is. 
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34 Pagina 45 

  Onderwijs, Eigen indicatoren 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De tabel laat een lichte daling zien voor wat betreft het aantal kinderen op Heusdense 

basisscholen. Door de nieuwbouwwijken in onze gemeente zou je een stijging 

verwachten. Hoe verklaart u dit? 

 

 Antwoord: Daling of stijging is afhankelijk van een aantal factoren. De autonome demografische 

ontwikkeling laat een daling zien van kinderen van de basisschoolleeftijd.  

Dat wordt deels, maar niet helemaal en niet overal, gecompenseerd door nieuwbouw. 

Maar er blijft een kleine netto daling verwacht worden. 

   

 

35 Pagina 53 

  Sport en cultuur, Cultuur, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Muziekverenigingen, zeker harmonie en fanfare orkesten staan in Nederland, ook in 

onze gemeente erg onder druk. De corona crisis heeft bij de meeste verenigingen voor 

een verdere terugloop in leden en inkomsten gezorgd. Dit gaat vaak om 

dorpsverenigingen met een lange geschiedenis die cultuurdragers in de gemeenschap 

zijn.  

Hoe gaat u er voor zorgen dat deze verenigingen de nodige hulp en impulsen krijgen 

en niet verloren gaan?  

 

 Antwoord: Er is een brede subsidieregeling in voorbereiding waarmee maatschappelijke 

organisaties en verenigingen e.d. die werkzaam zijn op welzijn, educatie/onderwijs, 

sport/bewegen en kunst en cultuur de mogelijkheid krijgen om subsidie aan te vragen 

voor nieuwe activiteiten en projecten die bijdragen aan het voorkomen van en 

verminderen van (langdurige) negatieve effecten door de coronacrisis. Hiervan kunnen 

ook de muziekverenigingen gebruik maken.  

Daarnaast zijn wij altijd bereid om met verenigingen die daadwerkelijk in hun 

voortbestaan worden bedreigd, samen te zoeken naar oplossingen. 
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  Sport en cultuur, Cultuur, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er wordt aangegeven een bekostigingsbijdrage te verlenen aan de lokale media voor 

het verzorgen van zowel radio- als televisie-uitzendingen. 

Inmiddels hebben wij als raad al diverse informatie verkregen.  

Wanneer kunnen wij een voorstel tegemoet zien waarin wij een keuze kunnen maken? 

En daarbij de financiële gevolgen. 

 

 Antwoord: Er is reeds gestart met het opstellen van dit voorstel. Het voorstel komt naar 

verwachting eind dit jaar, uiterlijk eerste kwartaal 2022 op de agenda. 
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37 Pagina 55 

  Sport en cultuur, Oudheidkunde, erfgoed en musea, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66, VVD 

 Vraag: Kerkenvisie Light 

Wordt onderdeel van deze visie een heldere financiële vertaling van de visie? 

Wat wordt bedoeld met een visie ‘light’? Dit wordt verder niet toegelicht in de tekst. 

 

 Antwoord: Met een visie “light” wordt bedoeld dat op een zo praktisch mogelijke manier gekeken 

wordt naar hetgeen bij kan dragen aan een voortgaand (religieus) gebruik van 

kerkgebouwen. Dit betekent, dat er bijvoorbeeld geen erfgoednota komt met een 

beschrijving van gebouwen met een religieus doeleinde. De praktische aanpak kan op 

verschillende manieren ingestoken worden: op duurzaamheid/toekomstbestendig 

maken van het religieus erfgoed en op beantwoording van vragen als: hoe verhouden 

de kerken zich tot hun omgeving/de ruimtelijke context of hoe kunnen kerken een rol 

vervullen binnen het sociale spectrum van het dorp of de wijk waarin ze staan. Dat 

hoeft dus ook niet zonder meer te leiden tot een financiële vertaalslag. 
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  Sport en cultuur, Sport en bewegen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Er wordt aangegeven actief participeren in het lokaal beweeg- en sportakkoord en het 

preventieakkoord en de ambities hiervan verder uitwerken. 

Wat voor ambities zijn er inmiddels al uitgewerkt? 

 

 Antwoord: De gemeente Heusden neemt actief deel aan het beweeg- en sportakkoord. Op de 

website www.beweegensportakkoord.nl en specifiek op deze pagina: 

https://beweegensportakkoordheusden.nl/projecten-overzicht/ is te zien welke 

initiatieven zijn ontstaan en (mede) zijn ondersteund vanuit het budget van het 

beweeg- en sportakkoord.  Van het preventieakkoord is het nog niet exact bekend hoe 

de structuur eruit komt te zien. Dit volgt op korte termijn.   
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  Sport en cultuur, Sport en bewegen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Op welke manier kunnen we zien dat mascotte Jimmy positief bijdraagt aan de 

deelnamecijfers voor o.a. ABC-zwemmen? Zijn hier cijfers van bekend?  

 

 Antwoord: De mascotte Jimmy geeft Die Heygrave identiteit en zorgt voor herkenbaarheid en 

binding met de gasten. Jimmy wordt momenteel ingezet als marketing- en 

communicatietool voor het zwem-ABC en enkele andere zwemactiviteiten.  

De invloed van Jimmy is niet uit te drukken in cijfers. Wel is zichtbaar dat alle zwem-

ABC groepen (600 zwemleskinderen) en baby-/peutergroepen (150 bezoekers) 

volledig bezet zijn.    

   

 

  

http://www.beweegensportakkoord.nl/
https://beweegensportakkoordheusden.nl/projecten-overzicht/
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40 Pagina 55 

  Sport en cultuur, Sportvoorzieningen, Wat willen we bereiken? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Als één van de doelstellingen wordt genoemd ‘balans tussen vraag en aanbod van 

sportvoorzieningen.’ Is die balans er nu niet? Waaruit blijkt dat? 

 

 Antwoord: Er is voor zover bekend geen sprake van een onbalans tussen vraag en aanbod op het 

gebied van sportvoorzieningen. Het is de taak en daarmee ook de doelstelling van de 

gemeente om deze balans in stand te houden. 

 

   

41 Pagina 57 

  Sport en cultuur, bibliotheek kengetallen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Wij zien een terugloop in 2020 van het aantal leden, uitleningen en verlengingen, een 

sterke afname. En bij het aantal bezoekers is een sterke daling te zien. 

Is nader aan te geven de oorzaken hiervan? 

 Antwoord: De terugloop van bezoekers, leden, uitleningen en verlengingen wordt veroorzaakt 

door de coronacrisis. Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen is de bibliotheek 

in 2020 tijdens verschillende perioden gesloten geweest of kon slechts een beperkte 

dienstverlening plaats vinden.   
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  Sport en cultuur, verplichte indicatoren, percentage niet wekelijkse sporters 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Hier staat een cijfer genoemd uit 2016. Als dit een verplichte indicator is, waarom is er 

dan geen recenter cijfer bekend? Dit cijfer zegt zonder andere cijfers helemaal niets. 

 

 Antwoord: Voor het opnemen van de verplichte indicatoren moeten gemeenten gebruik maken 

van de website ‘waarstaatjegemeente.nl’. Op het moment van opstellen van de 

begroting waren er nog geen actuelere gegevens bekend en 2016 is het eerst jaar 

geweest. Wij zijn het met u eens dat de indicator meer nut krijgt als er een 

verloop/trend zichtbaar gaat worden met cijfers op vervolgmomenten. Voor deze 

indicator is het blijkbaar lastig om dit periodiek voor alle gemeenten te actualiseren.  

Inmiddels zijn, na het gereed komen van de begroting 2022, de cijfers voor 2020 

opgenomen op de website; voor Heusden is de wekelijkse sportdeelname gedaald 

naar 46,5%. Wij zullen deze en evt. andere aanvullingen weer meenemen in onze 

volgende actualisatie van de verplichte indicatoren in het jaarverslag over 2021. 
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  Sociaal domein, 7.1 Werk en inkomen, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Zowel O3 als Baanbrekers zijn betrokken om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.  

Op welke schaal en op welke manier worden verenigingen en vrijwilligersfuncties 

hierbij betrokken?  

Met de wetenschap dat veel verenigingen verlegen zitten om vrijwilligers en een 

vrijwilligersfunctie een goede stap naar werk en/of netwerk kan zijn slaan we hier 

mogelijk twee vliegen met één klap. 

 

 Antwoord: Zowel Baanbrekers als O3 zijn in onze gemeente betrokken om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. De doelgroep van O3 is de 

groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Hier is het doel vaak geen betaald 

werk maar juist activering. Vrijwilligerswerk past hier heel goed bij en samen met het 

vrijwilligershuis wordt dan ook individueel gekeken wat hierin realiseerbaar is. 
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  Sociaal domein, 7.4 Armoedebeleid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Bestrijden van armoede onder onze inwoners en met name onder kinderen, met 

verschillende initiatieven en ruimte voor goede projecten wordt er gewerkt dat ook 

kinderen uit huishoudens en een kleine portemonnee kunnen meedoen. 

Is aan te geven aan welke initiatieven en projecten er wordt gewerkt? 

 

 Antwoord: In het najaar van 2020 hebben we een aantal aanvullende maatregelen genomen voor 

kinderen uit huishoudens die gebruik maken van de HeusdenPas en het KindPakket: 

 kinderen met een KindPakket ontvangen in het najaar een kledingbon voor de 

aanschaf van winterkleding. De gemeentelijke bijdrage aan de bon is € 100 per 

kind; 

 voor kinderen met een KindPakket wordt het maximumbedrag om te sporten 

opgehoogd naar € 275; 

 voor de duur van een jaar kunnen kinderen met een KindPakket naast sporten 

ook kiezen voor een culturele activiteit. Ter promotie van cultuur en muziek 

onder de kinderen met een KindPakket is het plan om te starten met een 

project voor een jaar. Kinderen krijgen dan de mogelijkheid om naast sport ook 

cultuur te beoefenen. Nu mag een kind óf sport óf cultuur doen. Na een jaar 

wordt gekeken hoe vaak hier gebruik van wordt gemaakt en bepalen we het 

vervolg;   

 hulpverleners kunnen het KindPakket aanbieden als maatwerkvoorziening.  

Deze maatregelen zijn ondertussen geïmplementeerd en lopen nu. 
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  Sociaal domein, Huisvesting bijzondere doelgroepen 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Er wordt gesproken over een behoorlijke opgave voor Heusden. Wat is precies die 

opgave in aantallen voor 2021 en 2022?  

 

 Antwoord: De jaarlijkse opgave in 2021 en 2022 bedraagt tussen de 30 en 40 huishoudens 

(urgenten, uitstroom beschermd wonen/maatschappelijke opvang, aangepaste woning 

Wmo) en 63 statushouders (taakstelling 2021)/ 52 statushouders (taakstelling 2022). 

Reden om statushouders apart te benoemen is, dat de taakstelling gaat over het aantal 

personen en niet het aantal huishoudens. Een gezin met bijvoorbeeld 3 kinderen telt 

mee als 5 personen van de taakstelling. Als rekenvoorbeeld is aangehouden: een 

gemiddelde huishoudengrootte van 2,5 personen, het gaat dan om 25 woningen in 

2021 en 22 woningen in 2022. 
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  Sociaal domein, 7.6 Gezondheid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In het preventief te werk gaan hebben we het heel erg over fysieke gezondheid. Het 

beweeg- en sportakkoord als voorbeeld.  

Kijken we ook naar de geestelijke gezondheid en zaken die daar aan bijdragen zoals 

muziek en andere kunsten?  

Maar ook preventie op het gebied van stress, eenzaamheid, minder conventionele 

verslavingen zoals gameverslaving, mentale overbelasting en de ratrace waar veel 

mensen vandaag de dag inzitten?  

 

 Antwoord: In zowel de regionale gezondheidsnota als in het lokaal preventie akkoord, is het 

begrip positieve gezondheid als uitgangspunt genomen. Hier is bewust voor gekozen, 

juist omdat er vanuit positieve gezondheid veel breder naar gezondheid wordt gekeken 

dan alleen naar fysieke gezondheid. Dit is ook terug te zien in de vier pijlers, aan de 

hand waarvan de acties op het gebied van gezondheid zijn onderverdeeld. Een van 

deze pijlers is Gezonde Geest, waar vooral aandacht is voor mentale gezondheid. 

Hieronder worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van eenzaamheid, mentale 

gezondheid, weerbaarheid onder jongeren en preventieve inzet GGZ. Daarbij is er ook 

ruimte voor projecten die vormen van kunst en cultuur inzetten in het verbeteren van 

mentale gezondheid (denk hierbij aan de ‘Masker af’ route van het Art Festival 

Heusden en de film Herman, een andere kijk op eenzaamheid, van Stichting 

Evenementen Vlijmen). 
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  Sociaal domein, Indicatoren; aantal voorzieningen voor mensen met 

ondersteuningsbehoefte 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Naast het aspect ‘Jeugdzorg’, waarvoor onlangs de aanpak ‘Heuse jeugdzorg’ in de 

gemeenteraad geaccordeerd is, valt ook de groei voor de aspecten ‘Hulp bij 

huishouden’ en ‘Zorg’ op. 

De financiële impact van deze groei zien wij wel terug als totaalbedragen voor deze 

aspecten maar niet de feitelijke veranderingen.  

Gezien de verwachting dat de groei voor deze aspecten zal doorzetten, is de vraag of 

hier nadere toelichting op gegeven kan worden voor de periode 2019 – 2020 – 2021 – 

2022 – 2023.  

 

 Antwoord: De start van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in 2019 en de definitieve 

invoering daarvan in 2020, heeft gezorgd voor een grote stijging in met name 

toekenningen voor hulp bij het huishouden. Veel inwoners die voorheen zelf hulp 

inkochten, hebben zich in 2019 en 2020 tot de Wmo gewend. Dit doordat inwoners, 

ongeacht hun inkomen, slechts een beperkte eigen bijdrage van € 19 per maand voor 

ondersteuning vanuit de Wmo hoeven te betalen. Dit is vanuit het perspectief van de 

inwoner te verklaren, een particuliere hulp kost al gauw meer dan € 19 per maand. De 

Wmo biedt geen handvatten om dit soort aanvragen af te wijzen. De verwachting is dat 

deze stijging niet door zal zetten en het aantal toekenningen de komende jaren 

stabiliseert.  

 

Voor wat betreft ‘Zorg’ is te zien dat het aantal toegekende voorzieningen in 2020 sterk 

is toegenomen. Hier tegenover staat dat het aantal unieke cliënten dat gebruik maakt 

van begeleiding met ongeveer 130 is afgenomen. De stijging van het aantal 

toekenningen heeft te maken met de vorm waarop deze ondersteuning sinds 1 april 

2019 wordt ingekocht en geregistreerd. De ondersteuning binnen ‘Zorg’, wordt 

ingekocht in verschillende resultaatgebieden, die allemaal als aparte toekenning 

worden geregistreerd. Voor die tijd werden alle verschillende vormen van 

ondersteuning binnen zorg, als één toekenning geregistreerd. Dit is ook terug te zien in 

de kosten voor zorg (Wmo begeleiding), die vrijwel niet zijn gestegen. Met het oog op 

de nieuwe regionale inkoop, is de verwachting dat het aantal toekenningen de 

komende jaren weer zal dalen tot ongeveer het niveau van begin 2019. 
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  Sociaal domein, eigen indicatoren/tabel waar gaat het geld naar toe? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: De kosten voor bij het huishouden laat een flinke stijging zien. In die mate dat de 

kosten voor deze post zelfs meer bedragen dat voor gezondheidszorg en 

armoedebeleid samen. Die verhouding lijkt enorm scheef. 

Wat heeft u gedaan om deze kosten te beteugelen en wat gaat u hier het komende 

jaar aan doen? Waarom komt een dermate grote (en opvallende) kostenpost niet terug 

in de tekstuele behandeling? 

 

 Antwoord: De grafiek op pagina 71 toont de verwachte lasten voor 2022: Gezondheidszorg € 

1.901K; Armoedebeleid € 1.641K en Hulp bij huishouden € 3.685K. 

De start van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in 2019 en de definitieve 

invoering daarvan in 2020, heeft gezorgd voor een grote stijging bij met name hulp bij 

het huishouden. De Wmo biedt geen handvatten om dit soort aanvragen af te wijzen 
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en op die manier de kosten te beteugelen. Wel verwachten we dat de nieuwe lokale 

inkoop van hulp bij het huishouden, een lichte daling in het tarief en daarmee in de 

kosten brengt. Deze nieuwe inkoop start op 1 januari 2022.  

Deze kostenposten komen niet terug in de tekstuele behandeling, omdat er geen heel 

grote verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar. Op de stijging van de kosten van hulp 

bij het huishouden na, is de verhouding tussen deze drie posten niet sterk veranderd. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, HOWABO 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Er is een project HOWABO 2 opgestart.  

Welke feiten hebben concreet geleid tot het inzicht dat de klimaatopgaven sterk 

gestegen zijn t.o.v. HOWABO 1 en heeft dat mogelijk gevolgen voor het GOL-project? 

 

 Antwoord: De kernproblematiek van HOWABO is dat het water van de Dommel en de Aa niet 

meer kan lozen bij spuisluis Crêvecoeur in ‘s-Hertogenbosch op de Maas. Dat komt 

vanwege de gevallen neerslag in de stroomgebieden van de Maas, de Dommel en de 

Aa. Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag in de stroomgebieden toe 

waardoor langere en hogere hoogwatergolven ontstaan. De kans dat die golven 

samenvallen neemt daarmee toe. 

 

Dat effect wordt nog versterkt door het feit dat de maaswerken worden uitgevoerd. 

Deze maaswerken zijn er op gericht de hoogte van de hoogwatergolf af te vlakken om 

de dijken van de Maas veilig te kunnen houden. Dat is zowel vanuit het landsbelang 

maar ook voor Heusden zelf een groot belang. De consequentie daarvan is echter dat 

de hoogwatergolf weliswaar lager wordt maar langer duurt. En dat zorgt er, aanvullend 

op de toegenomen neerslag, voor dat de kans op het samenvallen van de 

hoogwatergolven van de Dommel en de Aa steeds groter wordt. 

 

In HOWABO 1 is dat op basis van de klimaatgegevens van destijds gedaan. We zien 

nu dat het klimaat veel meer veranderd is dan destijds aangenomen. In HOWABO 2 is 

op basis van de nu bekende klimaatscenario’s en aan de hand van een nog betere 

modellering berekend wat de opgave aanvullend is. 

 

We zijn nu samen met de waterschappen, de provincie en omliggende gemeenten aan 

het verkennen welke maatregelen effectief kunnen zijn om hier een oplossing voor te 

bieden. En voor sommige maatregelen kan er een relatie ontstaan met de maatregelen 

uit GOL. De GOL maatregelen zijn meegenomen in de inventarisatie en zijn onderdeel 

van het planvormingsproces van HOWABO. Het is nog te vroeg om vast te kunnen 

stellen of er significante consequenties zijn voor GOL. Voor nu beschouwen wij als 

projectpartner Heusden in HOWABO de doelen en het functioneren van de 

maatregelen van GOL als randvoorwaardelijk voor HOWABO. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, Warmtetransitie 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: In 2030 zouden in Nederland 1,5 miljoen woningen of andere gebouwen aardgas vrij 

moeten zijn. Een forse taakstelling voor een periode van 8 jaren.  

Wat is de taakstelling voor de gemeente Heusden op dit punt? 

 

 Antwoord: Er is geen taakstelling. In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen om in 2030 1,5 

miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij te hebben. Die ambitie wordt in de 

aankomende Transitievisie Warmte vertaald naar de Heusdense situatie. Naar 

verwachting zal die ambitie eerder gesteld worden op basis van te halen CO2-reductie, 

dan op basis van aantallen gebouwen aardgasvrij. In de praktijk blijkt dat de stap naar 

volledig aardgasvrij niet altijd de meest efficiënte is om in 2030 voldoende CO2-

reductie te halen. Daarom kan het efficiënter zijn juist vooral breed in te zetten op die 

CO2-reductie (bv. door isoleren en hybride systemen), dan op specifiek gebouwen van 

het aardgas af te halen. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.1 Duurzame energie 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Er wordt in een behoorlijk aantal bullets uiteengezet wat de ideeën, strategieën en 

beleid is, maar met uitzondering van de gemeentelijke gebouwen weinig concreet 

benoemd. Maar elke vorm van realisatie gaat forse financiële impact hebben voor de 

gemeente. 

De vraag is dan ook om met een jaarverloopkalender inzichtelijk te maken wat wij als 

gemeente Heusden en haar inwoners gaan doen om de 2030-doelstelling te behalen. 

Daaraan gekoppeld per kalenderjaar ook aan te geven wat de geraamde financiële 

impact zal zijn voor de gemeente. 

 

 Antwoord: Dit kan meegenomen worden als aandachtspunt in de evaluatie van de huidige 

Duurzaamheidsagenda en het opstellen van de nieuwe Duurzaamheidsagenda in 

2022. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.1 Duurzame energie 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Hoe wordt de doelstelling van onder andere CO2 besparing vertaald naar ons 

inkoopbeleid? 

 

 Antwoord: Waar het kan, wordt zoveel mogelijk duurzaam en circulair ingekocht. Voorbeelden zijn 

o.a. de inkoop van duurzame energie – waarbij lokale duurzaam opgewekte energie is 

meegenomen – en de aanschaf van hybride en elektrische dienstauto’s. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.1 Duurzame energie 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Geldt de keuze voor het wel of niet deelnemen aan een regionaal publiek 

ontwikkelbedrijf alleen ten aanzien van een HUB of ook ten aanzien van toekomstige 

wind- en/of zonneparken? 

 

 Antwoord: De focus van de REKS ligt op de energieopgave tot 2030. Hierbij is één van de 

energiehubs voorzien in Heusden. Het regionaal publiek ontwikkelbedrijf wordt 

opgericht voor (ondersteuning bij) de ontwikkeling van deze hubs. Of het 

ontwikkelbedrijf ook een rol kan spelen in de opgave die resteert na 2030, is nog niet 

bekend. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, Budget duurzaamheidssubsidies particulieren 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Er zijn diverse subsidiemogelijkheden waar onze inwoners gebruik van kunnen maken 

zoals isolatiemaatregelen, afkoppeling hemelwater e.d.  

Hoeveel budget is er in de begroting 2022 voor deze doeleinden gereserveerd? 

Hoeveel was dat in de begroting 2021 en hoeveel is daarvan inmiddels gebruikt?  

Zijn er aanvragen die afgewezen moeten worden vanwege te weinig budget, zo ja, om 

hoeveel gevallen gaat het dan? 

 

 Antwoord: De subsidieregelingen voor isolatie particuliere woningen en verduurzaming 

maatschappelijke accommodaties eindigen na 31 december 2021. Momenteel vindt 

een evaluatie van beide regelingen plaats, onderdeel hiervan is ook het al dan niet 

opnieuw instellen van dergelijke subsidieregelingen. Er is dan ook nog geen budget 

gereserveerd in de begroting 2022. Mochten er nieuwe subsidieregelingen worden 

vastgesteld dan is de verwachting dat deze gedekt kunnen worden uit het budget voor 

duurzaamheid. 

Beide regelingen zijn al in 2020 (respectievelijk 1 oktober en 1 augustus) ingegaan. 

Aan het eind van 2020 is het restant van beide subsidiepotten overgeheveld naar 

2021. In 2021 is daardoor voor beide regelingen samen € 91.250 beschikbaar. In 

totaal, dus over 2020 en 2021, is inmiddels ruim € 40.000 uitgekeerd voor 

isolatiemaatregelen (subsidiepot was € 62.500) en ruim € 8.300 voor verduurzaming 

maatschappelijke accommodaties (subsidiepot was € 37.500). Er is dus nog steeds 

voldoende budget om aanvragen te kunnen honoreren. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.2 Duurzaam – klimaatadaptatie en biodiversiteit, Wat 

gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Kunt u een globaal inzicht geven in de resultaten van de metingen met het 

grondwatermeetnet?  

Wordt er alleen gemeten in stedelijk gebied of ook in het buitengebied? 

 

 Antwoord: Het grondwatermeetnet van Heusden bestaat uit 132 peilbuizen die via telemetrie de 

meetdata ontsluiten naar een webportal. Ze staan verspreid in de verschillende kernen 

zodat er een beeld is van de grondwaterstanden in het bebouwd gebied. In het 

buitengebied bevinden zich geen gemeentelijke peilbuizen. 
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Met de metingen hebben we, naast de actuele grondwaterstanden ook een beeld van 

de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden.  

Dit gebruiken we bijvoorbeeld bij onze projecten om de gevolgen op de 

grondwaterstand te kunnen monitoren. 

Zo weten we dat bij het infiltreren van hemelwater (afkoppelen) er geen nadelige 

effecten ontstaan voor aangrenzende percelen. Bij nieuwe ontwikkelingen en projecten 

in de openbare ruimte gebruiken we het inzicht in de grondwaterstand om het (nieuwe) 

watersysteem goed te kunnen ontwerpen. En steeds vaker kunnen we ontwikkelaars, 

inwoners en bedrijven helpen met gegevens over de grondwaterstand. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.2 Duurzaam – klimaatadaptatie en biodiversiteit, Wat 

gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: VVD 

 Vraag: Hoeveel geld is er in de meerjarenraming gereserveerd (per jaar) om 

afkoppelprojecten te realiseren? 

 

 Antwoord: In het waterplan 2018-2022 is voor afkoppelen de ambitie vastgelegd dat er 60% van 

het verhard oppervlak in het openbaar gebied in 60 jaar wordt afgekoppeld. Dat 

resulteert in een gemiddeld jaarlijks investeringsbedrag van € 1.035.000. 

 

Voor de jaren 2023 en verder zal dit bedrag mogelijk anders zijn. De actualisatie van 

het verhard oppervlak is daarop van invloed maar ook de ambitie op het gebied van 

afkoppelen. Dit willen we in het kader van het nieuwe waterplan samen met uw raad 

gaan vormgeven. 

 

   

57 Pagina 76 

  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.3 Duurzaam – Circulaire economie, Wat gaan we 

daarvoor doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Afval, de hoeveelheid restafval per inwoner loopt niet meer terug, hoe staat het met de 

doelstelling om de hoeveelheid restafval nog verder terug te brengen? 

 

 Antwoord: Inderdaad is door de Coronapandemie de hoeveelheid restafval niet meer afgenomen 

maar zelfs wat toegenomen. Niet te zeggen is hoeveel restafval er was ingezameld als 

er geen pandemie was geweest. 

Voorgesteld wordt om het evalueren en eventueel heroverwegen van de doelstelling 

voor restafval mee te nemen bij de bespreking van het nieuwe Afvalbeleidsplan, begin 

2022. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.3 Duurzaam – Circulaire economie 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Op veel plaatsen kan men op milieustraten ook gratis harde plastics (bijvoorbeeld oude 

tuinstoelen) inleveren. Kan worden onderzocht wat de voor- en (fin.) nadelen hiervan 

zijn voor de gemeente? Of is dit reeds onderzocht?  

 

 Antwoord: Dit is nog niet onderzocht. Voorgesteld wordt om het onderwerp milieustraat, en alle 

relevante aanverwante zaken, mee te nemen bij de bespreking van het nieuwe 

Afvalbeleidsplan, begin 2022. 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, 8.4 Duurzaam - Sociale en gezonde leefomgeving, Wat 

gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: We werken aan het verbeteren van de financiële armslag van burgerinitiatieven in onze 

gemeente. 

Waaruit blijkt de noodzaak hiertoe? 

Aan welke bijdragen denkt U? 

 

 Antwoord: Burgerinitiatieven bestaan veelal uit vrijwilligers met een sterke persoonlijke drive om 

een steentje bij te dragen aan de verduurzaming van hun gemeenschappen en 

leefomgeving. Wanneer het erop aankomt om daar projecten voor te ontwikkelen, zien 

we dat dat vaak een te grote last is voor vrijwilligers en dat er meestal ook amper 

middelen beschikbaar zijn om een project van de grond te krijgen. 

We willen de burgerinitiatieven in hun kracht zetten door organisatiekracht te 

mobiliseren (er zit o.a. veel kennis en kunde in de eigen gemeenschappen) en dit te 

faciliteren met middelen (projecten kunnen ook geld genereren – denk aan 

energieprojecten). 
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  Duurzaamheid, milieu en afval, tabel Zwerfafval aantal kg/inwoner 

 Fractie: Gemeentebelangen, DMP Heusden 

 Vraag: De hoeveelheid zwerfafval neemt nog altijd toe. In 2020 4,2 kg per inwoner, d.i. een 

stijging van 20% t.o.v. 2019. We hebben de indruk dat de hoeveelheid afval die 

gedumpt wordt in het buitengebied of die bij ondergrondse containers dan wel bij 

glasbakken wordt bijgeplaatst ook nog altijd toeneemt.  

Kunt u die indruk bevestigen?  

Wordt dit geregistreerd en zo ja, kunt u ook enkele concrete cijfers op dit gebied 

verstrekken? 

U geeft aan dat u de extra aanpak zwerfafval e.d. wilt voortzetten?  

Al enkele jaren wordt daarbij de mogelijkheid van cameratoezicht genoemd, maar de 

gemeente komt kennelijk nog steeds niet toe aan meer dan het onderzoeken van de 

mogelijkheden? 

(DMP) Er is een toename van kg zwerfafval per inwoner (2017: 3,2 kg / 2020: 4,2 kg) 

=+30%  Welke actie wordt ondernomen? 

 

 Antwoord: De hoeveelheid zwerfafval, illegale dumpingen en bijplaatsingen worden allemaal 

geregistreerd onder dezelfde noemer “zwerfafval”. Dit komt omdat dit afval, na 
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scheiding, in dezelfde perscontainer belandt en in zijn geheel wordt afgevoerd. Er zijn 

geen cijfers beschikbaar van de verschillende categorieën.  

 

Cameratoezicht toepassen is juridisch gezien pas mogelijk om afvalproblemen op te 

lossen als alle mogelijke alternatieve maatregelen zijn onderzocht en getoetst in de 

praktijk. Op die alternatieve maatregelen ligt dan ook eerst de focus. 

 

De aanpak van zwerfafval, illegale dumpingen en bijplaatsingen is echter door de 

Coronapandemie minder stevig uitgerold dan beoogd. Zo was een plan van aanpak 

illegale dumpingen bijna gereed toen de pandemie toesloeg. De BOA’s, die een 

belangrijk onderdeel van het plan vormen, waren elders nodig. De verwachting is dat 

met het plan van aanpak op korte termijn een doorstart wordt gemaakt.  

 

Daarnaast vindt wel al sinds februari 2021 de monitoring van de afvalbakken plaats. 

Deze monitoring levert informatie op over hoe illegaal gebruik van deze afvalbakken 

kan worden aangepakt. 

 

De aanpak van zwerfafval, illegale dumpingen en bijplaatsingen zal daarnaast 

onderdeel zijn bij de bespreking van het nieuwe Afvalbeleidsplan, begin 2022. 
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  Bouwen en Wonen, Huisvesting bijzondere doelgroepen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Hier wordt gesproken over het visiedocument “Langer thuis wonen in Heusden” Hoe 

wordt hier concreet door de gemeente invulling aan gegeven? 

 

 Antwoord: Na het opstellen van het visiedocument “Langer thuis wonen in Heusden” is O3 

betrokken bij de verdere uitwerking. Deze uitwerking is tweeledig, in gesprek met 

zorgpartijen en woonveste wordt enerzijds gewerkt aan het creëren van nieuwe 

woningen voor de doelgroep (ontwikkeling van het voormalige Heverslo terrein en 

uitbreiding van de St. Janshof zijn daar voorbeelden van). Ook wordt bij de beoordeling 

van nieuwe woningbouwinitiatieven gelet op het toevoegen van voldoende levensloop 

geschikte seniorenwoningen. Naast het creëren van sec nieuwe woningen wordt met 

zorg- en welzijnspartijen gekeken wat er nog meer nodig is om de grotere groep 

senioren te accommoderen.  

In het verlengde van het visiedocument ‘’Langer thuis wonen in Heusden’’ wordt in 

regionaal verband (Hart van Brabant) geparticipeerd in het project Woonzorganalyse. 

Het gaat hier om een inventarisatie van de behoefte tot 2030 en 2040 op wijkniveau op 

het gebied van wonen in combinatie met zorg. Vraag en aanbod komt hierdoor beter in 

beeld en dit stelt ons in staat om gebiedsgericht en op basis van prioritering op 

kernniveau invulling te geven aan de behoefte aan wonen in combinatie met zorg. 
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  Bouwen en Wonen, Woonwagens 

 Fractie: Heusden Transparant 

 

 Vraag: Wat is een themaraadsvergadering? 

 

 Antwoord: In de tekst van de begroting is een onjuiste term gebruikt. Bedoeld wordt een thema-

avond. 
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  Bouwen en Wonen, 9.2 Doorstroming en betaalbaarheid, Wat gaan we daarvoor 

doen? 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: De stijging van energielasten komen grotendeels door de stijging van de prijzen van 

fossiele brandstoffen.  

In hoeverre is Woonveste bezig om haar woningvoorraad te voorzien van 

milieuvriendelijke energiebronnen en dus minder afhankelijk te worden van de fossiele 

brandstoffen?  

 

 Antwoord: De nieuwbouw die Woonveste doet is aardgasvrij, en zelfs CO2 neutraal. Voor de 

bestaande voorraad kiest Woonveste voor het beter isoleren van woningen, daar zijn 

ze nu volop mee bezig. Met het aardgasvrij maken van bestaand bezit wil Woonveste 

aansluiten op de gemeentelijke warmtevisie. 
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  Bouwen en wonen, 9.2 Doorstroming en betaalbaarheid, Wat gaan we daarvoor doen? 

 Fractie: D66 

 Vraag: Energie. We zien een rol voor ons weggelegd in informatievoorziening, het bij elkaar 

brengen van partijen. 

Hoe wordt die rol als gemeente ingevuld (dus niet via anderen) 

Graag zo breed mogelijk aanduiden. 

 

 Antwoord: De gemeente zet in op brede communicatie over energiebewustzijn en –besparing. 

Van daaruit zetten we projecten op die bewoners aansporen en helpen actief 

maatregelen te nemen om hun energieverbruik te verminderen en te verduurzamen, 

bijvoorbeeld via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Dit doen we 

o.a. gezamenlijk met partners als Woonveste, Energiek Heusden, Klimaatplein 

Heusden en Hedikhuizen Duurzaam. 

Daarbij zijn we bezig met het opzetten van een energieloket, dat bewoners van 

informatie moet gaan voorzien en helpen bij energiebewustzijn en -besparing. Verder 

bekijken we ook – als uitwerking van de transitievisie warmte – hoe we 

energiebesparing en verduurzaming binnen de gebouwde omgeving kunnen opschalen 

en versnellen. 
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  Bouwen en wonen, 9.10 Steenenburg 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van de uitgifte van kavels op plan 

Steenenburg?  

 

 Antwoord: Er is ruimte voor in totaal 56 bouwkavels waarvan de gemeente 50 kavels verkoopt. 

Vrijdag 8 oktober is een start gemaakt met de verkoop van gemeentelijke 

woningbouwkavels in Landgoed Steenenburg. In de eerste fase worden 25 kavels in 

verkoop gebracht. Twee zijn er al gereserveerd en op de overige 23 kavels kan tot en 

met 31 oktober 2021 worden ingeschreven. Afhankelijk van het aantal reserveringen in 

fase 1 wordt een planning gemaakt voor de verkoop van fase 2 van de 

woningbouwkavels. Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan. 
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  Onvoorzien en overige stelposten 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Tekstueel bestaat deze uit: onvoorzien 230.000 

    GVVP/GOL 200.000 

    Totaal  430.000 

Echter het totaalbedrag lijkt niet te zijn meegenomen in overzicht op pag. 203. 

Daarnaast lijkt de regel ‘Onvoorzien en overige stelposten’ op pagina 203 in het geheel 

niet in de totaaltelling ‘Saldo van baten en lasten’ mee te lopen. 

 

 Antwoord: De lasten van de stelpost van het GVVP/GOL zijn verantwoord op het desbetreffende 

programma Verkeer en vervoer.  

 

In de tabel inkomsten en uitgaven op pagina 203 is het bedrag voor onvoorzien ten 

onrechte twee maal opgenomen (1 maal onder overhead en 1 maal apart onder 

onvoorzien en overige stelposten). 

Het bedrag voor onvoorzien is in de begroting onder algemene dekkingsmiddelen  

‘geparkeerd’ omdat van te voren niet duidelijk is voor welk programma (of overhead) dit 

bedrag eventueel ingezet gaat worden. Omdat zichtbaar gemaakt moet worden welk 

bedrag voor onvoorzien is opgenomen in de begroting, wordt deze extracomptabel 

toegevoegd aan het betreffende overzicht. Het totaalbedrag lasten onder algemene 

dekkingsmiddelen had in de tabel € 230.000 verlaagd moeten worden. De totaaltelling 

presenteert wel het juiste bedrag van de totale lasten. 
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  Lokale heffingen, hondenbelasting 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Graag een specificatie en inzage in de begrote uitgaven/kosten ten aanzien de 

bestrijding van overlast door honden?  

 

 Antwoord: Hieronder treft u een overzicht van de begrote totale kosten: 

  

Overzicht kosten  2022 

   
Diverse aanschaffingen  25.000 

Inzamelkosten hondenpoepcontainers  50.000 

Uren personeel  44.000 

Invorderingskosten hondenbelasting  13.500 

Uren heffen en innen  30.000 

Kosten Asiel  9.000 

Kwijtschelding  3.500 

Calculatorische BTW  17.000 

subtotaal  192.000 

Overhead  18.240 

Totale kosten  210.240 

   

De concrete invulling van de BOA-inzet (jaarplan 2022) zal op een later moment 

plaatsvinden waarbij de bestrijding van hondenoverlast extra prioriteit zal krijgen. 
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  Lokale heffingen, reclamebelasting 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Welke kosten worden door de gemeente gemaakt in het kader van heffing van de 

reclamebelasting en later al dan niet in mindering gebracht op de geheven 

reclamebelasting voor doorstorting naar de stichting Kernmanagement Drunen? 

 

 Antwoord: Als gevolg van het in 2013 door uw raad vastgestelde “Convenant Kernmanagement 

Drunen” is in 2014 voor het eerst de verordening reclamebelasting 2014 vastgesteld. 

Hierbij is bepaald dat de jaarlijkse perceptiekosten van de Gemeente 14% van de 

geraamde opbrengst bedragen. 

Deze kosten bestaan uit personeelsuren die besteed worden aan de heffing en inning 

van de aanslagen reclamebelasting, het afdoen van eventuele bezwaren, verwerken 

van mutaties naar aanleiding van controle op wijzigingen van gebruikers van 

belastingobjecten, het opmaken van de verordening reclamebelasting en het 

verstrekken van de subsidiebeschikking. 

   

  



31 
 

69 Pagina 112 

  Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Netto schuldquote en Solvabiliteit: 

Er wordt in deze paragrafen niet aangegeven wat de doelstelling of de norm is.  

Hoewel daar eerder door zowel Rekenkamer als accountant daar opmerkingen over 

gemaakt hebben. 

Vraag is om deze op te nemen en als mogelijk ook in de tabel als kolom op te nemen. 

 

 Antwoord: Het is lastig om voor de diverse ratio’s een norm te bepalen. De uitkomst van de ratio 

zegt verder zonder duiding van de onderliggende basisgegevens niet zo veel. En deze 

duiding kan wijzigen als de aard van de onderliggende financiële gegevens wijzigt. Het 

aangaan van bijvoorbeeld leningen voor bouwgrondexploitaties (die op een later 

moment (gefaseerd) ‘terugverdiend’ worden met de uitgifte van kavels) is anders dan 

het aantrekken van leningen voor uitgaven waarvan de lasten in de exploitatie 

opgevangen moeten worden. We vinden het daarom vooral van belang om de 

onderliggende toe of afnames en de aard daarvan te duiden. Dat proberen we op de 

peilmomenten te doen in de afzonderlijke toelichtingen op de verschillende ratio’s. 
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  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Onder andere het onderhoud aan wegen is afhankelijk gemaakt van zaken waarop de 

gemeente niet zelf de regie kan voeren zoals het GOL. Het doorlopend uitstellen van 

onderhoudswerkzaamheden leidt uiteindelijk tot noodzakelijke hogere uitgaven. 

In het voorjaar 2021 is door de wethouder aangegeven dat o.a. de Mommersteeg in 

Vlijmen in 2022 aangepakt wordt. Het lijkt ons niet aannemelijk dat dit uit het begrote 

bedrag gerealiseerd kan worden. 

De vraag is dan ook om toe te lichten waar het grotere onderhoud zoals o.a. de 

Mommersteeg in de programmabegroting is opgenomen en dan te concretiseren naar 

op te pakken projecten.  

 

 Antwoord: In het verleden is ervoor gekozen om nog niet over te gaan tot groot onderhoud bij 

straten welke onderdeel uitmaken van het GOL en/of mitigerende maatregelen. Echter 

door het opschorten, is ervoor gekozen om stapsgewijs toch onderhoud uit te voeren. 

Dit onderhoud is veelal voor de verkeersveiligheid. Het uitstellen van deze 

werkzaamheden op plaatsen waar GOL wordt gerealiseerd leidt niet direct tot hogere 

uitgaven. Binnen het GOL project worden deze straten veelal geheel verlegd of 

opnieuw opgebouwd.  

 

De Mommersteeg is ingepland en zal in week 43 worden uitgevoerd.  

Begin 2022 zal het nieuwe wegenbeheerplan worden vastgesteld. Dit plan omvat 

tevens een geactualiseerd uitvoeringsprogramma wegen, waarin de solo (groot 

onderhoud) en integrale projecten worden opgenomen. De programmabegroting 

wegen bestaat uit integrale projecten, solo groot onderhoudsprojecten, 

asfaltonderhoudsrondes 2 a 3x per jaar, verzoeken van derden en klein onderhoud.    
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  Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Beleidsuitgangspunten 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Onderaan wordt vermeldt dat “Veilig en heel” zich bevindt tussen B en C niveau, er 

werd aangegeven dat met de vaststelling van het integraal Beleidsplan Openbare 

Ruimte de beeldkwaliteit zou verbeteren? Welke verbetering werd op gedoeld? 

 

 Antwoord: Het beheerprincipe “Veilig en Heel” is subjectief. In de praktijk zien we dat zich dat 

heeft vertaald tot een niveau dat zich bevindt tussen B en C niveau.  

Op dit moment wordt veelal frequentiegericht gewerkt. Dat betekent dat bijvoorbeeld 

wordt geschoffeld ook als er weinig onkruid staat door het warme weer. Het betekent 

ook dat er niet extra wordt geschoffeld als het groeizaam weer is. Door nu beeldgericht 

te gaan werken, worden de aannemers en de buitendienst uitgedaagd maatregelen te 

treffen om de beeldkwaliteit te garanderen. Dit betekent dat er een veel gelijkmatiger 

beeld in de openbare ruimte zal worden waargenomen. 
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  Paragraaf Onderhoud kapitaallasten, Onderhoudstoestand wegen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: Hier wordt omschreven dat er augustus/september 2021 de resultaten van de visuele 

inspectie bekend zijn en dat er daarmee iets gezegd kan worden over de 

onderhoudstoestand. Kunnen wij de resultaten van deze inspectie ontvangen? 

 

 Antwoord: Er heeft een visuele en een technische inspectie plaatsgevonden. Kale 

inspectiegegevens kunnen een vertekend beeld geven. Pas na interpretatie van deze 

gegevens door een beheerder, kan hieraan betekenis gegeven worden. In het nog op 

te stellen beheerplan wegen (begin 2022) wordt stil gestaan bij de onderhoudstoestand 

van de wegen. 
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  Paragraaf Onderhoud kapitaallasten, tabel beschikbare middelen 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: In de tabel worden de middelen aangegeven welke beschikbaar zijn voor het in goede 

staat houden van de openbare ruimte? In deze tabel wordt de begroting 2021 en de 

begroting 2022 vermeld. Daarnaast wordt de voorlopige stand res/voorz 31 december 

2021 aangegeven. Deze reserve is met 5,6 miljoen groter dan de begrotingen voor de 

jaren 2021 en 2022. Waarvoor wordt deze aparte reserve gevormd? Wij willen een 

specificatie ontvangen aan welke projecten en voor welk bedrag deze reserve besteed 

zal gaan worden?  

 

 Antwoord: In het wegenbeheerplan 2019-2028 bent u geïnformeerd over de onderhoudspiek.  

De onderhoudsopgave wegen, is te herleiden aan het theoretisch model; jaar van 

aanleg en afschrijving. Medio jaren 60 en 70 is er veel verharding aangelegd welke 

momenteel einde levensduur zal bereiken. Om deze reden is er een voorziening 

wegen.  
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  Paragraaf Financiering 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Er wordt uitgegaan van een aanhoudend lage rente. 

De vraag is of deze inschatting een correcte is en of dit element niet tenminste terug 

moet komen bij de risicofactoren. 

Tweede vraag: 

gaat de gemeente bij per saldo leningsbehoefte 2023 leningen aan met vaste rente? 

Dit ter vermijding van risico’s in de toekomst? 

 

 Antwoord: Er bestaat altijd een risico dat het werkelijke rentepercentage waarvoor leningen 

worden afgesloten hoger is. Gelet op de rentestand en verwachte renteontwikkeling is 

die kans beperkt. De rentevisie is gebaseerd op de verwachtingen van een aantal 

grote financiële instellingen. Voor langlopende geldleningen is in de begroting 

gerekend met 0,5% terwijl de huidige rente licht negatief is. Hier zit dus een 

risicomarge in. Daarnaast hebben we voor 2023 en verder gekozen voor een rente van 

1%. 

In onze financieringsbehoefte wordt voorzien met kortlopende en langlopende 

geldleningen. Hierbij nemen we de regels in acht die gelden voor het maximum van 

financieren met kort geld (kasgeld limiet) en het op hetzelfde moment mogen vrijvallen 

van langlopende leningen (rente risiconorm). Dit laatste is dus een beperking voor 

financiering met langlopende leningen. Wanneer gefinancierd wordt met langlopende 

geldleningen, worden deze afgesloten met een vaste rente die gedurende de looptijd 

niet wijzigt. 
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  Paragraaf Verbonden partijen, Baanbrekers 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Bij de raming 2022 van de bijdrage van de gemeente Heusden in de exploitatiekosten 

van Baanbrekers wordt 70.000 euro als negatief bedrag opgenomen onder de noemer 

Compensatie Loon op Zand. Naar onze inschatting houdt dit verband met een 

mogelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling, maar die wijziging is nog altijd 

niet aan de drie gemeenteraden voorgelegd. 

Is bij de berekening van de bijdrage 2022 ad 2.252.000 euro rekening gehouden met 

de huidige GR of al met een nieuwe GR? Graag een toelichting op bovenstaand 

bedrag van 70.000 euro en een toelichting op de stand van zaken inzake de wijziging 

van de gemeenschappelijke regeling. 

 

 Antwoord: Via de raadsinformatiebrief van 26 oktober 2021 bent u nader geïnformeerd over de 

ontwikkelingen sindsdien en de vervolgstappen die uiteindelijk tot besluitvorming 

moeten leiden.  

In de berekening van de bijdrage 2022 is uitgegaan van de huidige, geldende GR van 

Baanbrekers.  

Het bedrag van € 70.000 is de mogelijke compensatie die de gemeente Heusden 

vanuit Loon op Zand verkrijgt voor de negatieve effecten van het niet aanpassen van 

de financiële verdeelsleutel. Deze afspraak moet nog geformaliseerd worden, maar is 

al wel in de begroting meegenomen. Overigens staat het bedrag als negatief omdat het 

in onze begroting in mindering is gebracht op de bijdrage aan Baanbrekers. 
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  Paragraaf Verbonden partijen, Baanbrekers 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: De verdeelsleutel wordt 5 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd, er wordt aangegeven 

is op dit moment nog gaande. 

Wanneer kunnen wij dit voorstel ter besluitvorming tegemoet zien? 

 

 Antwoord: Via een conceptraadsvoorstel dat is besproken tijdens de informatievergadering 

bestuur en samenleving van 26 april 2021, bent u geïnformeerd over de evaluatie en 

voorgenomen bijstelling van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. Voordat 

het tot definitieve besluitvorming in de daaropvolgende raadsvergadering van 18 mei 

2021 kon komen, is het voorstel noodgedwongen van de agenda gehaald.  

Via de raadsinformatiebrief van 26 oktober 2021 bent u nader geïnformeerd over de 

ontwikkelingen sindsdien en de vervolgstappen die uiteindelijk tot besluitvorming 

moeten leiden.   
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  Paragraaf Verbonden partijen, OMWB 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: De structurele bijdrage (408.000) voor de OMWB blijft in 2022 praktisch gelijk aan die 

van 2021.  

Is in deze begroting rekening gehouden met de extra 50.000 euro die de raad bij 

amendement beschikbaar heeft gesteld voor handhaving van milieuvergunningen bij 

bedrijven? 

 Antwoord: Ja. Op basis van de ingediende begroting van de OMWB wordt er voor 2022 een 

bijdrage van de gemeente Heusden gevraagd van € 408.000. Deze bijdrage is 

opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Daarnaast hebben wij, in navolging 

van het amendement bij de begroting 2021, in onze begroting 2022 en verder 

aanvullend € 50.000 opgenomen voor veiligheid toezicht en handhavingstaken 

bedrijven. Dit extra bedrag zit ook in de gepresenteerde raming voor 2021; vandaar dat 

de bedragen voor 2021 en 2022 gelijk zijn. 
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  Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Waaruit bestaan in 2022 en 2023 de frictiekosten Voorste Venne uit, graag 

specificeren? 

 

 Antwoord: Als onderdeel van de afwikkeling van voorgaande jaren en de toekomstvisie Voorste 

Venne heeft de raad op 15 december 2020 besloten om gedurende drie jaren een 

extra subsidie te verlenen, van respectievelijk € 75.000 in 2021, € 50.000 in 2022 en    

€ 25.000 in 2023, om weerstandsvermogen te vormen en andere frictiekosten 

(waaronder die van de coronacrisis) te kunnen opvangen. Deze extra subsidies zijn 

verder niet gespecificeerd. 

   

  



35 
 

79 Pagina 162 

  Programma Openbare orde en veiligheid, begroting 2022 versus begroting 2021 na 

wijziging 

 Fractie: Heusden één 

 Vraag: De pilot meldingsbereidheid is in 2020 door Corona niet uitgevoerd. 

Kunt u nader omschrijven wat deze pilot inhoudt? En wanneer deze dan tot uitvoering 

wordt gebracht? 

 

 Antwoord: Met deze pilot willen we de meldingsbereidheid van inwoners over ondermijning 

vergroten. Hiervoor willen we starten in de kern Oudheusden. In maart 2020 zijn we 

hiermee gestart. Door de Coronacrisis hebben we deze pilot moeten stilleggen.  

Het projectplan voor de pilot is recentelijk geactualiseerd voor een doorstart. Een 

exacte datum hiervoor staat nog niet vast. 
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  Programma Duurzaamheid, Milieu en afval, begroting 2022 versus jaarrekening 2020 

 Fractie: DMP Heusden 

 Vraag: Milieubeheer. Hier staan bestrijdingsonderwerpen genoemd. Waarom blauwalg niet 

meegenomen?  

 

 Antwoord: Blauwalg is een lastig organisme en er is geen echte bestrijdingsmethode beschikbaar. 

In het waterplan 2018-2022 is opgenomen dat er onderzoek gedaan wordt naar 

blauwalg. Daar zijn we, samen met waterschap Aa en Maas, mee bezig. De 

waterkwaliteit wordt gemonitord en we zijn onlangs gestart met het project 

waterkwaliteitsspoor om de impact van riooloverstorten op de waterkwaliteit beter in 

beeld te kunnen krijgen. Doel van deze acties is, inzicht te krijgen in welke 

maatregelen effectief kunnen zijn in de bestrijding van blauwalg. 
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  Toelichting op de balans 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Graag een specificatie waar de investeringen 2021 en 2022 uit bestaan voor zowel 

economisch als maatschappelijk nut? 

 

 Antwoord: De investeringen die hier zijn opgenomen hebben betrekking op het nog uit te geven 

deel van de beschikbaar gestelde kredieten en verder ook de investeringsruimte die is 

opgenomen binnen het overzicht Nieuw beleid (pag. 195) en Vervangingsinvesteringen 

(pag. 199). De complete lijst hiervan is opgenomen als bijlage 1 bij deze 

beantwoording van de vragen. 
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  Toelichting op de balans 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Reserve onderhoud schoolgebouwen 

Wanneer is de bedoelde onderbouwing beschikbaar voor de raad? 

 

 Antwoord: Het betreft de reserve onderhoud voor lokalen voor bewegingsonderwijs. Het 

schoolbestuur verzorgt de aanvraag richting gemeente voor het onderhoud aan de 

lokalen. Hierbij dient een onderbouwing te zitten. Omdat er op dit moment geen 
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actueel onderhoudsplan ligt bij de gemeente kan het nog niet worden omgezet naar 

een voorziening.  
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  Toelichting op de balans 

 Fractie: D66 

 Vraag: Reserve Rood voor Groen. 

Welke specifieke criteria hanteert het college bij de bepaling waar de gelden aan 

worden toegekend. 

Heeft de raad daar invloed op? Zo ja, welke. 

 

 Antwoord: De raad heeft het “instellingsbesluit Rood voor Groen” vast gesteld. Daarin is bepaald 

dat de reserve Rood voor Groen besteed wordt aan projecten die zijn gericht op een 

aantoonbare en uitvoerbare verbetering van structuren of waarden op het vlak van 

natuur, water, landschap of cultuurhistorie. Ook verbeteringen van de extensieve 

recreatieve mogelijkheden van de omgeving behoren hiertoe. Ook kan een koppeling 

worden gelegd met de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische 

verbindingszones. Voor de inzet van middelen uit de reserve rood voor groen is 

goedkeuring van de raad middels een raadsbesluit nodig. Dit kan ook middels 

vaststelling van begroting als het plan en de besteding opgenomen is in het eerste 

begrotingsjaar. 
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  Toelichting op de balans 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Waarom is er geen verloopoverzicht van reserves en voorzieningen 2022 met 

aansluiting op mutaties reserves (dotaties en onttrekkingen) weergegeven in de 

programma’s? 

De CDA-fractie heeft de vrijheid genomen om dit uit te werken en komt op een aantal 

verschillen uit (zie  bijlage). 

Vraag: graag uw reactie op de geel en groen gearceerde cellen / regels.  

De roze regel heeft betrekking op de gestelde vraag onderaan pagina 2 ‘Overig’. 

 

 Antwoord: Bij de programma’s is geen verloopoverzicht van reserves opgenomen omdat dit niet is 

voorgeschreven in de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording). In hoofdlijnen is het verloop van de reserves en voorzieningen 

opgenomen binnen de toelichting op de balans. 

 

In het door u opgestelde exceloverzicht worden enkele verschillen geconstateerd die 

voor u niet verklaarbaar zijn. Onderstaand proberen we een en ander te verduidelijken. 

U constateert een verschil tussen de cijfers van de tabel op pagina 92, het overzicht 

van de Algemene dekkingsmiddelen en de bedragen van de Algemene 

dekkingsmiddelen die zijn benoemd in de tabel op pagina 153. De verschillen ontstaan 

omdat er binnen het taakveld algemene dekkingsmiddelen posten zijn die niet vrij 

ingezet kunnen worden ter dekking van uitgaven in de diverse programma’s omdat 

deze gelabeld zijn om aan derden te worden verstrekt of anderszins moeten worden 

ingezet. Deze komen daarom niet terug in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. 

In onderstaande tabel wordt deze posten benoemd. 
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 lasten 2022 baten 2022 saldo 2022 

totaal pagina  92 1.707 76.661 74.954 

totaal pagina  153 1.971 76.838 74.867 

 -264 -177 87 

verklaring afwijking:   

OZB bedrijven, dekking GOL 126 126 

reclamebelasting 34 34 0 

inkomst dwangbevelen 17 17 

(stelpost) onvoorzien 230  -230 

 264 177 -87 

 

Daarnaast constateert u een verschil tussen de opgenomen bedragen van de 

algemene dekkingsmiddelen op de pagina 92, 153 en 203. In onderstaande tabel 

wordt deze afwijking toegelicht waarbij de afwijking verklaard wordt vanuit de bedragen 

vermeld op pagina 92 naar de bedragen op pagina 203. 

 

 lasten 2022 baten 2022 saldo 2022 

pagina 92 1.707 76.661 74.954 

pagina 203 3.571 77.219 73.648 

 1.864 558 -1.306 

    

mutaties reserves 1.600 380 -1.220 

verklaring afwijking pag. 92 versus 

pag. 153 zie bovenstaand 264 177 -87 

 1.864 557 -1.307 
 

  

 

 

85 Pagina 192 

  Toelichting op de balans 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Waarom wordt voor een klein deel van de verplichting inzake pensioenen van 

wethouders een voorziening gevormd? En waarom is dat ‘kleine deel’ een bedrag van 

€ 444.000 eind 2022?. 

 

 Antwoord: Conform de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) vindt de 

pensioenopbouw van collegeleden plaats bij de gemeente en niet bij een 

pensioenfonds. Voor de toekomstige pensioenaanspraken is zodoende een 

voorziening gevormd. Deze voorziening is gevormd in 2016 en vanaf dat jaar worden 

de opbouwde pensioenaanspraken toegevoegd aan de voorziening. Voor 

pensioenaanspraken van voor 2016 is een jaarlijks exploitatiebudget opgenomen in de 

begroting. 
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86 Pagina 194 

  Ontwikkeling EMU-saldo 

 Fractie: CDA 

 Vraag: Op pag. 122 staat dat in 2022 rekening wordt gehouden met een (her-)financierings- 

behoefte van ca. € 17 miljoen. Uit de staat op pagina 194 blijkt niet of is dit gelijk aan 

de € 16.960.000 in het jaar 2023? 

Vraag: graag een toelichting op deze staat. 

 

 Antwoord: Het EMU-saldo is de optelsom van alle inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en 

de decentrale overheden. Het saldo geeft aan of er in een jaar met reële transacties 

meer uitgaven dan inkomsten zijn of dat er netto gezien geld is overgehouden. In 2022 

is het saldo positief wat wil zeggen dat er via reële transacties meer geld binnenkomt 

dan dat er uit gaat. Dit betekent dat er ruimte is om af te lossen, te sparen of reserves 

te verhogen. Daarmee draagt de gemeente in dat jaar positief bij aan het EMU-saldo 

van Nederland. In 2023 is het saldo negatief. Dit komt met name door de investeringen 

die in dat jaar geraamd staan (o.a. GOL, IHP, sportzaal De Grassen). In dat jaar draagt 

de gemeente dus niet positief bij aan het EMU-saldo van Nederland. De jaren daarna 

is het EMU-saldo weer positief wat met name komt door de afname van de voorraden 

(onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie).  

 

Voor wat betreft de financieringsbehoefte in 2022 is de € 17 miljoen vooral het gevolg 

van herfinanciering. Dit is niet hetzelfde als het EMU-saldo van € 16.960.000. Het 

EMU-saldo laat zien dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt in dat jaar. Dat kan op 

diverse manieren gebeuren (schulden, leningen of aanspreken van reserves). Het 

EMU-saldo correspondeert dan ook niet 1-op-1 met de financieringsbehoefte. Wel zie 

je in grote lijn dat de mutatie in de leningenportefeuille (pg 122) in 2023 het EMU-saldo 

benadert. 

 

 

  

87 Pagina 195 

  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Is de toezegging van wethouder Van Bokhoven ten aanzien van de bermen in de 

Oosters al gestand gedaan? 

 

 Antwoord: De berm aan de Oosters zal medio week 45 aangepakt worden.  

 

   

88 Pagina 197 

  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor onderhoud van de bermen vraagt het college om een budget van 1 miljoen euro 

beschikbaar te stellen, verdeeld over vier jaren. Het beheerplan moet nog worden 

vastgesteld, maar dat gebeurt door het college.  

Komt er een beleidsplan dat vastgesteld moet worden door de raad? 

 

 Antwoord: Het nieuwe beleidsplan wegen wordt naar verwachting voor de raadsvergadering van 

februari 2022 aangeboden. Hierin worden de kaders voor het onderhoud, waaronder 

bermen opgenomen. Het wegenbeheerplan, welke aansluitend zal worden opgesteld, 

zal ter informatie aan de raad worden voorgelegd. Het uitvoeringsprogramma is een 

verdere uitwerking daarvan. Dit gaat ook in op het onderdeel bermen. Daarin wordt 
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een nadere toelichting gegeven op de ambities, met meetbare doelen en het 

voorgenomen beheer en onderhoud. 

 

 

  

89 Pagina 197 

  Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma 

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Op de investeringsagenda sport blijft nog een restpost beschikbaar; het college vraagt 

mandaat om dit bedrag in 2022 uit te gaan geven. Graag een toelichting hierbij: welk 

bedrag is al in de begroting opgenomen voor de nieuwbouw van SC Elshout, hoeveel 

budget is er nu nog beschikbaar en waaraan denkt het college dit uit te geven? 

Waarom wordt dit niet eerst voorgelegd aan de raad? 

 

 Antwoord: Conform het raadsvoorstel ‘Uitvoeringskrediet kleedaccommodatie SC Elshout’ zijn de 

kapitaallasten volgend uit de netto investeringskosten voor de nieuwbouw van SC 

Elshout a € 75.456 in de begroting opgenomen. Hiervan wordt naar raadsbesluit een 

bedrag van € 15.690 uit de stelpost ‘investeringsagenda sport’ gedekt. Op dat moment 

was dit het totale nog beschikbare budget op de stelpost. Doordat het college later de 

‘Eerste wijziging Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 

2021’ heeft vastgesteld (met als doel ervoor te zorgen dat alleen geprivatiseerde 

basissportvoorzieningen en niet ook de sportkantines in aanmerking komen voor 

compensatie van het eigenaarsdeel van de OZB) is er een voordeel ontstaan dat weer 

is toegevoegd aan de investeringsagenda sport. Daardoor bedraagt het nu nog 

beschikbare budget € 9.701. Dit is ook te zien op regel 6 van de tabel op pagina 196 

van de begroting. Een mogelijke invulling waar het college naar kijkt is het 

verduurzamen van de sportveldverlichting door het toepassen van ledverlichting. Een 

voorstel hierover wordt aan de raad voorgelegd. 

 

   

90 Pagina 201 

  Vervangingsinvesteringen per programma 

 Fractie: HeusdenTransparant 

 Vraag: Bovenaan pagina 201 wordt gesproken over een uitwerkingsvoorstel.  
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van 

voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw 

raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. 

 

Wanneer kan de raad dat voorstel verwachten? 

 

 Antwoord: In het IHP is een indicatieve planning van de per school voorgenomen 

investeringsmaatregel opgenomen. Op het moment dat de maatregel verder uitgewerkt 

is, wordt aan de raad of een voorbereidingskrediet gevraagd of een kredietvoorstel. 

Recente voorbeelden daarvan zijn de nieuwbouw van de 2 scholen aan de Kasteellaan 

in Oudheusden en de upgrade van de Lambertusschool in Haarsteeg. Het moment 

waarop het eerstvolgende kredietvoorstel in de raad komt is nog niet bekend. In het 1e 

kwartaal van 2022 komt de actualisatie van het IHP in de raad waarin een aangepaste 

planning van de investeringsmaatregelen zal worden opgenomen. 
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90 Pagina 204 

  Lokale woonlasten 

 Fractie: D66 

 Vraag: verzoek: graag jaren consequent oplopend aanduiden (zoals in rest nota) 

 

 Antwoord: Wij nemen dit verzoek mee bij de opstelling van volgende documenten. 

 

 

  

91 Pagina Bijlage Totaaloverzicht Risico’s: 

   

 Fractie: Gemeentebelangen 

 Vraag: Voor het eerst opgenomen in dit overzicht: het risico GOL voor een bedrag van 11 

miljoen met een kans van 1%. Graag een toelichting op het genoemde bedrag (hoe is 

dat berekend?) en het percentage van 1%. 

 Antwoord: Zoals opgenomen in de toelichting gaat dit risico over de situatie dat het project om 

juridische redenen niet door kan gaan of zodanig aangepast moet worden dat het 

huidige krediet afgeboekt moet worden. De nu gemaakt kosten bedragen in totaal ruim 

€ 36 mio. Het aandeel van Heusden in het project als risicodragende partner is 30% en 

komt overeen met ca. € 11 mio. We achten de kans dat dit zich voordoet zeer klein, 

vandaar dat gekozen is voor het kans percentage van 1%. 
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Bijlage 1 (vraag 81)  

Overzicht investeringen 2021 en 2022 economisch en maatschappelijk nut (x € 1.000) 

 

Omschrijving  Investeringen 
in dienstjaar 

2021  

 Investeringen 
in dienstjaar 

2022  

lopende kredieten economisch nut 
  

Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf Drunen                   64   
Houtversnipperaar Buitendienst                     2   
Maaimachine                   85   
Houtversnipperaar                     3   
GOL 2019 perceel Nassaulaan H4326                   26   
Brandmeldinstallatie gemeentehuis.Drunen                   11   
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis.Drunen                   13   
Brandmeldinstallatie gemeentehuis Vlijmen                   12   
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis Vlijmen                   69   
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis Vlijmen                   35   
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis Drunen                   17   
Vervangingsinvest.automat.2020                  493   
Energiebesparende maatregelen 
Bezoekerscentrum/streekarchief                   19   
Nieuwe school Kastellaan Oudheusden               5.667   
upgraden Lambertusschool               1.180   
Verduurzaming Die Heygrave (bouwkundig)               2.167   
Verduurzaming Die Heygrave (installaties)               1.300   
Energiebesparende maatregelen Sportzaal de Brug                   22   
MHCD waterveld 1 verharding                   60   
MHCD waterveld 1 onderlaag                  117   
MHCD waterveld 1 LED                   42   
Veldrenovatie bijveld 3 en 4 RKDVC                  126   
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout (bouwkundig)               2.091   
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout (installaties)                  448   
Vervangen asfalt toplaag Avanti                   60   
Veldrenovatie drainage hoofdveld HHC09                   60   
VMHC waterveld 1 verharding                   45   
VMHC waterveld 1 onderlaag                   87   
Energiebesparende maatregelen Bibliotheek Vlijmen                   16   
Kinderdagverblijf Kasteellaan nieuwbouw                  323   
Afkoppelen/herbestraten Schubertlaan/Kerkstraat Nieuwkuijk                  224   
Herstraten burgemeesterswijk                  130   
Afvalwater Metal Valley                  645   
Watersysteem Spoorlaan Drunen Noord                   98   
Drukgemaal en gemaal D'oultremontweg                   35   
Reconstructie Admiraalsweg                  262   
Herinrichting diverse woonwagenlocaties                   97   
Bouwgrond niet in exploitatie wonen (Niet in exploitatie 
genomen gronden NIEGG)                  113   
Stelposten nieuw beleid economisch nut   
Sportaccommodaties investeringen                   70                      70  

Investeringsagenda sport                    36                      36  

Investeringen Duurzaamheid/energiebesparing                  500                    500  

Restvolume Duurzaamheid                  100   
Vervangingsinvesteringen economisch nut   
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen                  350                    840  

investeringen lichtmasten                    589  

investeringen armaturen                    614  

Vervangingsinvesteringen wintermachines                   77                      63  
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nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026)               5.980                 1.034  

Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave                   40   
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal                   26   
Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave                    100  
Vervangingsinvesteringen automatisering software en 
hardware                    360  

Bodebus                   35   
Totaal investeringen economisch nut             23.478                 4.206  

   
lopende kredieten maatschappelijk nut   
Geluidswerende voorzieningen A59               3.502   
Reconstructie Admiraalsweg                  825   
Herbestraten HJ v Brabantlaan               1.281   
Herbestraten Vermeerstraat                      -   
GOL Algemene kosten               1.960                 5.000  

Mitigerende maatregelen centrum Vlijmen                     9   
Mitigerende maatregelen Kennedybrug                   36   
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan                   91   
Fietspad Tuinbouwweg                  129   
Bestrating Schubertlaan Vlijmen                  100   
vervanging lichtmasten 2021                   32   
vervanging armaturen 2021                   59   
Doeverense Sluis               1.092   
Renovatie speellocatie Priemsteeg (asfaltwerk)                   24   
Renovatie speellocatie Priemsteeg (skatebaan)                   55   
Renovatie speellocatie Margriet                   18   
Stelposten nieuw beleid maatschappelijk nut                         
Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP)               1.500                 1.500  
Mitigerende maatregelen n.a.v. GOL                 1.150  
Aanleg fietspad Tuinbouwweg                 1.600  

Totaal investeringen maatschappelijk nut             10.713                 9.250  

 


