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Onderwerp  Jaarstukken 2016, begrotingen 2017 e.v. en kadernota 2018 Baanbrekers 

Portefeuillehouder  Mevrouw drs. M. Mulder 

Datum raadsvergadering  27 juni 2017 

 

 
Samenvatting 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017, de 

meerjarenbegroting 2018-2021, de ontwerpbegroting 2018, de meerjarenbegroting 2019-2021 en de 

kadernota 2018 toegezonden met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraden. De raden 

worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. De jaarstukken 2016 (jaarrekening en 

jaarverslag) worden ter kennisname aan de raden aangeboden. 

Baanbrekers en de deelnemende gemeenten zijn een traject gestart dat met ingang van 2018 moet leiden 

tot reële en sluitende begrotingen, waarbij de gemeentelijke bijdragen als sluitpost van deze begrotingen 

fungeren. Het Algemeen Bestuur (AB) van Baanbrekers besloot op 13 april jl. dat voor 2017 en 2018 sprake 

zal zijn van taakstellende begrotingen waarbij de gemeentelijke bijdragen van 2016, aangevuld met de 

gevolgen van loon- en prijsontwikkeling en nieuw beleid, leidend zijn. In 2017 en 2018 worden incidentele 

middelen ingezet om deze taakstelling in te kunnen vullen.  

In de kadernota 2018 heeft het AB verder besloten tot een herpositioneringsonderzoek dat vanaf 2019 moet 

leiden tot gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen. Een en ander met inachtneming van de gevolgen van loon- 

en prijsontwikkelingen en eventueel nieuw beleid op basis van een duidelijke gemeentelijke 

opdrachtformulering.  

De geactualiseerde begroting 2017 resulteert in een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 678.000 

ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting. De dekking hiervoor kan plaatsvinden ten laste van de 

reserve sociaal domein. Dit wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2017.  

 

Aanleiding 

De jaarstukken van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de deelnemende 

gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (GR). In de GR staat 

dat: 

 het DB van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarrekening ter kennisname toestuurt aan de 

raden. De jaarrekening wordt vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan gedeputeerde staten; 

 het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden. De raden 

hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De 

begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten.  

 

Feitelijke informatie 

 

Jaarstukken 2016 

Mede als gevolg van een aantrekkende economie is Baanbrekers erin geslaagd om 480 fulltime plaatsingen 

naar betaald werk te realiseren. Toch is er met ongeveer 1.700 mensen in de bijstand ten opzichte van eind 

2015 (1.600) sprake van een toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering.  

Deze stijging wordt met name veroorzaakt door gewijzigde wet- en regelgeving: 

 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is afgesloten; 

 de toegang tot de Wajong1 is beperkt tot de doelgroep die 100% arbeidsongeschikt is. 

Mensen die voorheen gebruik maakten van de Wsw of de Wajong, komen nu in aanmerking voor een 

bijstandsuitkering. 

                                                      
1 Wet werk en arbeidsondersteuning van jonggehandicapten 
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Verder zijn factoren als het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, de verkorte looptijd van de WW 

en de toename van het aantal statushouders ook van invloed op de toename van het aantal mensen met 

een bijstandsuitkering.  

Er hebben zich in 2016 zo'n 1.250 mensen gemeld voor een uitkering. Aan circa 550 van deze 

mensen is ook daadwerkelijk een uitkering toegekend. Ongeveer 60% van de mensen is dus ‘aan de poort’ 

van Baanbrekers op een andere manier geholpen. Dit varieert van een terugkeer naar de schoolbanken tot 

rechtstreekse bemiddeling naar werk en de verwijzing naar andere inkomstenbronnen of vermogen.  

Het bestand van Baanbrekers is dus enorm in ontwikkeling. Er gaan veel mensen in, maar er stromen ook 

veel mensen uit.  

De jaarrekening 2016 van Baanbrekers sluit met een door de deelnemende gemeenten te verzorgen 

bijdrage van € 7.818.000. Het aandeel van de gemeente Heusden in de gemeentelijke bijdrage bedraagt  

€ 2.989.000. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2016. 

 

Kadernota 2018 

Het AB van Baanbrekers heeft op 13 april 2017 de bijgevoegde kadernota 2018 vastgesteld. Het is de eerste 

kadernota in het bestaan van Baanbrekers. Deze kadernota heeft tot doel om vanaf 2018 te zorgen voor 

sluitende begrotingen op basis van vooraf geformuleerde opdrachten door de deelnemende gemeenten. 

Belangrijke uitgangspunten die daarnaast in de kadernota zijn vastgelegd, luiden als volgt: 

 gemeenten formuleren in principe een gezamenlijke opdracht aan Baanbrekers. De mogelijkheid van 

maatwerk in de vorm van lokale keuzes is daarbij aanwezig. Elke opdracht aan Baanbrekers gaat 

gepaard met een passende financiering; 

 vanaf 2018 bestaat de begroting van Baanbrekers uit een programma met vier deelprogramma’s: 

 inkomensondersteuning; 

 re-integratie & participatie; 

 leerwerkstructuur; 

 bedrijfsvoering & overhead; 

 voor 2017 en 2018 zal sprake zijn van taakstellende begrotingen waarbij de gemeentelijke bijdragen 

van 2016, aangevuld met de gevolgen van loon- en prijsontwikkeling en nieuw beleid, leidend zijn. In 

2017 en 2018 worden incidentele middelen ingezet om deze taakstelling in te kunnen vullen; 

 een herpositioneringsonderzoek moet vanaf 2019 leiden tot gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen. 

Een en ander met inachtneming van de gevolgen van loon- en prijsontwikkelingen en eventueel 

nieuw beleid op basis van een duidelijke gemeentelijke opdrachtformulering. 

 

Geactualiseerde begroting 2017, ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 

In het verlengde van de eerdergenoemde besluitvorming door het AB staan de geactualiseerde begroting 

2017 en de ontwerpbegroting 2018 in het teken van een financiële taakstelling, waarbij de gemeentelijke 

bijdragen van 2016, aangevuld met de gevolgen van loon- en prijsontwikkeling en nieuw beleid (Beschut 

werk), leidend zijn. Zowel in 2017 als in 2018 worden incidentele middelen ingezet om deze taakstelling in te 

kunnen vullen.  

De geactualiseerde begroting 2017 resulteert in een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 678.000 

ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting. Deze toename wordt veroorzaakt door loon- en 

prijsontwikkeling, maar ook door een van rijkswege opgelegde nieuwe taak in de vorm van Beschut werk.  

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen 

die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer 

begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van Beschut werk aan mensen met een 

arbeidsbeperking. De samenwerkende gemeenten in De Langstraat hebben voor 2017 en 2018 een 

taakstelling om 22 personen Beschut werk aan te bieden. Baanbrekers is hierbij de uitvoeringsorganisatie.  
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Gemeenten mogen zelf bepalen hoe en waar zij beschutte werkplekken aanbieden. In samenspraak met 

Baanbrekers en de gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt bekeken op welke manier dit het meest 

adequaat kan gebeuren.  

De dekking voor de toegenomen gemeentelijke bijdrage in 2017 kan plaatsvinden ten laste van de reserve 

sociaal domein. Dit wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2017. 

De ontwerpbegroting 2018 is, op grond van de gemaakte afspraken in de kadernota 2018 en de nieuwe 

eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), gewijzigd van opzet. In 

de begroting zijn de vier eerdergenoemde deelprogramma’s prominent aanwezig. De ontwerpbegroting 2018 

voorziet een bijdrage van de drie participerende gemeenten van € 9.515.000. Conform de gemaakte 

afspraken in de GR wordt aan onze gemeente een aandeel ter grootte van € 3.632.000 toegerekend. In 

vergelijking tot de geactualiseerde begroting 2017 is sprake van een stijging van € 240.000. Een stijging die 

wordt veroorzaakt door autonome loon- en prijsontwikkelingen.  

Vanaf 2019 zijn de uitkomsten van het aangekondigde herpositioneringsonderzoek leidend. Uitgangspunt 

hierbij is dat er ook vanaf 2019 sprake is van gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen. Omdat het gebruiken 

van incidentele dekkingsmiddelen, zoals in 2017 en 2018, niet kan en mag doorgaan, betekent dit dat in het 

kader van het herpositioneringsonderzoek fundamentele keuzes noodzakelijk zijn.  

Met inachtneming van het bovenstaande ziet het meerjarenverloop 2018-2021 er als volgt uit: 

 

Bedragen 

x € 1.000 

Begroting 

2017 

2018 2019 2020 2021 

Heusden 3.392 3.632 3.671 3.667 3.663 

Loon op Zand 1.799 1.926 1.947 1.945 1.943 

Waalwijk 3.694 3.956 3.997 3.993 3.989 

Totaal 8.885 9.515 9.615 9.605 9.595 

 

Inzet van middelen 

Over het jaar 2016 moet op basis van de geldende verdeelsleutel (38,24%) voor een bedrag van  

€ 2.989.000 worden bijgedragen aan de exploitatie van Baanbrekers. Dit is al verwerkt in de gemeentelijke 

jaarrekening 2016. 

 

De geactualiseerde begroting 2017 resulteert in een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 678.000 

ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting. De dekking voor de toegenomen gemeentelijke 

bijdrage 2017 kan plaatsvinden ten laste van de reserve sociaal domein. Dit wordt verwerkt in de eerste 

bestuursrapportage 2017. 

Op basis van de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers moet de komende jaren met een hogere 

bijdrage rekening worden gehouden dan tot nu toe is verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het 

verschil wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2017: 

 

Bedragen 

x € 1.000 

2018 2019 2020 2021 

Gemeentelijke bijdrage 3.632 3.671 3.667 3.663 

Opgenomen in huidige meerjarenbegroting  1.944 2.024 2.284 1.684 

Verschil 1.688 1.647 1.383 1.979 

 

Risico's 

Met name de meerjarenbegroting 2018-2021 geeft nog veel onzekerheden en daarmee een verhoogd risico 

op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting.  
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Afweging 

Het gemeentelijk aandeel in een vastgestelde begroting of jaarrekening van een gemeenschappelijke 

regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een verplichte uitgave in de 

gemeentebegroting. In dat opzicht valt er weinig af te dingen op de financiële gevolgen waarmee de 

jaarstukken van Baanbrekers gepaard gaan.  

De totstandkoming van de kadernota 2018 en het daarin geschetste toekomstperspectief is verder in 

samenspraak met diverse gemeentelijke geledingen tot stand gekomen. Wij onderschrijven daarmee ook de 

keuze voor taakstellende begrotingen 2017 en 2018, gekoppeld aan een herpositioneringsonderzoek dat 

met ingang van 2019 tot een structurele koersbepaling moet leiden. Wel vinden wij het van groot belang dat 

dit herpositioneringsonderzoek voortvarend wordt opgepakt en de procesaanpak voorziet in nauwe 

gemeentelijke betrokkenheid. Wij stellen dan ook voor om als zienswijze aan Baanbrekers kenbaar te maken 

welk belang wij hechten aan het genoemde herpositioneringsonderzoek.   

 

Procedure / vervolgstappen 

Baanbrekers heeft de jaarstukken tijdig (vóór 15 april) toegestuurd. De raden hebben vervolgens acht weken 

de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan Baanbrekers. De jaarrekening en 

ontwerpbegroting moeten door Baanbrekers vervolgens respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus worden 

aangeboden aan gedeputeerde staten.  

Een reguliere behandeling volgens uw vergaderschema zou betekenen dat de jaarstukken van Baanbrekers 

tijdens de raadsvergadering van 11 juli a.s. aan de orde komen. Een tijdige aanbieding van de stukken aan 

gedeputeerde staten komt daarmee in het gedrang. In samenspraak met Baanbrekers is dan ook besloten 

om de behandeling van de stukken plaats te laten vinden tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2017. 

Gelijktijdig met de behandeling van de gemeentelijke voorjaarsnota. Een tijdige aanbieding van de stukken 

aan gedeputeerde staten is hierdoor mogelijk voor Baanbrekers.  

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

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

gezien het voorstel van het college van 16 mei 2017; 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 

 kennis te nemen van het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 van Baanbrekers; 

 in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 van 

Baanbrekers; 

 in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van Baanbrekers; 

 in te stemmen met de kadernota 2018 van Baanbrekers; 

 in de gemeentebegroting 2017 de geraamde gemeentelijke bijdrage bij te stellen met € 678.000 tot 

een totaalbedrag van € 3.392.000 en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage van 2017; 

 het structurele budgettaire effect van de meerjarenbegroting 2018-2021 te verwerken in de 

gemeentelijke meerjarenbegroting; 

 als zienswijze richting Baanbrekers aan te dringen op een nauwe gemeentelijke betrokkenheid en 

voortvarende aanpak van het in het voorstel beschreven herpositioneringsonderzoek. In deze 

zienswijze op te nemen dat we in relatie tot het herpositioneringsonderzoek graag een keer de 

verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage willen bezien op toekomstbestendigheid. 

  

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

mw. drs. F.E.H.M. Backerra 
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Onderwerp  Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Portefeuillehouder  Mevrouw  J. van Aart 

Datum raadsvergadering  27 juni 2017 

 

 
Samenvatting 

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

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

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

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

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

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

verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA). 

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

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

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

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

‘reguliere’ exploitatie € 859.000 voordelig. 

 

Aanleiding 

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

 

Feitelijke informatie 

 

Voorgeschiedenis 

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

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

opzichte van de begroting zijn gerapporteerd. 

 

Kaders (beleid en wettelijk) 

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

het raadsbesluit aanbieden aan de provincie als financieel toezichthouder.  

 

Overige informatie 

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

grondexploitaties.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programmaverantwoording. 

 

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

uitvoeringsinformatie. Deze verantwoording hebben wij vastgesteld.  

 

Resultaat 

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

bouwgrondexploitaties wordt geëlimineerd, bedraagt het resultaat uit de reguliere begrotingsuitvoering 

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

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

exploitatie € 859.000 voordelig. 

 

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

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

 

Analyse rekeningresultaat 2016 voordelen Bedrag in € 

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

Saldo kostenplaatsen  317.000 

Hogere uitkering gemeentefonds  266.000 

Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen  174.000 

Hogere opbrengst leges ontheffing/wijziging bestemmingsplannen  172.000 

Ontvangen provinciale subsidie verkeersveiligheid  111.000 

Hogere opbrengst erfpacht  92.000 

Hogere pachtopbrengsten  71.000 

Totaal voordelig   2.455.000 

 

Analyse rekeningresultaat 2016 nadelen  Bedrag in € 

Resultaat herziening bouwgrondexploitaties   -1.452.000 

Lagere opbrengst OZB  -144.000 

Afboeking gemeentelijke eigendommen  -87.000 

Totaal nadelig   -1.683.000 

 

Samenvatting rekeningresultaat 2016   Bedrag in € 

Voorlopig saldo na tweede bestuursrapportage 2016  - 278.000 

Voordelen JR 2016  2.455.000 

Nadelen JR 2016  - 1.683.000 

Diverse overige afwijkingen per saldo voordelig  116.000 

Saldo  610.000 

 

Budgetoverhevelingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

is de omvang van de overhevelingen opnieuw gedaald.  

 

Grondexploitaties 

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

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

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

 

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

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

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

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

hierin: 

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

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

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

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

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

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

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

bestuursrapportage door het niet realiseren van een aantal grondtransacties;  

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

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

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

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

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

 

Reserves en voorzieningen 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

deze vereisten te voldoen waarna deze reserves alsnog worden omgezet.  

 

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

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

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

zover het nieuwe toezeggingen na 2013 betreft. 

 
Accountantscontrole 

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

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

over het boekjaar 2016.  

 

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

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

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

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

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

daadwerkelijk is geleverd. 

 

Sociaal jaarverslag 

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

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

jaarverslag over 2016 ter kennisname aan. 

 

Inzet van middelen 

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

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

het saldo te doteren aan de algemene reserve. 

 

Risico's 

Dit voorstel heeft geen risico’s. 

 

Afweging 

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

 

Procedure / vervolgstappen 

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

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

voor de Statistiek. 

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

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

gezien het voorstel van het college van 23 mei 2017; 

gelet op artikel 200 van de Gemeentewet; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast te stellen; 

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

algemene reserve; 

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

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

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

reserve; 

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

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

 de reserve onderhoud riolering wordt per 31 december 2016 opgeheven; 

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

exploitaitieverkenningen (GE) voor de volgende plannen: 

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

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

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

(GE); 

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

(EO) en Het Hoog II (EO); 

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

 

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

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