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Voorwoord
Het is een mooie gewoonte om bij de laatste begroting van een college terug te kijken op de voorbije
bestuursperiode. Hoe staat het bijvoorbeeld met de doelen die bij het aantreden in het coalitieakkoord
Sociaal.Groen.Sterk.Heusden. werden neergeschreven? En wat laat het college na aan zijn opvolgers?
De destijds gestelde ambities zijn of gerealiseerd of op dit moment in uitvoering. Denk daarbij aan grote
projecten zoals het Centrumplan Vlijmen en De Voorste Venne, Dillenburg, Geerpark en De Grassen.
Maar ook aan minder tastbare thema’s zoals het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en de
duurzaamheidsagenda, waarmee we een stevige bijdrage leveren aan de toekomst van onze kinderen.
Ook het huishoudboekje dat we achterlaten voor onze opvolgers, stemt ons positief. De begroting geeft
voor de komende jaren een positief saldo van zo’n anderhalf miljoen euro, waardoor het volgende
college extra ruimte heeft om nieuw beleid te ontwikkelen. We zijn ons ervan bewust dat dat voor
sommige terreinen ook nodig is. Toen dit college in 2014 aantrad, zaten we nog middenin de
economische crisis. Om de gemeentelijke financiën op orde te houden, waren bezuinigingen
onvermijdelijk. Zo werd ‘heel en veilig’ het leidend principe in onze beheerplannen. Nu het ons
economisch weer voor de wind gaat, is het goed om die beleidslijnen opnieuw tegen het licht te houden.
We laten dat graag over aan een volgend college.
Ook de transitie binnen het sociaal domein was een belangrijk thema in de afgelopen jaren. Een flink
aantal taken op het gebied van zorg, jeugd en werk verhuisde van het Rijk naar de lokale overheid en
moesten bovendien met minder geld worden uitgevoerd. Nu bijna drie jaar later is die transitie
goeddeels afgerond en richten we ons meer op de transformatie, waarbij de aloude verzorgingsstaat
langzaam maar zeker plaats maakt voor een samenleving waarin we nieuwe vormen vinden waarin we
elkaar helpen en waarbij meedoen naar vermogen het leidend principe is. De afgelopen jaren hebben
we een reserve sociaal domein opgebouwd om onze inwoners de zorg te kunnen bieden die ze echt
nodig hebben en daarnaast om deze ontwikkeling te ondersteunen.
Daarbij blijft aandacht voor verborgen armoede in onze gemeente een belangrijk thema. Want ondanks
dat het in ons land economisch momenteel erg goed gaat, is er nog een behoorlijk aantal huishoudens
dat moeite heeft om iedere maand te eindjes aan elkaar te knopen. Die gezinnen moeten we blijven
ondersteunen. Financieel, maar ook met hulp op maat.
Ook de rol van Baanbrekers hierbij zal de komende tijd onze aandacht vragen. Gedwongen door de
bezuinigingen binnen de Participatiewet herbezint de organisatie zich momenteel – onder de noemer
Baanbrekers 2.0 – op haar taken. Daarbij blijft Baanbrekers zich vooral richten op het toeleiden van
werkzoekenden naar een baan, maar gaan de deelnemende gemeenten voor extra projecten wel de
daadwerkelijke kosten betalen. Het ondersteunen van inwoners die nog niet op de arbeidsmarkt kunnen
meedoen, kan dan bij Bijeen worden ondergebracht, zodat ook voor die mensen hulp op maat kan
worden geboden.
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1. Inleiding
De begroting 2018 is wat opzet betreft gelijk aan die van 2017. De voorjaarsnota 2017 vormt, samen
met de bestaande meerjarenbegroting, de basis voor de opstelling van de begroting 2018 en de
daarin opgenomen meerjarenraming voor de jaren 2019 t/m 2021. In deze nota zijn de bestuurlijke en
financiële uitgangspunten en een aantal bestedingsvoorstellen opgenomen die bij de opstelling van
deze begroting zijn verwerkt.
In de voorjaarsnota is het hoofdstuk ontwikkelingen ingegaan op de Zuiderwaterlinie. De bijdrage die
Heusden hieraan gaat leveren zal in tweede berap 2017 worden opgenomen ten laste van de stelpost
nieuw beleid 2017. Deze wordt nu in de begroting derhalve niet verder opgenomen.

2. Resultaat
De voorjaarsnota 2017 is het vertrekpunt voor de
samenstelling van deze begroting. In de voorjaarsnota is
het beeld geschetst van de financiële positie in
meerjarig perspectief. Een belangrijk financieel aspect,
de vertaling van de meicirculaire gemeentefonds, kon
2500
nog niet in de voorjaarsnota worden meegenomen en is
nu verwerkt. Hierover was u al wel geïnformeerd voor de
2000
2.240
raadsvergadering van 27 juni.
In de voorjaarsnota waren twee bestedingsvoorstellen
1500
1.682
1.547
ten laste van de begrotingsruimte opgenomen waarvan
1000
1.255
was aangegeven, dat daar bij de verwerking in de
begroting nog naar zou worden gekeken. Dat betrof de
500
inpassing van de aanvullende bijdrage aan Baanbrekers
binnen het sociaal domein. Daarnaast waren de lasten
0
van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) in de
2018
2019
2020
2021
voorjaarsnota opgenomen conform de
investeringsplanning uit het plan. Daarbij was de
voorkeur om deze lasten gelijkmatig over de looptijd van het IHP te spreiden.
Beide voornemens zijn in deze begroting verwerkt. De ramingen binnen het sociaal domein, op basis
van reële uitgangspunten en verwachte kosten, bieden voldoende ruimte om de volledige bijdrage aan
Baanbrekers, volgens hun meerjarenbegroting 2018, in te passen. Voor het IHP is na overleg met de
provincie en de accountant besloten tot de instelling van een reserve en wordt het verschil tussen de
gemiddelde last en de werkelijke lasten op basis van de investeringsplanning jaarlijks gemuteerd met
deze reserve. Een instellingsbesluit voor deze reserve treft u als bijlage bij het raadsvoorstel aan.
De verwerking van deze drie onderwerpen (mei-circulaire gemeentefonds, sociaal domein en IIHP)
zorgen in vergelijking met de voorjaarsnota tot een wijziging van het begrotingssaldo.
Ten opzichte van de voorjaarsnota is het daarin gepresenteerde tekort van € 1.125.000 voor 2018 nu
gewijzigd in een klein positief saldo van € 130.000. Derhalve een verschil van
€ 1.255.000 positief.

Verschil begroting
t.o.v. voorjaarsnota
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Het begrotingsbeeld ten opzichte van de voorjaarsnota ziet er als volgt uit:
(+ = voordeel en – = nadeel)

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Meerjarenperspectief
voorjaarsnota

- 1.125

- 25

34

-1.030

Eindsaldo meerjarenbegroting

130

1.522

1.716

1.210

Hieronder volgen de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de Voorjaarsnota voor 2018.
Vervolgens worden de verschillen kort toegelicht.
Verschillen begroting 2018 en voorjaarsnota 2017 (x € 1.000)
Inpassing Baanbrekers binnen social domein

voordeel

nadeel

1.430

Integraal huisvestingsplan onderwijs

341

Motie zeven eeuwen Heusden

50

Meicirculaire gemeentefonds

688

OZB door areaaluitbreiding

100

Kosten extra wijkteam

340

Slotuitkering Intergas

117

Bijstelling raming bouwleges

100

Rente-effecten

375

Onderhoudskosten bibliotheek Drunen

125

Overige verschillen per saldo

99

Totaal

2.485

Per saldo voordeliger

1.255

1.181

Sociaal domein-Baanbrekers
De ramingen binnen het sociaal domein zijn vanaf 2018 gebaseerd op de verwachte uitgaven op basis
van de laatste gegevens en prognoses. Ook baanbrekers is hierin conform de bijdrage op basis van
hun begroting 2018 verwerkt. Het verschil met de rijksbijdragen, dat binnen het totaal sociaal domein
dan nog resteert, wordt gemuteerd met de reserve sociaal domein. Ten opzichte van de voorjaarsnota
genoemde bijdrage voor Baanbrekers, is het voordeel € 260.000 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat
er voor Baanbrekers in 2017 een onttrekking uit de reserve sociaal domein was voorzien voor de
aanvullende bijdrage op basis van de begroting 2017. Deze is nu vervallen omdat de totale bijdrage
aan Baanbrekers in de lasten sociaal domein zijn verwerkt. Dit zorgt voor nadeel in de exploitatie ter
grootte van de in 2017 opgenomen onttrekking uit de reserve.
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Het opnemen van een gemiddelde jaarlast zorgt in 2018 voor een nadeel ten opzichte van het bedrag
opgenomen in de voorjaarsnota, omdat de eerder opgenomen jaarlast lager was dan de nu
opgenomen gemiddelde last. Het verschil tussen de verwachte lasten en gemiddelde lasten wordt in
de reserve gestort.
Motie zeven eeuwen Heusden
Naar aanleiding van de behandeling van de voorjaarsnota in uw raad, is een motie aangenomen met
betrekking tot de gevraagde middeleninzet voor de viering van 700 eeuwen Heusden.
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Als gevolg daarvan is in de begroting 2018 hiervoor een bedrag opgenomen van € 100.000 i.p.v. de in
de voorjaarsnota opgenomen € 150.000.
Meicirculaire gemeentefonds
Over de uitkomsten van de meicirculaire bent u voorafgaand aan de raadsvergadering over de
voorjaarsnota met een memo geïnformeerd. De oormerking voor de vergunningverlening, toezicht en
handhaving zoals opgenomen in die memo is bij nader inzien niet nodig. De kosten waren reeds
geraamd in de bijdrage aan de omgevingsdienst. Het totaal effect van de mei-circulaire voor het
begrotingssaldo bedraagt daarmee € 688.000.
OZB
De extra opbrengst 2018 OZB door de uitbreidingswijken wordt ingeschat op € 100.000.
Kosten wijkteam
De kosten voor het extra wijkteam waren in de voorjaarsnota niet opgenomen omdat deze
gecompenseerd worden door de hogere algemene uitkering en ozb inkomsten. Zowel de inkomsten
als uitgaven zijn nu in de begroting verwerkt.
Slotuitkering intergas
De deelneming intergas komt in 2018 tot een eind. De slotuitkering bedraagt € 117.000.
Bouwleges
Op basis van de werkelijke inkomsten 2016 en de stijgende bouwactiviteiten worden de bouwleges
voorzichtig naar boven bijgesteld met € 100.000.
Rente-effecten
In de begroting is de interne rekenrente verlaagd van 2,5 naar 2%. Op grond van het BBV is dit
noodzakelijk omdat de werkelijke (verwachte) rente van de opgenomen geldleningen gemiddeld
omlaag gaat. Dit heeft diverse effecten. Daarnaast is de verwachting dat de financieringsbehoefte
toeneemt waardoor de rentekosten voor aan te trekken leningen hoger worden.
Onderhoudskosten bibliotheek Drunen
I.v.m. de voorgenomen verhuizing van de bibliotheek naar de Voorste Venne zijn de
onderhoudswerkzaamheden de afgelopen jaren beperkt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de
bibliotheek niet overgaat naar de Voorste Venne en gevestigd blijft op de huidige locatie. Voor o.a. de
vervanging van de dakbedekking en installaties waren geen onderhoudskosten opgenomen. Dit zal nu
alsnog moeten gebeuren.
Overige verschillen
Diverse kleinere posten hebben een effect op het resultaat van de begroting. Het totaal van de
verschillen komt terug in de verschillenanalyse per programma.

3. Structurele saldo
Voor het oordeel of de begroting structureel sluitend is, moet het saldo gezuiverd worden van
eventuele incidentele lasten en baten. Ook voor de provinciaal toezichthouder is dit saldo bepalend
voor het oordeel over de begroting; het saldo van het begrotingsjaar moet positief zijn óf uit de
meerjarenraming moet blijken dat het laatste jaar sluitend is. Het structurele saldo meerjarig ziet er als
volgt uit (een specificatie van de incidentele posten vindt u in de financiële begroting, onderdeel C).
2017

2018

2019

2020

Saldo begroting incl. incidentele
lasten en baten

130

1.522

1.716

1.210

Saldo incidentele lasten en baten
(meer lasten dan baten)

625

430

230

230

Structurele begrotingssaldo

755

1.952

1.946

1.440

(+ = voordeel en – = nadeel)

(bedragen x € 1.000)

De specificatie van de incidentele lasten en baten vindt u in C.2.2.
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4. Algemene Reserve

Miljoennen

Na de vaststelling van de jaarrekening 2016 bedroeg de algemene reserve € 11,9 mln. De verwachte
stand per 1-1-2018 bedraagt naar verwachting € 12,7 mln.
Het geschetste beeld in de voorjaarsnota komt in hoofdlijnen overeen met het geactualiseerde beeld
op basis van de voorliggende begroting.

15

11,9

12,7

14,2

13,4

9,8

10
5
0
2017

2018
Stand AR per 1-1

2019

2020

2021

Minimumniveau

De afname in 2020 betreft de bijdrage in het kader van het GOL aan de provincie. Indien de
begrotingsruimte het toelaat kan t.z.t. gekozen worden om een beperkter deel uit de AR te onttrekken
en extra kapitaallasten op te nemen ten laste van de begrotingsruimte. Verder is er nog een bedrag
gereserveerd voor een deel van het fietspad Tuinbouweg/D. Óultremondweg gevoed uit de
grondexploitatie van het Hoog (€ 1,6 mln.). Dit bedrag is in het bovengenoemde verloop nog niet als
onttrekking meegenomen.

5. Digitalisering begroting
De begroting heeft ten opzichte van vorig jaar dezelfde indeling. Na de programmawijziging vorig jaar
en de implementatie van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de
begrotingen 2018 en 2017 identiek wat opzet betreft.
Voor wat betreft de verplicht voorgeschreven indicatoren zien we een jaar na de invoering alweer
diverse aanpassingen in definities en opgenomen cijfers en laat de actualisatie te wensen over. Voor
sommige indicatoren staan (op het moment van afronding van de begroting) nog geen gegevens van
een volgend jaar op de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-enVerantwoording. We hebben de gegevens die er stonden uiteraard overgenomen. Maar dit betekent
dat sommige indicatoren identiek zijn aan vorig jaar. Vorig jaar hebben we daarnaast bepaalde
moeilijk interpreteerbare indicatoren nog toegelicht. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de
verplichte indicatoren op te nemen en het daarbij te laten. Uitgebreide achtergrondinfo over de
definitie, herkomst en toelichting op de diverse indicatoren treft u aan op de bovengenoemde website.
Ook kunt u dan gegevens met het landelijk gemiddelde of andere gemeenten vergelijken.
Hoewel de opzet en indeling van de begroting niet is gewijzigd, kijken we ondertussen wel verder naar
de toekomst. Een digitale ontsluiting van de begroting voor raadsleden, maar ook voor burgers in het
kader van schaalverdieping, betrokkenheid en het toegankelijk maken van gemeentelijke informatie,
spelen daarbij een rol. Inmiddels zijn we zover dat we de begroting 2018 digitaal kunnen presenteren
op een webapplicatie. Hierin is de totale begroting opgenomen op een webpagina. In de toekomst
kunnen raadsleden hier de begroting bekijken en tevens notities maken voor de raadsbehandeling.
Een papieren versie is dan niet meer perse nodig. We zijn nog druk bezig om de laatste puntjes
hiervoor op de i te zetten. Over de lancering en het gebruik van de website zullen we u uiteraard
informeren zodra deze gelanceerd wordt.
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Programma 1
Bestuur en beheer
Beschrijving
Dit programma heeft betrekking op de relatie en communicatie tussen burgers en bestuur en beschrijft
de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de betrokkenheid van en de dienstverlening aan
inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Ook de samenwerking met partners buiten de
gemeente valt onder dit programma.
Daarnaast gaat dit programma over het beheer en de aan- en verkoop van gemeentelijke
eigendommen.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Digitale Agenda 2020
 Wet gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens
 Wet bescherming
persoonsgegevens
 Baseline Informatieveiligheid
Gemeenten (BIG)
 Algemene Verordening
Gegevensbescherming
 Wet openbaarheid van Bestuur

Heusdense beleidskaders
 Strategische Agenda met
uitvoeringsprogramma Regionale
samenwerking Noordoost Brabant
‘excellente AgriFood regio’ (2013)
 Strategische Meerjaren Agenda
2016-2020 Hart van
Brabant/Midpoint (2016)
 Begroting 2018 Hart van
Brabant/Midpoint (2017)
 Jaarplan en begroting 2018
Noordoost-Brabant (2017)
 Nota ‘Op een nieuwe leest
geschoeid’ Langstraat (2011)
 Kadernota kern-, wijk-, en
buurtgericht werken (2009)
 Verordening burgerinitiatief
Heusden (2007)
 Verordening jongereninitiatief
Heusden (2005)
 Nota ‘Hogerop door
schaalverdieping’ (2016)
 Beleid woonservicezones (2008)
 Raadsbesluit advies werkgroep
veerkrachtig bestuur (2015)
 Nota Op Goede Gronden (2016)
 Notitie criteria privatisering
gemeentelijke eigendommen
(2011)
 Raadsbesluit verkoop gemeentelijk
vastgoed (2012) en
coalitieprogramma 2014-2018
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Ontwikkelingen
Initiatieven van inwoners
Inwoners ontplooien steeds vaker initiatieven die gericht zijn op de verbetering van hun woon- en
leefsituatie. Passend in de lijn van Dromen.Doen.Heusden. verandert de rol van de overheid meer en
meer richting het stimuleren en faciliteren van deze en andere initiatieven. Binnen dit proces van
schaalverdieping worden initiatieven op maat en dichtbij de inwoners ondersteund.

Wat willen we bereiken?
1.1 Dromen.Doen.Heusden.
Doel
Inwoners en bedrijven faciliteren bij het realiseren van hun ambities, als zij bereid zijn
daarvoor zelf ook de handen uit de mouwen te steken.
Doel
De gemeente Heusden op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te wonen, werken
en recreëren.
1.2 Schaalverdieping
Doel
Benutten van de kracht en energie in de samenleving (zoals Buurt Bestuurt) en het
verkleinen van de afstand tussen de inwoner en de overheid.
1.3 Regionale en internationale samenwerking
Doel
Omdat de grote maatschappelijke opgaven zich niet tot onze gemeentegrenzen beperken
en de concurrentie minder tussen individuele gemeenten plaatsvindt, maar juist steeds
meer tussen sterk presterende en geprofileerde regio’s, bundelen we onze krachten in
diverse samenwerkingsverbanden (dansen op schalen) waardoor we een grotere rol van
betekenis kunnen spelen en in staat zijn om publieke partijen gerichter te beïnvloeden
en onderlinge afstemming te verwezenlijken.
Hart van Brabant/Midpoint Noordoostbrabant/Agrifoodcapital.
Doel
Lokale en subregionale opgaven nadrukkelijker op de Europese, nationale en regionale
agenda’s krijgen en zodoende de realisatiekansen te vergroten.
Doel
Internationaal bijdragen aan de millenniumdoelstelling tot wederzijds begrip en acceptatie
door kennismaking met elkaars culturen.
1.4 Digitaliseren overheid
Doel
Zo veel mogelijk diensten via internet aan de inwoners en bedrijven van gemeente
Heusden aanbieden.
Doel
De informatiebehoefte van inwoners en ondernemers is leidend bij het aanbieden van
online informatie via digitale media van de gemeente. Deze media helpen inwoners en
ondernemers zo goed mogelijk om de belangrijkste taken waarvoor zij de gemeente nodig
hebben, online te regelen.
1.5 Informatiebeveiliging
Doel
Zorgvuldig en betrouwbaar omgaan met de gegevens van onze inwoners en bedrijven.
1.6 Verkoop gemeentelijke panden en gronden
Doel
Het verkopen van panden en cultuurgronden die voor privatisering (niet benodigd voor de
publieke functie) in aanmerking komen.

Wat gaan we daarvoor doen?
1.1 Dromen.Doen.Heusden.
Inhoud
Versterken van Dromen.Doen.Heusden. door regelmatig goede voorbeelden hiervan te
communiceren en verder bijzonder vervolg te geven aan Dromen.Doen.Heusden.
Doorontwikkeling van Dromen.Doen.Heusden. om zo de merkgedachte van de gemeente
Heusden onder de aandacht van doelgroepen te houden.
Begroting 2018
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1.2 Schaalverdieping
Inhoud
Wijken met Buurt Bestuurt worden daarin ondersteund. Overige wijken worden gestimuleerd tot
invoering van Buurt Bestuurt.
Uitvoeren van raadsbesluit werkgroep veerkrachtig bestuur en met experimenten inhoud geven
aan de uitgangspunten van schaalverdieping zoals verwoord in de nota ‘Hogerop door
schaalverdieping’. Dit betekent initiatieven uit de samenleving faciliteren, kennis benutten uit de
samenleving, benutten digitale mogelijkheden, etc.
1.3 Regionale en internationale samenwerking
Inhoud
‘Dansen op schalen’: afhankelijk van de opgave, samenwerken met verschillende regio’s, zoals
Hart van Brabant, Noordoost Brabant en De Langstraat, maar ook met andere
samenwerkingsverbanden (zoals GGD, GOL, Meierij, Maasgemeenten, Vestingsteden), bedrijven
en kennisinstellingen.
De speerpunten voor de samenwerking binnen Hart van Brabant / Midpoint zijn:
 de versterking van de positie van de sociale werkbedrijven in de regio en die van
Baanbrekers in het bijzonder;
 bij werkgevers uit de private en publieke sector realiseren van voldoende baanafspraken
in de regio voor mensen met een arbeidsbeperking;
 het realiseren van een jeugdwerkloosheidsvrije zone;
 opdrachtgeverschap vanuit de overstijgende 3D uitvoeringsagenda;
 het programma voor Metal Valley verder verbreden via Smart Industries;
 de uitvoeringsagenda van het regionaal Woonkader;
 duurzame energieopwekking- en besparing;
 snelfietsroute Waalwijk - ’s-Hertogenbosch (in combinatie met Provinciaal Inpassingsplan
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat);
 voortzetting educatie en voorlichting Nationaal Park (NP) De Loonse en Drunense Duinen;
 uitwerking van de gebiedsgerichte opgave voor het NP De Loonse en Drunense Duinen
en schil;
 Groen Ontwikkelfonds Brabant in relatie tot Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat;
 integrale gebiedsontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park vanuit aanmelding voor
parken van wereldklasse (prijsvraag ministerie van EZ, 2016);
 het uitvoeren en verbinden van leisureprojecten via deelname aan het netwerk Vitaal
Leisure Landschap en het creëren van kansen voor het provinciaal project
Zuiderwaterlinie;
 de bereikbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden verbeteren.
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De speerpunten voor de samenwerking binnen Noordoost-Brabant/Agrifood Capital zijn:
 de beschrijving van de ontwikkelstrategie voor het Van Gogh Nationaal Park;
 voor de Ecologische HoofdStructuur en de Ecologische Verbindingszones, in het gebied
dat wordt begrensd door ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Belgische Kempen, Tilburg,
Waalwijk en de Maas, wordt onderzocht in hoeverre deze binnen de kaders van de
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en het Groen Ontwikkelfonds Brabant
(GOB) kunnen worden gerealiseerd;
 in het kader van de GOL inspelen op kansen voor strategische grondaankopen. In dat
geval worden deze gronden door het GOB verworven, in afwachting van initiatieven om
het natuurnetwerk te realiseren;
 de verbinding van ondernemersvragen aan verschillende kennisinstellingen en innovatief
ondernemerschap via Ondernemerslift+;
 nadere invulling geven aan de afspraken die in het Regionaal Ruimtelijk overleg zijn
gemaakt over detailhandel en bedrijventerreinen;
 aansluiting zoeken bij de Europese regio voor de Gastronomie (2018);
 kansen benutten om de doelstellingen uit het ‘Sociaal-economisch plan 2015 Heusden’ te
verbinden met de agenda van de regio Noordoost-Brabant en Agrifood Capital;
 betere en duurzame mobiliteit in de regio voor voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar
vervoer;
 de realisatie van een hoogwaardige snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk
als onderdeel van de GOL;
 stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets.
De samenwerking op het gebied van Wonen, Economie & Leisure, Transities en Mobiliteit in
Langstraatverband continueren aan de hand van reeds opgestelde werkagenda’s.
Heusden is weliswaar gestopt met de ondersteuning van de gemeentelijke organisatie van
Otjiwarongo maar blijft desgevraagd bereid om via moderne media ondersteuning te bieden. De
ondersteuning van het Otjiwarongo Multi Purpose Helpcentre wordt voort gezet tot 31 december
2018. Daarnaast heeft Heusden zich in principe uitgesproken voor verdere invulling van een
gemeentelijke bijdrage aan de mondiale solidariteit.
1.4 Digitaliseren Overheid
Inhoud
Doorontwikkelen e-Formulieren en toevoegen van digitale dienstverlening (o.a. burgerzaken,
sociaal domein, digitale afwikkeling pachtcontracten) voor inwoners en bedrijven.
Onderzoeken of er meer producten en diensten aangeboden kunnen worden via MijnOverheid
(bovenop de reeds geïmplementeerde processen, zoals WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen).
1.5 Informatiebeveiliging
Inhoud
Doorontwikkeling en implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op de
Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG).
1.6 Verkoop gemeentelijke panden en gronden
Inhoud
Monitoren en bijstellen van de prioritering voor verkoop panden en cultuurgronden, en het jaarlijks
rapporteren aan de raad hierover.

Overige verbonden partijen
De gemeente neemt tevens deel aan de gemeenschappelijke regeling ‘Streekarchief Langstraat
Heusden Altena’. Het streekarchief beheert de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden (krachtens de Archiefwet 1995) en houdt toezicht op het beheer van de nietovergebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft het streekarchief ook nog een publieke taak zoals
opgenomen in programma 6, Sport en Cultuur.
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Eigen indicatoren

20 TOT 64

43.541

43.306

43.191

8.516

8.266

7.386

0 TOT 19

7.674

25.229

25.220

25.529

25.718
9.796

9.820

9.988

10.181

AANTAL INWONERS

43.285

Ontwikkeling van de
bevolking(ssamenstelling )

65 >

TOTAAL

LEEFTIJD
2013

2014

2015

2016

Burgerinitiatieven rondom maatschappelijke vraagstukken
Opgericht in:

Maand

Jaar

Buurtpreventie Drunen

januari

2013

december

2013

Buurtpreventie Vlijmen

maart

2014

Buurtpreventie Elshout

december

2014

Lokale Heusdense energiecoöperatie Energiek Heusden

november

2014

Buurtpreventie Oudheusden

Buurt Bestuurt Venne Oost, Drunen

2014

Buurt Bestuurt Oudheusden

2014

Buurt Bestuurt Hedikhuizen

2015

Buurt Bestuurt Herpt

2015

Buurt Bestuurt Heusden

2015

Buurt Bestuurt Vliedberg

2016

Aantal bezwaarschriften
2016
2015
2014
2013

Aantal klachten

83
68
170
94
0

50

100

150

200

2016
2015
2014
2013

22
15
14
13
0

5

10

15

20

25

Begroting 2018

| 14

Aantal bezoekers website
2016

128.011

2015

146.260

2014

143.478

2013

118.926

Kl a ntc onta c te n

2013

3.000

3.359

2.697

2014

4.650

Meldingen

3.823

3.542

3.001

3.576

Informatieaanvragen

2015

2016

Aa nta l ha pa c htgronde n
(ni e t i n gronde x pl oi ta ti e s )
2014

2015

2016

REGULIERE (VASTE) PACHT

GELIBERALISEERDE (LOSSE)
PACHT

Gemeentelijke panden in bezit en aard gebruik

24

32

32

29

52

34

34

61

572

580

580

583

2013

OVERIGE GRONDEN IN
EIGENDOM

Medio 2016

Medio 2017

in gebruik gemeente

15

15

in verhuur maatschappelijk/cultureel niet zijnde sport

27

26

antikraak

8

8

in gebruik als school

23

23

verhuur/gebruik overig

73

68

Totaal

146

140

Begroting 2018

| 15

Verplichte indicatoren
Formatie en overhead
2018
formatie (in FTE per 1.000 inwoners)

6,77

bezetting (in FTE per 1.000 inwoners)

6,77

apparaatskosten (in € per inwoner)

€ 559,52

externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur)

5,5%

overhead (% van totale lasten)

8,65%

Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

6.845

6.633

5.958

5.170

5.058

5.039

Baten

3.989

5.147

2.898

2.498

1.848

1.818

Saldo

2.856-

1.486-

3.060-

2.672-

3.210-

3.222-

Toevoegingen
reserves

1.800

2.050

700

800

379

407

Onttrekkingen

121

5

67

103

-

-

Saldo reserves
op resultaat

1.679-

2.045-

633-

697-

379-

407-

Resultaat

4.535-

3.531-

3.693-

3.368-

3.589-

3.629-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)
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Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)

Directe interne
kosten
1.837

B&W Raad
Rekenkamer
1.486

Burgerparticipatie
70
Begraafplaatsen
113
Kapitaallasten
gem. eigendom
529

Beheerskosten
gemeentelijk eigendom
975

Intergemeentelijke
samenwerking
531
Burgerzaken/GBA
168
Rij- en
reisdocumenten
250
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Programma 2
Openbare orde en veiligheid
Beschrijving
In Heusden focussen we ons op onderwerpen die de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel van
de burger rechtstreeks beïnvloeden, zoals het tegen gaan van overvallen, inbraken en diefstallen.
Maar ook het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, intimidatie, overlast en verloedering is een
speerpunt. Het programma Openbare Orde en Veiligheid levert daarnaast een belangrijke bijdrage
aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en aan veilige evenementen en horeca. Daarnaast
liggen er fundamentele taken bij de bestrijding van rampen en crises.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Politiewet
 Wet veiligheidsregio’s
 Woningwet
 Wet milieubeheer
 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
 Besluit risico’s en zware
ongevallen
 Besluit externe veiligheid
inrichtingen
 Besluit externe veiligheid
buisleidingen
 Drank- en Horecawet
 Opiumwet
 Wet BIBOB

Heusdense beleidskaders
 Kadernota integrale veiligheid
2015-2018 (2014)
 Algemene Plaatselijke Verordening
(2009)
 Bouwverordening (2012)
 Brandbeveiligingsverordening
(2012)
 Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord
(2006)
 Beleidsplan 2016-2019
Veiligheidsregio Brabant-Noord
(2015)
 Beleidsplan risicocommunicatie
2015-2018 Noord-Brabant
 Strategisch omgevingsbeleidsplan
2015-2018 (2015)
 Regionaal Crisisplan
Veiligheidsregio Brabant-Noord
(2012)
 Beleidsnota Externe Veiligheid
Heusden (2011)
 Beleid artikel 13b Opiumwet
gemeente Heusden (2017)
 Verordening kwaliteit
Vergunnningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht
(2016)
 Toezichtsstrategie Brandveiligheid
2017-2021 (2017)

Ontwikkelingen
Heusdens Interventie Team
Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde criminaliteit is waarin wij in Heusden geloven.
Intensieve samenwerking en informatiedeling tussen, onder meer, politie, woningcorporatie,
baanbrekers en onze eigen organisatie is daarbij de sleutel tot succes wanneer het gaat om het
terugdringen van ondermijnende criminaliteit en (woon)overlast. In 2017 is een begin gemaakt met het
Heusdens Interventie Team (HIT). Deze samenwerking zal in 2018 verder ingevuld en geïntensiveerd
worden.
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Omgevingswet
Momenteel worden de contouren van de nieuwe Omgevingswet steeds duidelijker.In de
omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld. Ook de
regels rond toezicht en handhaving die nu nog in specifieke wetten staan. De nieuwe omgevingswet
heeft ook consequenties voor de toezicht en handhavingstaken. Enerzijds door de nieuwe systematiek
en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Ook worden de bepalingen in de
Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot handhaving aangepast. In de nieuwe Omgevingswet
staat vertrouwen centraal anders verwoord “high trust, high penalty’s”.
Privatisering bouwtoezicht
Het is de bedoeling dat in de komende jaren de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel
genoemd ‘private kwaliteitsborging’, in werking treedt. Kwaliteitsborging wordt dan een zaak voor de
marktpartijen zelf. Het stelsel zal eerst van toepassing zijn bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige
verbouw (gevolgklasse 1). Later volgt uitbreiding van het nieuwe systeem naar de overige categorieën
bouwwerken inclusief kunstwerken als bruggen, tunnels en viaducten.
Begin juli 2017 vond een debat over het voorstel in de Eerste Kamer plaats. Omdat er veel kritiek was
op het voorstel werd de stemming erover opgeschort. Op dit moment is onduidelijk hoe het verder zal
gaan met het wetsvoorstel.
Als de wet wordt ingevoerd zal dit in ieder geval grote consequenties hebben voor de
vergunningverlening voor en het toezicht op een aantal categorieën bouwwerken. De gemeente hoeft
dan namelijk bij het afgeven van een vergunning niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten.
Dit betekent dat er ook geen controles meer op worden uitgevoerd tijdens de bouw. Marktpartijen
moeten in die situatie er zelf zorg voor dragen dat aantoonbaar aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Wat willen we bereiken?
2.1 Integrale veiligheid (kadernota)
Doel
Aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Doel
Bevorderen van een veilige leefomgeving.
2.2 Crisisbeheersing / Veiligheidsregio Brabant-Noord
Doel
Adequaat reageren op en het beheersen van een (mogelijke) crisis.
Doel
Terugdringen van slachtoffers bij calamiteiten (bijv. brand/groot ongeval).
2.3 Omgevingsbeleid
Doel
Voorkomen, beperken en/of beheersen van risico’s in de fysieke leefomgeving
(conform Wabo).
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Wat gaan we daarvoor doen?
2.1 Integrale veiligheid (kadernota)
Inhoud
Zorgdragen voor prioritering van bestaande ondermijningsbeelden binnen het Regionaal
informatie en expertise centrum (RIEC). Naar aanleiding van deze prioritering het
samenbrengen en doen uitvoeren van onderzoeken in samenwerking met FIOD,
Kansspelautoriteit, Openbaar ministerie, politie etc.
Invulling geven aan het Heusdens Interventie Team (HIT) om zo
criminaliteit/overlastcasuïstiek eerder te signaleren en integraal op te pakken.
Woninginbraken terug dringen door o.a. het inzetten van buurtpreventie, preventieadviezen,
het project “Waaks” (alertheid hondenbezitters) en het versturen van besmettingsbrieven
(informatie aan buurtbewoners n.a.v. woninginbraak).
Terugdringen van druggerelateerde overlast onder andere door het sluiten van panden.
In het kader van de vergunningverlening wordt een integriteitstoets uitgevoerd (wet BIBOB).
Overleg met politie over inzet op High impact crimes waaronder overvallen, woninginbraken
e.d.
2.2 Crisis beheersing / Veiligheidsregio Brabant-Noord
Inhoud
Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling ‘Veiligheidsregio Brabant-Noord’ om incidenten en
rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Het waarborgen van de regionale taken als het
gaat om fysieke veiligheid en om de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Gemeente Heusden is verantwoordelijk voor het getraind houden en opleiden van
medewerkers die vanuit deze gemeente deelnemen aan regionale crisisorganisatie
(bevolkingszorg).
2.3 Omgevingsbeleid
Inhoud
Het Omgeving beleidsplan wordt ieder jaar vertaald in een uitvoeringsprogramma waarin een
aantal doelstellingen voor dat jaar prioriteit krijgt. Praktische invulling van het uitvoeringsplan
volgt eind 2017.

Eigen indicatoren
Aantal uitgevoerde controles van het werkprogramma OMWB

Aantal uitgevoerde controles van het
werkprogramma OMWB

2013

2014

2015

2016

48

151

152

62

NB: ‘2013 betreft slechts een deel van het jaar i.v.m. start uitvoering door OMWB’
Het aantal controles in 2016 lag beduidend lager dan de voorgaande 2 jaren. Dit kwam doordat er erg veel controles
(repressieve controles) vanuit 2015 overliepen in het 1e en 2e kwartaal van 2016.

4

0

2

3

4

4

Aa nta l s l ui ti nge n drugs pa nde n

2014

2015

Bedrijfspanden

2016

Woningen
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Verplichte indicatoren
Aa nta l mi s dri j v e n pe r 1 . 0 0 0 i nw one rs
2013

3,8
0,9

0,9

0,5

3,1

2015

4,7

3,6

2016

6,4

5,9
4,3

3,6

4,2

3,4

3,6

1,5

0,8

Winkeldiefstal

2014

Diefstal uit woning

Geweldsmisdrijven

Vernieling en beschadiging
Bron: CBS

Ha rde k e rn j onge re n pe r 1 . 0 0 0 i nw. (1 2 -2 4 j a a r)
2014
2013
2012
2011
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Harde kern jongeren zijn jongeren van 12 tot en met 24 jaar tegen wie als verdachte proces-verbaal is opgemaakt.
Bron: KLPD

Ve rw i j zi nge n HALT pe r 1 0 . 0 0 0 i nw one rs
v a n 1 2 -1 7 j a a r

2014

2015

217,7

71

53

65

56
2013

159,9

192,1

per 10.000 inwoners van 12-17 jaar [aantal per 10.000 inwoners]

163,1

aantal

2016

Bron: Halt
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

3.320

2.995

2.995

3.001

3.007

3.016

Baten

10

11

10

10

10

10

Saldo

3.310-

2.984-

2.985-

2.991-

2.996-

3.006-

Toevoegingen
reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen

-

-

-

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

-

-

-

-

-

-

Resultaat

3.310-

2.984-

2.985-

2.991-

2.996-

3.006-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
kosten
726

Uitvoering APV en
bijz. wetten
67

Openbare orde en
veiligheid
152

Brandweer en
rampenbestrijding
2.050
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Programma 3
Verkeer en vervoer
Beschrijving
Heusden moet goed en betrouwbaar bereikbaar zijn. Dit is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers
en de economische vitaliteit van de gemeente. Het programma verkeer en vervoer omvat de aanleg
en het onderhoud van wegen, openbare verlichting, straatmeubilair, bouwwerken zoals bruggen,
steigers en kademuren en straatmeubilair. Ook omvat dit programma het beleid en de activiteiten die
zorgen voor een duurzame, veilige en leefbare leefomgeving.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte
 Provinciaal Verkeers- en Vervoers
Plan
 Planwet verkeer en vervoer
 Wegenverkeerswet
 Wegenwet
 Nota Ruimte
 Telecommunicatiewet

Heusdense beleidskaders
 Gemeentelijk verkeer- en
vervoersplan (GVVP) (2012)
 Nota parkeernormen (2016)
 Parkeerverordening (1999)
 Wegenbeleidsplan (2014)
 Beleidsplan openbare verlichting
(2005)
 Waterplan (2008)
 Groenstructuurplan (2009)
 Telecommunicatieverordening
(2004)

Ontwikkelingen
Omgevingswet
Leefbaarheid in dorpen en wijken is een belangrijk thema voor inwoners en voor het bestuur met
aandacht voor maatwerk per dorp en per wijk. De afgelopen jaren zijn er op het gebied van ruimte,
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water veel wetten en regels gemaakt. Alle met hun eigen
uitgangspunten, procedures en vereisten. Omdat de regels vanuit sectoren zijn ontstaan, is het stelsel
onvoldoende efficiënt om problemen integraal te kunnen oplossen. Daarnaast is de samenhang
tussen wetten en kaders steeds onbegrijpelijker geworden en is er weinig ruimte voor maatwerk of
vernieuwing. Projecten lopen hierdoor vast of ondervinden vertraging. Met de komst van de
Omgevingswet wordt er een integraal kader geboden die samenwerking op gebiedsniveau faciliteert.
GVVP
Naast de wettelijke taak om een samenhangend (actueel) verkeer- en vervoersbeleid te voeren zijn de
vele ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau een goede aanleiding om de visie op verkeer
en vervoer te actualiseren.
Een aantal van deze ontwikkelingen is:
• De opkomst van elektrische fietsen en voertuigen
• De vergrijzing en groeiende groep kwetsbare verkeersdeelnemers
• Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
Het nieuwe GVVP zal zoveel mogelijk worden opgesteld in lijn met de Omgevingswet. Het GVVP zal
met de komst van de Omgevingswet namelijk niet als zelfstandig beleidskader fungeren maar
onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie.
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Openbare verlichting
Verlichting is van grote invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Het beïnvloedt hoe mensen de
openbare ruimte ervaren. Goede verlichting draagt bij aan het waarborgen van de sociale- en
verkeersveiligheid en draagt bij aan de leefbaarheid. Naast de technische noodzaak zijn ook
ontwikkelingen zoals het reduceren van energieverbruik en lichthinder een goede aanleiding om de
visie op openbare verlichting te actualiseren.

Wat willen we bereiken?
3.1 Verkeersveiligheid
Doel
Reductie verkeersslachtoffers als onze bijdrage aan nul verkeersdoden Brabant.
3.2 Mobiliteit
Doel
Verhogen fietsgebruik.
Doel
Stimuleren openbaar vervoer.
3.3 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Doel
In regionaal verband realiseren van integrale verbetering van
hoogwaterbescherming, verkeer, landschap en ecologie, landbouw en recreatie en
het generieke thema wonen, werken en recreëren tussen Den Bosch-west en
Waalwijk.
Doel
Verbeteren van de leefbaarheid in de kernen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen door
realisatie van goede aansluitingen op de A59 in combinatie met o.a. de realisering
van ecologische verbindingszones, een goede parallelwegenstructuur en een
waterbergingsgebied.

Wat gaan we daarvoor doen?
3.1 Verkeersveiligheid
Inhoud
Verkeersveilig inrichten van infrastructuur (bijv. het inrichten van 60km zones).
Stimuleren verkeersveilig gedrag door verkeerseducatie aan te bieden aan kinderen,
scholieren en senioren.
De wegen te onderhouden volgens het principe: heel en veilig.
Samen met belangengroeperingen, zoals Veilig Verkeer Nederland, Politie, Fietsersbond en
Senioren Overleg Gemeente Heusden optrekken om verkeerssituaties veiliger te maken en
een integraal toegankelijke openbare ruimte te realiseren.
Het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan (GVVP).
3.2 Mobiliteit
Inhoud
Samen met de Provincie en onze buurgemeenten de mogelijkheden van een snelfietsroute
tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch uitwerken binnen de GOL plannen.
Verbeteren van fietsvoorzieningen mede afhankelijk van het te actualiseren GVVP.
Samen met de Provincie en de vervoersmaatschappij optrekken om er voor te zorgen dat de
kwaliteit van het openbaar vervoer wordt geborgd.
3.3 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Inhoud
In 2018 zal het PIP (Provinciaal InpassingsPlan) worden vastgesteld door Provinciale Staten.
In 2017 zijn door de raad reeds een aantal zgn. mitigerende maatregelen gekoppeld aan de
GOL vastgesteld. In 2018 worden in overleg met betrokken bewoners verdere “mitigerende
maatregelen” geïnventariseerd en uitgewerkt.
In 2018 zullen vanuit de provincie gesprekken worden gevoerd met de eigenaren van
gronden die voor de aanleg van de GOL-maatregelen verworven moeten worden. De
gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Tevens worden onteigeningsplannen voorbereid.
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Eigen indicatoren
Aa nta l s c ha de c l a i ms (v e rk e e r)
33

21
18

17

11
6

7

6

2013

2014

2015

Aantal ingediende schadeclaims

2016

Waarin gemeente aansprakelijk

Verplichte indicatoren
Zi e k e nhui s opna me n. a . v. v e rk e e rs onge v al me t
motorv oe rtui g
12
8
6

PERCENTAGE ALS AANDEEL VAN HET TOTAAL ONGEVALLEN DIE LEIDEN TOT
ZIEKENHUISOPNAMEN

2013

2014

2015

Bron: VeiligheidNL
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

3.771

3.485

3.497

3.476

3.414

4.969

Baten

399

295

232

232

232

232

Saldo

3.372-

3.190-

3.265-

3.244-

3.183-

4.737-

Toevoegingen
reserves

297

115

117

174

340

117

Onttrekkingen

313

105

7

-

4.760

442

Saldo reserves
op resultaat

16

10-

110-

174-

4.420

325

Resultaat

3.356-

3.200-

3.375-

3.419-

1.237

4.413-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
kosten
867

Wegen/kunstwerken/
bermen
1.207

Overige kosten
207
Parkeren
21
Reiniging en
gladheidsbestrijding
659

Straatverlichting
461
Wegmeubilair
74

Begroting 2018

| 26

Programma 4
Economie en recreatie
Beschrijving
De gemeente stimuleert de realisatie van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een evenwichtige
arbeidsmarkt. Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. De
belangrijkste sectoren voor de gemeente Heusden zijn:
 Business-to-business (waaronder de metaalindustrie),
 Vrijetijdssector en horeca,
 Detailhandel,
 Land- en tuinbouw
Lokaal beleid wordt gemaakt in samenspraak met lokale ondernemers en organisaties. Op
subregionaal niveau wordt een gezamenlijk economisch programma voor de Langstraat opgesteld met
de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Regionaal wordt zowel binnen de regio Noordoost Brabant
als de regio Hart van Brabant samengewerkt.
Verder omvat dit programma het duurzaam in stand houden van openbaar groen, bos,
landschapselementen, bermen en waterpartijen binnen de gemeente en dat van de gehele openbare
ruimte. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en beheerplannen. Het beheer en onderhoud
wordt verricht in een optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van burgers.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Economisch Programma Brabant
2020, Provincie Noord Brabant,
maart 2012
 Beleidskader en
uitvoeringsagenda
vrijetijdseconomie 2013-2020
(provincie Noord-Brabant)
 Regionale Agenda Werklocaties.
Update december 2016. RRO
Noordoost-Brabant, 8 dec. 2016
 Regionale detailhandelsvisie.
Agrifood Capital NoordoostBrabant. December 2015.
 Regionale detailhandelsfoto,
Hoofdrapport Regio Hart van
Brabant, november 2013
 Regionale detailhandelsfoto,
Afsprakenkader
detailhandelsontwikkelingen
Regio Hart van Brabant, februari
2014
 Dreamport Brabant 2025 (beleid
Hart van Brabant/Midpoint)
 Wet natuurbescherming
 Natuur beheerplan Noord-Brabant
2016

Heusdense beleidskaders










Sociaal-economisch plan Heusden
2015, beleidsplan 2015-2019 (2015)
Economisch Programma De
Langstraat: 2016 en verder.. ,
Sociaal Economisch Team (2015)
Economisch Uitvoeringsprogramma
De Langstraat 2016, Sociaal
Economisch Team (2016)
Beleidsnota Participatiewet
“Iedereen doet mee in de
Langstraat” (2014)
Nota Op Goede Gronden (2016)
Groenstructuurplan (2009)
Groenbeleidsplan (2014)
Groenbeheerplan (2015)
Waterplan (2008)
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Ontwikkelingen
Economische ontwikkeling
De economische prognose vanuit het CPB voor 2018-2021 is dat het economisch herstel aanhoudt
aan, maar de internationale economie onzeker blijft. Lokaal is dit zichtbaar in een stijging van
bedrijfsverplaatsingen. Omdat in Heusden ook veel internationaal opererende bedrijven gevestigd zijn,
is de internationale economie van invloed. Het is afwachten hoe die zich gaat herstellen.
Groen- en waterbeheer
De inzichten op de inrichting van het groen zijn veranderd. Bij de inrichting van groen is naast de
functionele kwaliteit en leefbaarheid bij de inrichting aandacht voor milieu, klimaat en biodiversiteit.
Groen moet bijdragen aan een grotere soortenrijkheid ten gunste van flora- en fauna, minder hitte in
de zomer en beschutting in de winter, meer wateropvang en verbeteren van de luchtkwaliteit. In het
groenstructuurplan zijn hiervoor de beleidsuitgangspunten vastgesteld. Bij de toekomstige inrichting,
reconstructie en omvorming van groen wordt hierop ingespeeld.

Wat willen we bereiken?
4.1 Economische Zaken algemeen en arbeidsmarkt
Doel
Een optimaal ondernemersklimaat waarbij duurzaam werkgelegenheid gecreëerd
wordt. Met actieve samenwerking in Langstraat-verband en afstemming in de regio’s
Hart van Brabant en Noordoost Brabant. Dit door middel van het beter laten
aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het stimuleren van kennis,
samenwerking en innovatie. Daarnaast is het doel de grondpositie op
bedrijventerreinen te verminderen.
4.2 Land en tuinbouw
Doel
Een vitale argrifoodketen (inclusief de verbrede landbouw) door het stimuleren en
ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen.
4.3 Business to Business
Doel
Zorg dragen voor moderne en goed onderhouden bedrijventerreinen. Faciliteren van
een goed netwerk onderling en met andere partners lokaal en in de regio. Speciale
aandacht is hierbij voor de sector metaal.
4.4 Detailhandel
Doel
Vitale en goed bereikbare centra met een passend voorzieningen- en
kwaliteitsniveau voor de verschillende kernen. Dit met elk hun eigen karakter en
onderscheidend vermogen.
4.5 Vrije tijd
Doel
Een goed vrijetijdsnetwerk (zowel publiek als commercieel) met speciale aandacht
voor Vesting Heusden en Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Samen
met de partners in de regio De Langstraat wordt gewerkt aan een vernieuwde
samenwerking om het gebied te vermarkten voor het aantrekken van bezoekers voor
meerdaags verblijf.
4.6 Groen
Doel
Het borgen van een duurzame groene ruimte (biodiversiteit/klimaat).
4.7 Herontwikkeling Metal Valley
Doel
Stimuleren van de komst van nieuwe innovatieve en ambachtelijke bedrijven op het
gebied van Metaal en Engineering. Ten dienste van werkgelegenheidsontwikkeling
en kennisbehoud in deze sector. Maar ook het stimuleren van groei van de
bestaande bedrijven. Daarnaast zuinig ruimtegebruik: goed benutten van
braakliggende beschikbare grond en het maximaal benutten van de
milieugebruiksruimte op bedrijventerrein Metal Valley.
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4.8 Poort van Heusden
Doel
Realiseren van een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling, waarbij gestreefd wordt
naar het toegankelijk houden van de landschappelijke zone. Er bestaat ook ruimte
om af te wijken van deze doelstelling als er op andere gebieden een grote
meerwaarde geboekt kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?
4.1 Economische Zaken algemeen en arbeidsmarkt
Inhoud
Actief accountmanagement door middel van relatiebeheer en het aantrekken van nieuwe
bedrijven.
Uitvoering geven aan het Economisiche programma voor Heusden en De Langstraat, door
onder andere het instellen van een ondernemerspanel om inzicht te krijgen wat er speelt bij
ondernemers.
Pro-actieve samenwerking met de accountmanagers van Baanbrekers binnen de reguliere
bedrijfscontacten en in projecten.
Actieve verkoop van bedrijfskavels met behulp van acquisitie en marketing.
4.2 Land en tuinbouw
Inhoud
Heusdense bedrijven informeren en in contact brengen met Agrifood Capital en haar
programma’s.
Startende en innovatieve ondernemers in contact brengen met Ondernemerslift+ voor
kennisuitwisseling en financiering.
Informatie-uitwisseling over thema’s als de circulaire economie en het programma ‘We are
Food’ opzetten.
4.3 Business to Business
Inhoud
Verbeteren (regionale) overlegstructuur economische en parallel lopende
beleidsprogramma’s.
Duurzame samenwerking met parkmanagement en de verenigingen. Realiseren volledige
overdracht groenonderhoud, Keurmerk Veilig Ondernemen en uitrol glasvezel op
bedrijventerreinen.
Verbinden Metal Valley met Midpoint Smart Industries voor marketing en acquisitie
metaalgerelateerde bedrijven.
Het verder inbedden van het Platform Techniek de Langstraat, waarbij met onderwijs en
ondernemers gekeken wordt naar de toekomstige arbeidsmarkt in de techniek.
4.4 Detailhandel
Inhoud
In Langstraatverband organiseren van inspiratiesessies en ondernemerstafels voor de sector.
En met de actieve centrummanagers en verenigingen in gesprek over vitaliteit en benodigd
beleid.
Faciliteren centrummanagement en ondernemersverenigingen in de kernen.
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4.5 Vrije tijd
Inhoud
Goed onderhouden en up to date fiets- en wandelroutenetwerk, bewegwijzering en goede
informatiepunten op plaatsen waar veel bezoekers komen.
Actief relatiebeheer met ondernemers en netwerken in Heusden en de regio.
Internationale promotie van Heusden Vesting als onderdeel van Brabant door middel van
aansluiting bij Visit Brabant.
Opzetten uitvoeringsorganisaties Toerisme en Recreatie Langstraat voor gezamenlijke
gebiedspromotie in De Langstraat.
4.6 Groen
Inhoud
Planmatig vastleggen van de groene kaders van de gemeente.
Jaarlijks uitvoeringsplan voor omvormen van groen naar een klimaatbestendig, natuurlijker
en biodiverser groentype.
Aanpassing groenbeleidsplan op basis van groenstructuurplan.
Aanpassing groenbeheerplan op basis van groenstructuurplan.
4.7 Herontwikkeling Metal Valley
Inhoud
Op basis van een goede weg- en waterinfrastructuur en nette kavels, wordt acquisitie
gepleegd en worden passende bedrijven verwelkomd op Metal Valley.
Samenwerking van en synergie tussen bedrijven op het bedrijventerrein Metal Valley
stimuleren mede door parkmanagement en de ondersteuning van de stichting Metal Valley
Netherlands.
4.8 Poort van Heusden
Inhoud
In 2018 is het beoogde doel om het bestemmingsplan voor Landgoed Steenenburg vast te
stellen, waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden.
Om deze doelstelling te kunnen halen is het van belang dat er in 2017 een contract gesloten
wordt met de initiatiefnemer en dat er overeenstemming bereikt wordt met initiatiefnemer,
provincie en raad over de ruimtelijke invulling van het gebied.

Eigen indicatoren

Be roe ps be v ol k i ng e n we rk ge l e ge nhe i d te n
opzi c hte v a n de tota l e be v ol k i ng
Beroepsbevolking
43.244

20.910

Werkgelegenheid
43.165

20.760

Totale bevolking
43.274

43.104

22.000

23.000

12.820

12.976

13.040

13.603

2013

2014

2015

2016
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We rk ge l e ge nhe i d na a r s e c tor 2 0 1 6
Overige dienstverlening

322

Cultuur, sport en recreatie

235

Gezondheids- en welzijnszorg

1061

Onderwijs

565

Openbaar bestuur, overheidsdiensten

363

Verhuur van roerende goederen

424

Advisering, onderzoek

1005

Verhuur, handel in onroerend goed

127

Financiële instellingen

147

Informatie en communicatie

224

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

563

Vervoer en opslag

494

Groot- en detailhandel

3328

Bouwnijverheid

1245

Industrie

2892

Landbouw, bosbouw en visserij

608
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Ni e t w e rk e nde w e rk zoe k e nde
ge m e e nte He us de n
2016
2015
2014
2013

2.067
1.510
1.241
0

500

1.000

1.500

2.000

Aa nde e l l ok a a l i n tota l e i nk oopv ol ume ge me e nte
He us de n (x € 1 . 0 0 0 )
€36.784

€34.945
€26.906

€4.541
2013

€4.829

€22.729

€4.687

2014

2015

lokaal

€5.021
2016

totaal inkoop
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Toe r i s te nbe l a s ti ng pe r
a c c ommoda ti e s oort
2016

2015

2014

Toe ri s te nbe l a s ti ng pe r
a c c omoda ti e s oort

2013

2015

2013

2012

€18.962

€19.050
Op het water

2014

€18.962

Op het water

€19.290

€19.290
€ 13.960
€ 15.578

€ 13.960
€73.260

€66.421
€66.421

Aan land

€60.486

€60.486

Aan land

€ 34.247
€ 30.046

€ 34.247

Omvang openbaar groen in m2
2013

2014

2015

2016

Bomen binnen de kom
(in st.)

19.731

19.566

19.621

19.591

Bosplantsoen

567.910

567.460

566.040

562.644

Heesters

245.796

243.880

242.816

241.782

Haag

70.481

71.127

71.348

71.816

Gazon

834.376

838.293

840.878

824.505

Ruw gras

375.184

377.402

379.316

400.666

Berm

966.500

972.250

979.905

981.416
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Verplichte indicatoren
Aa nta l v e s ti gi nge n v a n
be dri j v e n
115
110
105
100
95
Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64
jaar)
2013

2014

2015

2016

Bron: LISA

Bruto gemeentelijk product (BGP)
2013
Verhoudingswaarde BGP

151

BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.
De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten
BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of
beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.
Bron: Atlas voor gemeenten

Func ti e me ngi ng
2016; 42,8%
2015; 41,7%
2014; 41,9%
2013; 41,9%
40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

Verhouding wonen (0) en werken (100)
Bij 50% zijn er evenveel woningen als banen
Bron: LISA
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

5.246

12.911

19.804

14.484

10.530

15.048

Baten

515

8.647

15.054

10.041

6.123

10.639

Saldo

4.731-

4.264-

4.750-

4.442-

4.407-

4.409-

Toevoegingen
reserves

5.958

364

308

134

119

120

Onttrekkingen

267

-

-

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

5.691-

364-

308-

134-

119-

120-

Resultaat

10.422-

4.628-

5.058-

4.576-

4.526-

4.529-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
Overige kosten kosten (incl WML)
2.315
179
Onderhoud
groen/openbare
ruimte en vesting
1.791
Monumentenzorg
/oudheidkunde
201

Bedrijventerreinen/bevorderen
bedrijvigheid
113

Toerisme
523
Bouwgrondexploitatie
Bedrijventerreinen
14.683
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Programma 5
Onderwijs
De gemeente heeft een regierol in het bestrijden van onderwijsachterstanden, het faciliteren van
leerlingenvervoer en het voorzien in onderwijshuisvesting. Het onderwijsbeleid heeft raakvlakken met
het integraal jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0 tot 23 jaar.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Wet op het primair onderwijs
 Wet op het voortgezet onderwijs
 Wet op de expertisecentra
 Wet educatie en beroepsonderwijs
 Leerplichtwet
 Wet op de kwalificatieplicht
 RMC-wet (regionale meld- en
coördinatiefuncties)
 Wet Passend onderwijs
 Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 Wet Harmonisatie kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk
 Jeugdwet

Heusdense beleidskaders
 Verordening huisvesting
voorzieningen onderwijs (2015)
 Verordening financiële materiële
gelijkstelling onderwijs (2015)
 Verordening leerlingenvervoer
(2015)
 Integraal huisvestingsplan (IHP)
2017-2026 (2017)
 Beleidsregels leerlingenvervoer
(2015)
 Procedureregels in verband met
afhandeling van spoedaanvragen
voor vergoeding van de kosten van
vandalisme bij scholen (2006)
 Beleidsplan Onderhoud Gebouwen
(2014)
 Beleidsregel bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs (2015)

Ontwikkelingen
Onderwijsachterstanden en voor en vroegschoolse voorzieningen
De rijksgelden voor onderwijsachterstandenbestrijding (OAB) zijn opnieuw met een jaar verlengd. De
wet harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen treedt zo goed als zeker op 1 januari 2018 in
werking. Peuterspeelzaalwerk wordt peuteropvang onder de wet Kinderopvang. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor peuteropvang voor kinderen van kostwinnersgezinnen en voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie en stelt hiervoor een nieuwe regeling Peuteropvang op.

Wat willen we bereiken?
5.1 Integraal huisvestingsplan onderwijs
Doel
Het zorgen voor kwalitatief goede en gezonde onderwijshuisvesting voor de kinderen
in Heusden, op basis van de met de schoolbesturen overeengekomen ambities. De
gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De maatregelen
en ambities zijn opgenomen in het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2017 -2026.
5.2 Onderwijsachterstanden
Doel
Het bestrijden van onderwijsachterstanden door kinderen een zo’n goed mogelijke
schoolloopbaan te geven.
5.3 Leerlingenvervoer
Doel
Stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig reizen. Voor de kinderen die
aangewezen zijn op aangepast vervoer zorgen dat dit veilig en verantwoord wordt
uitgevoerd.
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5.4 Bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval
Doel
Minimaliseren van schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten.

Wat gaan we daarvoor doen?
5.1 Integraal huisvestingsplan onderwijs
Inhoud
Het vertalen van het integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen naar een
uitvoeringsprogramma. Hierbij worden in 2018 als eerste de nieuwbouw van basisschool de
Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden en De Bussel in Vlijmen concreet uitgewerkt,
alsmede de verplaatsing van Athena naar d’Oultremontcollege.
5.2 Onderwijsachterstanden
Inhoud
Peuters die we niet bereiken met voorschoolse voorzieningen in beeld krijgen en ouders
stimuleren dat zij hun kinderen wel naar deze voorzieningen laten gaan.
Kinderen met taalachterstanden of een risico daarop (doelgroepkinderen) vroegtijdig
signaleren en extra ondersteuning bieden zodat zij hun schoolloopbaan beter doorlopen.
Zorgen dat er voldoende kwantitatieve en goede kwalitatieve peuteropvang is en Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod voor doelgroepkinderen.
Afspraken maken met primair onderwijs en voorschoolse instellingen over de doorlopende
leerlijnen en de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie.
5.3 Leerlingenvervoer
Inhoud
Stimuleren van zelfstandig reizen als dat mogelijk is door een gesprek met Bijeen en het
aanbod om samen een vervoersplan te maken. Meer aandacht voor het monitoren van de
veiligheid en kwaliteit van de vervoerder.
5.4 Bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval
Inhoud
Registreren van alle verzuimmeldingen en indien nodig interventie door de
leerplichtconsulent.
Vroegtijdige schoolverlaters in beeld brengen en terug begeleiden naar een opleiding of een
leerwerkplek om alsnog een startkwalificatie te behalen.
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Eigen indicatoren
2014

2015

2016

AANTAL LEERLINGEN OP
HEUSDENSE BASISSCHOLEN
(PER 1-10)

160

169

188

202

1.145

1.187

1.218

1.266

3.795

3.819

3.886

3.949

2013

AANTAL LEERLINGEN OP
VOORTGEZET ONDERWIJS IN
HEUSDEN (PER 1-10)

AANTAL LEERLINGEN DIE
GEBRUIK MAKEN VAN
LEERLINGENVERVOER (PO+VO)

2013

2014

2015

2016

15

20

26

24

Leegstaande lokalen basisonderwijs

Voor e n v roe gs c hool s e opv a ng
k i nde re n v a n 2 tot 4

99
82

92

91

100

114
1-10-2015

104

Aantal deelnemers
123

Aantal geïndiceerd

1-4-2016

1-10-2016

1-4-2017

Verplichte indicatoren
Vroe gti j di ge s c hool v e rl a te rs
v oortge ze t e n MBO onde rw i j s
2,3%

2,4%

2011

2012

1,5%

1,6%

2013

2014

Het percentage van het totaal
aantal leerlingen (12 - 23 jaar)
dat voortijdig (zonder
startkwalificatie) het onderwijs
verlaat.
Bron: DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs

Verzuim per 1.000 leerlingen (inwoners 5-18 jaar)
2014

2015

Absoluut verzuim (leerplichtigen, niet ingeschreven op een school)

0,15

0,6

Relatief verzuim (ingeschreven leerlingen, ongeoorloofd afwezig)

23,04

34,86

2016

5,27

Bron: DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

3.425

3.294

3.147

3.016

3.042

3.237

Baten

531

515

459

459

459

459

Saldo

2.894-

2.779-

2.688-

2.558-

2.583-

2.779-

Toevoegingen
reserves

68-

-

360

450

424

182

Onttrekkingen

-

178

25

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

68

178

335-

450-

424-

182-

Resultaat

2.827-

2.601-

3.023-

3.008-

3.007-

2.961-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne kosten
307

Aanpak
onderwijsachterstanden/
voortijdig schoolverlaten
101
Voor en
vroegschoolse
educatie
718

Leerlingenvervoer
450

Huisvestings kn
basisonderwijs
1.418

Huisvestings kn
voortgezet onderwijs
152
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Programma 6
Sport en cultuur
Beschrijving
Sport en cultuur dragen bij aan de individuele ontplooiing en sociale samenhang in de gemeente.
Binnen de gemeente zijn vele verenigingen, instellingen en bedrijven actief op het gebied van sport en
cultuur. De gemeente stimuleert en faciliteert dit onder andere door middel van subsidieverlening en
het beschikbaar stellen van accommodaties. Hiermee worden verenigingen en instellingen in stelling
gebracht om in eigen verantwoordelijkheid activiteiten te organiseren. Op het vlak van cultuur kan
gedacht worden aan het ondersteunen van de (amateur)kunsten en het in standhouden van het
cultureel erfgoed. Voor wat betreft sport (en bewegen) kan gedacht worden aan het bevorderen van
sportbeoefening, beschikbaar stellen en in stand houden van verschillende sportaccommodaties en
het verzorgen van aanbod in zwembad die Heygrave.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Mediawet
 Erfgoedwet (Monumentenwet)
 Wet ruimtelijke ordening
 Wabo (Omgevingswet)
 Cultuureducatie met Kwaliteit
(provinciale regeling)
 Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen milieubeheer
 Wet hygiëne en veiligheid
zwembaden en badinrichtingen
 Drank- en horecawet
 Warenwet
 Arbowet

Heusdense beleidskaders
 Monumentenverordening (2012)
 Monumentensubsidieverordening
(1998)
 Kadernota subsidiebeleid 2015
(2015)
 Subsidieregeling maatschappelijke
initiatieven gemeente Heusden
2016 (2016)
 Erfgoednota (2012)
 Erfgoedkaarten (2013)
 Ontwikkelplan sport; ‘volop in
beweging’ (2014)
 Nota armoedebeleid (2009)
 Kadernota beleid gemeentelijke
eigendommen (2008)
 Kadernota kern-, wijk- en
buurtgericht werken (2009)

Ontwikkelingen
Sport binnen sociaal domein
Steeds meer sport-, beweeg-,welzijns-, en zorgaanbieders trekken samen op om een bijdrage te
leveren aan de doelen van de transitie o.a. het aanbrengen van structuur in het leven van kwetsbare
mensen, zorgen voor een gezondere levensstijl, het versterken van de zelfredzaamheid en om ervoor
te zorgen dat mensen niet vereenzamen. Sport en bewegen ‘veroveren’ een plaats in de samenleving.
Sport kan voorkomen dat mensen een beroep doen op ‘dure’ zorg. Sport en bewegen worden steeds
meer onderdeel van het sociaal domein.
Investeringsprogramma sport
In het in 2014 vastgestelde ontwikkelplan ‘sport; volop in beweging’ is met sportverenigingen
afgesproken dat aan het eind van deze coalitieperiode gestart wordt met het opstellen van een
investeringsprogramma sport. Het doel hiervan is om via de methodiek schaalverdieping samen met
verenigingen en raad te komen tot spelregels over de wijze waarop gemeente en sport met elkaar
willen omgaan. Dit voornemen is in het voorjaar van 2017 besproken met een afvaardiging van de
gemeenteraad en een delegatie verenigingsbestuurders. Afgesproken is dit proces in 2017 en 2018 te
continueren.
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Zuiderwaterlinie/Linie 1629
Sinds 30 september 2016 heeft de alliantie rond de Zuiderwaterlinie vorm gekregen. Op conferenties
en bij werkbezoeken in het veld zijn vele ideeën geopperd om de Zuiderwaterlinie als samenhangend
geheel te ontwikkelen, relevant voor de programma’s rond toerisme en cultureel erfgoed. Uit deze
ideeën is een aantal projecten gedestilleerd die samen het programma vormen voor de jaren 20172019: de Linieplanner. Dit zal leiden tot besluitvorming bij de partners van de Zuiderwaterlinie, met
name gemeenten en waterschappen, om de gezamenlijke ambitie te vertalen in een financiële
bijdrage per partner, die ook billijk is in relatie tot financiële draagkracht.
Een deelaspect en nadrukkelijk verbonden aan de Zuiderwaterlinie is de herbeleving van het beleg
van Den Bosch in 1629. Samen met gemeentelijke partners en stichting De Groene Vesting wordt een
ontwikkelingsplan opgesteld van fysieke projecten, onder de vlag van een integraal Linieverhaal.
Prioritering van uitvoering wordt pas ingegeven door momentum in het veld, in de lange aanloop naar
de herdenking in het jaar 2029.
Erfgoed en de omgevingswet
In 2016 is de Erfgoedwet ingegaan. Hierbij zijn wetten op het gebied van monumentenzorg,
archeologie, de handel in cultuurgoederen en de zorg voor de rijkscollectie geïntegreerd. Landelijk
wordt verder gewerkt aan de Omgevingswet die o.a. de overige erfgoedaspecten regelt, zoals de
aanwijzing van ruimtelijk cultureel erfgoed en omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke
leefomgeving. Doel hiervan is een bredere/ integrale kijk op monumenten en hun cultuurhistorische,
stedenbouwkundige en landschappelijke context.
Meerjarige subsidieafspraken
Op verzoek van een aantal grote culturele organisaties zullen we in 2018 gaan onderzoeken of we
meerjarige subsidieafspraken kunnen maken. In onze kadernota subsidiebeleid uit 2015 is gesteld dat
meerjarige subsidieafspraken hand in hand moeten gaan met meetbare prestaties.
(Kadernota 2015: “Budgetsubsidies zullen in de toekomst meer meetbaar en flexibel gemaakt worden
door (een deel van) het budget afhankelijk te maken van het aantal deelnemers/cursisten etc.”)
Schaalverdieping bij cultuur
Veranderingen in de maatschappij vragen om een overheid die inwoners en organisaties actief betrekt
bij de publieke zaak door het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van
initiatieven van inwoners, het benutten van kennis in de maatschappij en het verbinden van
netwerken. De gemeente schept de omgeving, voorwaarden en mogelijkheden zodat inwoners aan de
slag kunnen. Deze ontwikkeling wordt in de praktijk toegepast bij o.a. het programma ‘7 eeuwen
hoogtepunten Heusden’ en het traject ‘Cultuur op Koers: het is wat je er zelf van maakt’. Een jaarlijkse
cyclus wordt door co-creatie vormgegeven en er ontstaat een lijn waarlangs cultuur zich ontwikkelt.

Wat willen we bereiken?
6.1 Cultuurparticipatie
Doel
Burgers kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een
prettig sociaal klimaat.
Doel
Het bewaren, uitdragen en in stand houden van oude en hedendaagse culturele
waarden. Het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang en de
beleving van lokale geschiedenis.
Doel
Het bevorderen van muziek-, toneel-, zang- en dansbeoefening in groepsverband
door amateurkunstverenigingen.
Doel
Het bevorderen van actieve kunst- en cultuurparticipatie door middel van het
aanbieden van onderwijs op het gebied van zang, muziek, dans, theater en
beeldende vorming.
Doel
Bevorderen dat meer inwoners in aanraking komen met kunst en cultuur door het
bijwonen van voorstellingen en culturele evenementen.
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6.2 Cultuureducatie jeugd
Doel
Instandhouding van het Trefpunt Cultuureducatie Heusen met als doel jongeren van
4 tot 18 jaar kennis laten maken met verschillende vormen van cultuur en daarnaast
cultuureducatie structureel onderdeel te maken van het lespakket van de
basisscholen door middel van deelname aan de regeling ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit 2017-2020’.
6.3 Bibliotheekwerk
Doel
Inwoners van Heusden in staat stellen kennis te verwerven en zich te ontwikkelen en
daarnaast ontspanning en ontmoeting bieden door middel van leesbevordering.
6.4 Cultuurnota/ Cultuur op koers
Doel
Cultuur toegankelijk maken voor iedereen.

6.5 Oudheidkunde, erfgoed en musea
Doel
Behoud, beheer en ontsluiten van het cultureel erfgoed van de gemeente Heusden.
Doel
Het doelmatig beheren en ontsluiten van het oud archief van de gemeente Heusden
(wettelijke taak) alsmede het oud archief openstellen voor belangstellenden.
6.6 Sportparticipatie en transities
Doel
Sport inzetten als middel bij het behalen van maatschappelijke doelen.
Doel
Bevorderen sportparticipatie en zwemvaardigheid inwoners gemeente Heusden.
6.7 Sportvoorzieningen
Doel
In stand houden van voldoende sportvoorzieningen.
Doel
Balans tussen vraag naar en aanbod van sportaccommodaties.
6.8 Programma Dillenburg
Doel
Een integrale gebiedsontwikkeling van wonen, werken en sporten op en rond de
locatie Dillenburg in samenhang met economische, ecologische en sociale belangen.
6.9 De Voorste Venne
Doel
Het revitaliseren van het complex De Voorste Venne door middel van
ver(nieuw)bouw.

Wat gaan we daarvoor doen?
6.1 Cultuurparticipatie
Inhoud
Subsidies verlenen om actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten te
bevorderen. Het betreft onder andere subsidies voor oranjeverenigingen, gilden en schutsen,
muziek- en toneelverenigingen, musea, creatieve centra, theatervoorstellingen,
kunstmanifestaties en grootschalige culturele evenementen, bibliotheken, etc.
Uitvoering geven aan het programma zeven eeuwen hoogtepunten Heusden
6.2 Cultuureducatie jeugd
Inhoud
Cultuureducatie Heusden ontwikkelt educatief materiaal voor het basisonderwijs en legt
verbindingen tussen het onderwijs en culturele aanbieders.
6.3 Bibliotheekwerk
Inhoud
Voorstel uitwerken voor een nieuwe vierjarige prestatieafspraak met de bibliotheek voor de
periode 2018-2021.
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6.4 Cultuurnota/ Cultuur op koers
Inhoud
De cultuurnota is ingewisseld voor het dynamische traject cultuur op koers. In 2018 wordt hier
verder invulling aangegeven door inwoners hierin het initiatief te geven.
De thema’s samenwerking, zichtbaarheid en vernieuwing zijn hierin de rode draad.
6.5 Oudheidkunde, erfgoed en musea
Inhoud
Subsidie verlenen aan het streekarchief Langstraat Heusden en Altena.
Het streekarchief organiseert mede daarvoor activiteiten die gericht zijn op het ontsluiten van
belangrijke historische gebeurtenissen en/of feiten. Deelnemers leren bijvoorbeeld
verschillende bronnen te raadplegen om zelf ook erfgoed te (gaan) ontdekken.
De komende jaren zal in het proces van de Zuiderwaterlinie in de allereerste plaats, heel
concreet, worden gewerkt aan een zichtbaar en herkenbaar aanbod voor bezoekers mede
met het oog op het Europees jaar van het Erfgoed 2018. De basis zal op orde gebracht
worden met de meest noodzakelijke voorzieningen zoals routes, gemarkeerde bezienswaardigheden en eenduidige communicatie.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst restauraties, of andere wijzigingsvoorstellen aan
monumenten, uit het oogpunt van monumentenzorg.
6.6 Sportparticipatie en transities
Inhoud
Verlenen jeugdsportsubsidies aan verenigingen.
Inzetten van buurtsportcoaches om verbindingen te leggen tussen sport en
beweegaanbieders en organisaties op het gebied van zorg, welzijn, jeugd, ouderen etc. om
gezamenlijk te werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Verzorgen van zwemlessen en in samenwerking met Scala organiseren van de activiteit red
jezelf red je vriendje.
Periodiek overleg verenigingen en buurtsportcoaches van stichting de Schroef en Scala om
te weten wat er speelt zodat snel op kansen en bedreigingen kan worden gereageerd.
6.7 Sportvoorzieningen
Inhoud
Het onderhouden van de gemeentelijke sportvoorzieningen (uitgangspunt heel en veilig).
6.8 Programma Dillenburg
Inhoud
Het project komt in de laatste fase. Alle woningen in het projectmatige deel zijn verkocht en
de eerste woningen zijn opgeleverd. Naar verwachting zijn eind 2018/begin 2019 alle
woningen opgeleverd. Sporthal Dillenburcht is in 2017 opgeleverd. Op dit moment is een
groot gedeelte van de bedrijfsbebouwing reeds in gebruik. Er zijn nog kavels beschikbaar in
de noord-oost hoek van het plangebied en één kleinere kavel ten westen van het
gezondheidscentrum. In 2018 zullen naar verwachting deze laatste bedrijfskavels uitgegeven
worden. Het verwijderen van de Prins Hendrikstraat, na ingebruikname van de T.de
Munnikstraat leidt tot een kans om het gebied De Schroef her in te richten. In 2018 gaat dit
nader bekeken worden.
Tot slot is binnen de grondexploitatie Dillenburg de uitgifte van 3 vrije kavels voorzien in de
oksel van Prins Hendrikstraat / Chrysantenstraat. Bestemmingsplantechnisch is deze
ontwikkeling reeds mogelijk. Uitgifte van deze gronden is voorzien in 2018.
6.9 De Voorste Venne
Inhoud
Ingebruikname van de vernieuwde De Voorste Venne in september 2018.
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Eigen indicatoren
Ledenaantallen gesubsidieerde sportverenigingen
11.670

11.160

4.331

10.885

4.239

2014

4.082

2015
Totaal aantal leden

2016

Gesubsidieerde jeugdleden

2013

groepslessen muziek

Dans

182

232

301

333

2016

Theater/beeldend/literatuur etc.

UITLENINGEN EN
VERLENGINGEN

2013

BEZOEKERS

2014

2015

BEZOEKERS
WEBSITE

77.509

76.128

77.796

76.443

51.268

64.681

56.530

62.054

160.288

147.284

141.718

140.836

361.366

Bi bl i othe e k k e nge ta l l e n
367.009

420.556

396.160

2015

9.588

9.676

10.519

10.079

175

237
2014

muzieklessen individueel

LEDEN

325

326

371
105

136

282

351

386

549

572

Al e ph a a nta l de e l ne me rs

COLLECTIE

2016
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Voors te l l i nge n e n be zoe k e rs
De Voors te Ve nne
100

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

80
60
40
20
0
2012

2013

2014

Aantal voorstellingen

2015

Aantal bezoekers

NB: I.v.m. de voorgenomen verbouwing, zijn er in 2013 minder voorstellingen/bezoekers geweest.

2013

2014

2015

2016

Monumenten

382

382

382

382

Kunstwerken in openbare ruimte

50

51

52

52

Verplichte indicatoren
Percentage niet wekelijkse sporters Heusden

46,2%
Bron: Gezondheidsenquete (CBS, RIVM)
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Wat gaat het kosten?
Rekenin
g

Raming

Raming

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

2016
Lasten

6.375

6.324

6.753

6.654

6.434

6.443

Baten

1.344

1.274

1.339

1.339

1.339

1.317

Saldo

5.031-

5.051-

5.414-

5.315-

5.095-

5.125-

Toevoegingen
reserves

8-

-

62

-

-

-

Onttrekkingen

297

19

-

11

3

3

Saldo reserves op
resultaat

304

19

62-

11

3

3

Resultaat

4.727-

5.032-

5.476-

5.304-

5.091-

5.122-

Mutaties reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
kosten
1.066

Openbare
bibliotheken/media
1.079

Streekarchief/
oudheidkunde
326
De Voorste Venne
495
Creativiteitscentra
955

Bevordering
sportbeoefening
275

Zwembaden
589
Sporthallen
731

Sportparken open
lucht
1.128

Kunst/cultuur
109
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Programma 7
Sociaal domein
Beschrijving
Wij willen bereiken dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee
kunnen doen aan de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit
hun sociale netwerk. Mensen die hierbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben vanwege een
hulpvraag, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. Die
ondersteuning is bij voorkeur zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij mogelijk. Bijeen (de
samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties) speelt hierbij een belangrijke rol.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Participatiewet
 Wet maatschappelijke
ondersteuning
 Wet inburgering
 Wet publieke gezondheid
 Wet ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie
 Wet Passend onderwijs
 Jeugdwet
 Bestuursakkoord Verhoogde
Asielinstroom

Heusdense beleidskaders
 Beleidsnota Participatiewet
‘Iedereen doet mee in de
Langstraat’ (2014)
 Beleidskader Transitie Sociaal
Domein Heusden (2014)
 Koers jeugdhulp Hart van Brabant
2018 en verder
 Beleidskader Wmo 2012-2016
(2012)
 Nota van Wieg tot Werk (integraal
jeugdbeleid) (2009)
 Nota armoedebeleid (2009)
 Kadernota subsidiebeleid 2015
(2015)
 Kadernota kern-, wijk- en
buurtgericht werken (2009)
 Beleid woonservicezones (2008)
 Kadernota beleid gemeentelijke
eigendommen (2008)
 Notitie Richting een nieuwe
aanpak van schulden (2016)
 Nota gezondheidsbeleid regio
Midden-Brabant 2016-2019 (2015)

Ontwikkelingen
Bouwen aan de kracht van inwoners
Met de overname van de rijkstaken na de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet
maatschappelijke ondersteuning is de transitie in het sociaal domein afgerond. De komende jaren
moet worden doorontwikkeld naar een transformatie in het sociaal domein. Van minder
verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarmee wordt gedoeld op het daadwerkelijk
anders kijken naar en een beroep doen op zorg en welzijn. Dit vergt een cultuuromslag bij alle
betrokkenen: inwoners, zorgaanbieders en gemeente. Uiteindelijk moet dit leiden tot betere en
goedkopere zorg en ondersteuning die, op maat, dichter bij huis georganiseerd kan worden.
Onderdeel van transformatie is dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
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Doorontwikkeling resultaat sturing
In 2017 is een gedeelte van de jeugdhulp omgevormd tot resultaat-gestuurde arrangementen met een
arrangementsprijs in plaats van aanbodgerichte producten die bijvoorbeeld een aantal uur per week
worden ingezet. Bijeen richt zich met het gezin op de wat-vraag (wat willen we bereiken), terwijl de
aanbieders en het gezin zich richten op de hoe-vraag (hoe gaan we dit realiseren). In 2018 leggen we
de basis om vanaf 2019 voor meer soorten jeugdhulp resultaat-gestuurd te werken. Binnen de Wmo
bereiden we in 2018 de resultaatsturing vanaf 2019 voor. Met maatschappelijke organisaties binnen
Bijeen werken we ook toe naar een resultaatgerichte verantwoording.
Koers jeugdhulp
Vanaf 2018 is er een nieuwe koers voor de regionale jeugdhulp. In 2017 is deze met inbreng vanuit
diverse professionals, ouders, jeugdigen, ambtenaren, raadsleden, aanbieders etc. opgesteld. De
nieuwe koers richt zich op diverse bouwstenen zoals: veiligheid voorop en de leefwereld van het kind.
De koers jeugdhulp biedt ruimte om in de uitvoering flexibel mee te bewegen met ontwikkelingen,
daarom ligt de einddatum van de Koers niet vast. De stip op de horizon wordt bijgesteld als hiervoor
aanleiding is.

Wat willen we bereiken?
7.1 Werk en inkomen
Doel
Uitvoering geven aan het re-integratiebeleid en streven naar een bijstandsvrije
gemeente.
7.2 Jeugdbeleid
Doel
Het realiseren van een omgeving waarin Heusdense jeugdigen gezond en veilig
kunnen opgroeien, plezier kunnen hebben en daarmee goed voorbereid zijn op hun
toekomst.
Doel
Samenwerken in de GR Hart van Brabant om de gezamenlijke ambitie van
de regio te realiseren: een effectiever jeugdstelsel, dat bovendien betaalbaar is en
dat beter aansluit op de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen en ouders.
7.3 Maatschappelijke ondersteuning
Doel
Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen
functioneren in onze maatschappij, alsmede het voorkomen en bestrijden van
huiselijk geweld.
7.4 Armoedebeleid
Doel
Mensen met een minimuminkomen de kans geven om te participeren in de
Heusdense samenleving.
Doel
Het voorkomen van en helpen bij schulden.
7.5 Integratie vergunninghouders
Doel
Zo snel mogelijk starten met integratie en zorgen dat vergunninghouders snel de taal
leren en participeren.
Doel
Het voorkomen van (bijstands) afhankelijkheid en het bevorderen van participatie.
7.6 Gezondheid
Doel
Het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheidsvaardigheden van onze
inwoners om zo de positieve gezondheid te bevorderen en het bijdragen aan het
gezond en veilig opgroeien van de jeugd.
Doel
Preventie op belangrijkste (vermijdbare) gezondheidsbedreigingen zoals overmatig
alcoholgebruik, overgewicht en roken en daardoor de leefstijl van de inwoners van
Heusden verbeteren.
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Wat gaan we daarvoor doen?
7.1 Werk en inkomen
Inhoud
Het verstrekken van bijstand en uitvoering geven aan het re-integratiebeleid voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De organisatie Baanbrekers voert binnen de opdrachtformulering van de
Langstraatgemeenten de Participatiewet uit voor bijstandsgerechtigden die direct toeleidbaar
zijn naar werk. Gemeenten ondersteunen in het voorliggend veld bijstandsgerechtigden in het
bereiken van deze directe toeleidbaarheid of alternatieve vormen van participatie.
De Langstraatgemeenten en de organisatie Baanbrekers werken op Hart van Brabant-niveau
samen om de banenafspraken en beschut werk in te vullen en de werkgevers op een zo
uniform mogelijke wijze te bedienen. Ook wordt meegewerkt aan het uitvoeren van het
regionale actieprogramma arbeidsmarkt ten behoeve van de realisering van een
jeugdwerkloosheidsvrije regio.
Samen met ondernemers en maatschappelijke partners wordt de aansluiting tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt verbeterd.
Mensen met een arbeidsbeperking gaan zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de
slag.
Op lokaal en Langstraat niveau worden samen met Baanbrekers activiteiten ondernomen om
de participatie van mensen te bevorderen zoals b.v. Talent2Work en het maatjesproject
Heusden. De toegang tot het maatjesproject wordt verbreed met inwoners die via Bijeen
worden toe geleid. Dit draagt bij aan een meer integrale aanpak binnen het sociaal domein.
Ook het verstrekken van bijzondere bijstand (bijstand voor bijzondere noodzakelijke kosten)
gebeurt via een integrale afweging samen met Bijeen.
7.2 Jeugdbeleid
Inhoud
Volgens het uitgangspunt ‘Eén gezin, één plan en één regisseur’ worden door de
mandaatmedewerkers waar nodig jeugdhulpvoorzieningen op maat ingezet. De
voorzieningen zijn toegespitst op de specifieke (gezins)situatie van de jeugdigen. De focus
ligt op het formuleren van de te behalen resultaten en zodoende inzetten van effectieve
jeugdhulp.
De Koers jeugdhulp wordt in 2018 omgezet in concrete acties in een nieuwe regionale
uitvoeringsagenda.
7.3 Maatschappelijke ondersteuning
Inhoud
Vanuit de Bijeenteams en maatschappelijke organisaties werken aan preventie van
(zorg)vragen en een zo breed mogelijke basis aan algemeen toegankelijke voorzieningen.
In lokaal en regionaal verband de ondersteuning vormgeven in resultaten en daarop sturen.
Het verlenen van subsidie voor innovatieve activiteiten die bijdragen aan verandering in de
ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare inwoners.
Mandaatmedewerkers gaan in gesprek met inwoners (keukentafelgesprekken) die een
ondersteunings- of zorgbehoefte hebben en tijdens dit gesprek helder krijgen wat de behoefte
is, wat zij hierin zelf of met hun sociaal netwerk kunnen doen, en waar aanvullende
ondersteuning vanuit de Wmo nodig is.
Waar nodig aanvullende ondersteuning van mensen in de thuissituatie uiteenlopend van
ondersteuning in het huishouden, woonvoorzieningen, tot dagbesteding en kortdurend
verblijf, aanbieden.
Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en
verslavingszorg).
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7.4 Armoedebeleid
Inhoud
Bij de keukentafelgesprekken is aandacht voor de financiële situatie van inwoners om
vroegtijdige signalering mogelijk te maken en te voorkomen dat men in de schulden komt. We
bereiken kinderen in armoede vaker en beter omdat we de extra rijksmiddelen
(Klijnsmamiddelen) besteden aan kindvoorzieningen voor een grotere groep gezinnen
(inkomensgrens 120% sociaal minimum) en een uitbreiding van het aanbod. Met een
laagdrempelige toegang en een goede samenwerking met onze partners verwachten we ook
gezinnen te bereiken waarbij dat tot nog toe niet lukt.
De aanpak van schulden die we in 2017 zijn gestart, wordt verder doorontwikkeld aan de
hand van de ervaringen die we opdoen. De doorlooptijden worden waar mogelijk verder
verkort, waardoor mensen sneller rust ervaren voor wat betreft hun financiën. Vrijwilligers
begeleiden de inwoners die hulp nodig hebben bij hun administratie bij het aanleggen van
een eigen – zo veel mogelijk digitaal - dossier.
7.5 Integratie vergunninghouders
Inhoud
Aanbod aan vergunninghouders waardoor zij snel kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.
Onder meer door intensieve intake en assessment, gelijktijdig leren van de taal en opdoen
van werkervaring.
Integraal traject van maatschappelijke begeleiding, begeleiding bij inburgering en traject
gericht op de participatie.
7.6 Gezondheid
Inhoud
De GGD Hart voor Brabant voert een groot deel van de wettelijke taken uit de Wet publieke
gezondheid uit. Onder ander de infectieziektebestrijding, hygiënezorg en de basistaken van
de jeugdgezondheidszorg.
Het bieden van preventieve activiteiten binnen Bijeen rondom thema’s zoals beweging,
voeding en middelengebruik, voor al onze inwoners.

Overige verbonden partijen
De gemeente neemt tevens deel aan de gemeenschappelijke regeling ‘Regeling ambulance
voorziening Brabant midden-west-noord’. Doel van deze regeling is het (doen) verlenen van de
ambulancezorg.

Eigen indicatoren
Aa nta l v oorzi e ni nge n v oor me ns e n
me t onde rs te uni ngs be hoe fte
1.266

1.167

921

795

868

552

451

860
538

407

2015

2016

Hulp bij huishouden

Woonvoorzieningen

Rolstoelen

Jongeren jeugdzorg

Vervoersvoorzieningen
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S oc i a l re turn
€285.607
€90.021
2013

€381.667

€122.818

2014

2015

2016

Bedrag in euro's dat aan social return moet
worden ingezet

Aantal baanafspraken

Aa nta l ui tk e ri nge n
pa rti c i pa ti e w e t
590

585

584

2014

2015

2016

530

2013

Aantal medewerkers WSW

Aantal baanafspraken 2015
240

Aantal baanafspraken 2016
300
200
100
0

253
35

224
10

Hart van
Brabant

66

Baanbrekers

0

221
208

5

Gemeente
Heusden

2013

2014

2015

2016

Aantal huishoudens Heusdenpas

727

756

786

2013

2014

2015

1031

2016

Aantal huishoudens schuldhulpverlening

118

126

2013

2014

146

153

2015

2016
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Verplichte indicatoren
Aa nta l ba ne n pe r 1 . 0 0 0 i nw one rs (1 5 -6 4 j a a r)
486,8
464,5

461,2
452

2013

2014

2015

2016
Bron: LISA

Ne tto a r be i ds pa rti c i pa ti e
68,0%

67,3%

67,6%
67,1%

67,0%

66,3%

66,0%
65,0%
2013

2014

2015

2016

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (15-65 jr)
Bron: CBS

Aantal immateriële voorzieningen
30
21,6

21,1
10

7,5

Personen met bijstandsuitkeringen Aantal re-integratievoorzieningen
(aantal per 1.000 inw.18jr e.o.)
(aantal per 1.000 inw.15-64jr)

2015

Cliënten met een Wmo
maatwerkarrangement (aantal per
1.000 inwoners betreffende
doelgroep)

2016
Bron: CBS

Ondersteuning jeugd
8,50%

9,50%

1,10%

0,80%

0,40%

0,30%

Jongeren met jeugdhulp (in % van Jongeren met jeugdbescherming (in Jongeren met jeugdreclassering (in
alle jongeren tot 18 jaar)
% van alle jongeren tot 18 jaar)
% van alle jongeren van 12 tot 23
jaar)
2015

2016
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Bron: CBS

Ac hte rs ta nd onde r j e ugd
Jongeren met delict voor rechter % van 12-21 jarigen
Kinderen in armoede % van 0-17 jarigen

2012

2013

0,60%

0,83%

0,84%

3,62%

3,34%
1,39%
0,54%

0,54%

1,22%

1,75%

3,06%

3,13%

Jeugdwerkeloosheid % van 16-22 jarigen

2014

2015

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

38.263

40.290

37.710

37.606

37.553

37.589

Baten

10.174

9.397

9.121

9.111

9.121

9.131

Saldo

28.089-

30.893-

28.589-

28.495-

28.432-

28.458-

Toevoegingen
reserves

3.500

-

85

85

305

250

Onttrekkingen

300

1.608

-

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

3.200-

1.608

85-

85-

305-

250-

Resultaat

31.289-

29.285-

28.674-

28.580-

28.737-

28.708-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)
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Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne kosten
1.830
Ouderenbeleid
1.239

Maatschappelijk, sociaal
cultureel en jeugdwerk
2.692
Gezondheidszorg
1.399

Reintegratie/
participatie
7.853

Inkomensvoorziening
/ armoedebeleid
9.454

Wmo
7.958

Jeugd
5.286
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Programma 8
Milieu en afval
Beschrijving
Het gemeentelijk beleid op milieu- en afvalgebied is gericht op het stimuleren van bewustwording en
gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als afval,
geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en
milieucommunicatie.
Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en
handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Wet milieubeheer
 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
 Wet geluidhinder
 Wet bodembescherming
 Wet luchtkwaliteit
 Landelijk afvalbeheerplan 2009 –
2021
 Provinciale Milieuverordening
 Waterwet
 Wet gemeentelijke watertaken
 Provinciaal beleidskader Verbreed
gemeentelijk rioleringsplan
 Bestuursakkoord water
 Energieakkoord (2013)

Heusdense beleidskaders
 Beleidsnota gemeentelijk
geluidsbeleid Heusden (2011)
 Energievisie (2013)
 Duurzaamheidsagenda (2008)
 Nota bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart (2011)
 Afvalbeleidsplan 2017-2020 (2016)
 Afvalstoffenverordening 2017
(2016)
 Hondenbeleid (2014)
 Verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (2012)
 Waterplan (2008)
 Groenstructuurplan (2009)
 Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht
(2016)
 Plan van aanpak energiebesparing
(2016)

Ontwikkelingen
Omgevingswet
De omgevingswet heeft in de (nabije) toekomst consequenties voor het gemeentelijk beleid.
De consequentie van de omgevingswet is o.a. dat de gemeente samen met de inwoners meer ruimte
krijgt om eigen afwegingen te maken binnen het gemeentelijk beleid.
Geluid
De huidige geluidregelgeving (Wet geluidhinder, hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de daarbij
behorende uitvoeringsregelgeving) zullen opgaan in het stelsel van de Omgevingswet.
Bodem
Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet worden de
regels voor bodem onderdeel gemaakt van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de
aanvullingswet en -besluit gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.
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Klimaatadaptatie / duurzaamheid
Het klimaat is aan het veranderen: we krijgen steeds meer te maken met extremen op het gebied van
neerslag en temperatuur. Dat uit zich in wateroverlast en hittestress in de bebouwde omgeving. Dit is
van wezenlijke invloed op de leefbaarheid en functionaliteit van de leefomgeving. In het gemeentelijk
beleid, de inrichting van de openbare ruimte en projecten daarin zal gestuurd moeten worden op het
klimaatbestendig maken van de gemeente. Dit gebeurt enerzijds binnen het taakveld water en
riolering en anderzijds steeds vaker in samenwerking met duurzaamheidsprojecten, de
duurzaamheidsagenda en het groen.
Water en riolering
Water en riolering maken steeds meer een integraal onderdeel uit van de leefomgeving. Het
afvalwater moet doelmatig en kostenefficiënt getransporteerd en gezuiverd worden. Hemelwater en
grondwater horen niet bij de rioolwaterzuivering terecht te komen. Dit willen we ontvlechten van de
riolering en zo natuurlijk mogelijk verwerken. Daarbij is het gemeentelijk groen nadrukkelijk in beeld.
Perceeleigenaren zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen hemel- en grondwater.
Afval
Via het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de
hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand halveren. De landelijke ambitie is om in 2020 te
komen tot 75% scheiding van huishoudelijk afval en 100 kilogram restafval per inwoner.

Wat willen we bereiken?
8.1 Afvalwater
Doel
Het afvalwater wordt doelmatig en efficiënt ingezameld en getransporteerd naar de
rioolwaterzuivering. Overlast van afvalwater wordt zoveel mogelijk voorkomen. Het
gebruik van riooloverstorten willen we zoveel mogelijk beperken.
8.2 Hemelwater
Doel
Hemelwater is schoon water. Dit water willen we zoveel mogelijk vasthouden op de
plaats waar het valt en niet afvoeren met het afvalwater (afkoppelen). Daarmee
kunnen we een robuuster watersysteem maken en overlast voorkomen. Tegelijkertijd
kunnen het vasthouden en afkoppelen van hemelwater er voor zorgen dat hittestress
minder optreedt.
8.3 Grondwater
Doel
We willen een zo natuurlijk mogelijk grondwatersystem.
8.4 Klimaatadaptatie / duurzaamheid
Doel
We willen de gevolgen van klimaatontwikkeling (wateroverlast, verdroging en
hittestress) in de leefomgeving voorkomen. De gemeente doet dit vanuit de openbare
ruimte. Daarnaast zullen perceeleigenaren zich bewust moeten worden van hun
eigen rol en hun verantwoordelijkheid voor het eigen perceel.
We willen bijdragen aan de nationale doelen tot vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen. Vanuit diverse programma’s wordt hieraan bijgedragen.
Dat willen we ook doen door het realiseren van een reductie van de CO2-uitstoot van
15% binnen de gemeentelijke organisatie in 2018.
8.5 Afval
Doel
We willen de VANG-doelstellingen voor meer hergebruik, meer afvalscheiding en
minder restafval in 2020 behalen. Daarbij zijn de gemeentelijke doelstellingen zelfs
nog scherper gesteld: 85 kilogram restafval per inwoner in 2018 en 75 kilogram in
2020. Afvaldumpingen en zwerfafval moeten zoveel mogelijk worden
teruggedrongen.
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8.6 Duurzaamheid/energie
Doel
Samen met Energiek Heusden inwoners bewegen om energiebesparende
maatregelen te nemen.
Doel
Bijdragen aan de nationale doelen tot vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen. Vanuit diverse programma’s wordt hieraan bijgedragen.
Doel
Het realiseren van een reductie van de CO2-uitstoot van 15% in 2018.
8.7 Kwaliteit leefomgeving, water, bodem, lucht, geluid
Doel
We willen de kwaliteit van bodem, water, lucht en geluid behouden en verbeteren.
8.8 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Doel
We streven naar een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in Heusden en in de
regio Midden- en West-Brabant.

Wat gaan we daarvoor doen?
8.1 Afvalwater
Inhoud
Er is een afvalwaterstelsel aangelegd, we beheren dit en houden dit in stand. De werking van
het stelsel wordt gemonitord door metingen en telemetrie.
Daarnaast gaan we een Basisrioleringsplan (hydraulische doorrekening van het rioolstelsel)
doorrekenen.
8.2 Hemelwater
Inhoud
Door het uitvoeren van afkoppelprojecten willen we het hemelwater ontvlechten van de
riolering. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij andere beleidsterreinen (bijv. groen en wegen).
Hemelwater willen we zoveel als mogelijk oppervlakkig verwerken in de openbare ruimte.
Daarmee worden de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme buien en hittestress
verminderd. Perceeleigenaren zullen bewust moeten worden van hun eigen rol in
klimaatadaptatie en de opvang van hemelwater. De gemeente stimuleert dit en zorgt voor
regelgeving.
8.3 Grondwater
Inhoud
We willen een zo natuurlijk mogelijk grondwatersystem. Daarom grijpen we zo min mogelijk in
bij nieuwe situaties. In bestaande situaties wordt grondwater zoveel mogelijk ontkoppeld van
het afvalwatersysteem.
8.4 Klimaatadaptatie / duurzaamheid
Inhoud
Op basis van de opgestelde plannen en het vastgesteld beleid worden maatregelen
uitgevoerd om de klimaatgevolgen te kunnen opvangen. We stimuleren het afkoppelen van
hemelwater op het eigen perceel. Bij verbouw of nieuwbouw is verwerking van hemelwater
op het eigen perceel het uitgangspunt.
Op schaalverdiepende wijze geven we uitvoering aan de duurzaamheidsagenda (o.a.
zonnevelden, warmtenetten, biodiversiteit, circulaire economie, van het gas los, heel
Heusden bespaart, laadpalen, openbare verlichting). Daarbij werken we in partnership met
Energiek Heusden, scholen, bedrijfsleven, coöperaties en andere burgerinitiatieven.
Voor de gemeentelijke organisatie willen we energiebesparingen realiseren en waar mogelijk
duurzame opwekking van energie.
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8.5 Afval
Inhoud
Het omgekeerd inzamelen wordt voortgezet en geoptimaliseerd en waar nodig verder
gepromoot. Onderdeel daarvan is het voortzetten van de bewustwordingscampagne voor de
inwoners en het, samen met de scholen, werken aan uitgebreide educatie over afvalpreventie
en –scheiding op de scholen.
Ook de afvalscheiding in de hoogbouw verdient nog extra aandacht. Onder andere intensieve
voorlichting en controle worden ingezet en we onderzoeken hoe we hier het nieuwe
afvalinzamelsysteem kunnen optimaliseren.
Om afvaldumpingen en zwerfafval te voorkomen zullen we onderzoeken welke extra
maatregelen we kunnen gaan uitvoeren.
Om misbruik te voorkomen willen we onderzoeken of het mogelijk is het pasjessysteem van
het omgekeerd inzamelen toe te passen als toegangscontrolesysteem op de milieustraat.
Ten slotte willen we, waar mogelijk en waar dit toegevoegde waarde heeft, participeren in
regionale samenwerkingsinitiatieven om de hoeveelheid restafval te verminderen.
8.6 Duurzaamheid/energie
Inhoud
Initiatieven zoals bijv. ‘Drunen Noord bespaart’ faciliteren en ondersteunen.
Uitvoering geven aan de geactualiseerde duurzaamheidsagenda.
Langs de weg van schaalverdieping invulling geven aan de ambities die in het
duurzaamheidscongres omhoog zijn gekomen. De gemeente neemt een faciliterende rol in
en maakt werk met werk waar dit mogelijk is. De onderwerpen zijn:
 Zonnevelden
 Warmtenetten
 Verbeteren biodiversiteit
 Circulaire economie
 Van het gas los
 Heel Heusden bespaart 2.0
Realiseren van energiebesparingen in de gemeentelijke organisatie en waar mogelijk
duurzame opwek van energie.
Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting.
8.7 Kwaliteit leefomgeving, water, bodem, lucht, geluid
Inhoud
Bij gebiedsontwikkelingen zorgen we voor borging van deze aspecten in de planvorming en
uitvoering.
8.8 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Inhoud
De OMWB houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op naleving van de wet- en
regelgeving door het uitvoeren van controles bij o.a. bedrijven (waaronder milieucontroles)
conform het omgevingsbeleid.
Daarnaast behandelt de OMWB (milieu)klachten en meldingen van incidenten.

Overige verbonden partijen
De gemeente participeert tevens in Intergas Holding B.V. en Brabant Water N.V. Deze participaties
worden aangehouden om een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te realiseren. Inmiddels is het
gasnetwerk verkocht aan Enexis waardoor in deze participatie alleen nog de financiële afwikkeling
resteert.
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Eigen indicatoren
Kentallen openbare verlichting
11.000

2.205.000

10.800

2.105.000

10.600

2.005.000

10.400

1.905.000

10.200

1.805.000

10.000

1.705.000

9.800

1.605.000

9.600
2013

2014

2015

Energieverbruik in kWh

2016

Aantal lichtmasten

Aa nta l k i l o's a fv a l pe r i nwone r
2014

2015

2016

TEXTIEL

GLAS

11,7
12,1
12,8
17,6

4,6
4,5
4,4
4,6

KCA

OUD-PAPIER
EN KARTON

20,4
21
21,7
21,1

1,2
1,3
1,4
1,2

61,4
58,9
59,2
57,1

65,8
68,6
85,2
91,6

172,9
171,3
163,0
154,6

2013

GFT

PMD

RESTAFVAL

GEMEENTEHUIS
VLIJMEN

GEMEENTEHUIS
DRUNEN

GEMEENTEWERF

DIE HEYGRAVE
ZWEMBAD

128.908

127.744

125.142

129.379

133.410

132.592

134.441

544.751

2016

493.049

2015

573.740

2014

133.552

225.921

165.611

240.028

235.571

414.733

493.907

453.571

563.017

2013

601.409

E ne rgi e v e rbrui k ge me e nte l i j k e
pa nde n: e l e k tra i n Kw h

DIE HEYGRAVE
SPORTHAL
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GEMEENTEHUIS
VLIJMEN

GEMEENTEHUIS
DRUNEN

GEMEENTEWERF

DIE HEYGRAVE
ZWEMBAD

13.296

14.252

12.913

109.538

107.245

137.711

2016

19.806

13.940

2015

10.505

24.565

2014

15.307

29.737

35.398

32.594

33.598

29.050

46.173

35.926

2013

103.615

E ne rgi e v e rbrui k ge me e nte l i j k e
pa nde n: ga s i n m3

DIE HEYGRAVE
SPORTHAL

Verplichte indicatoren
He rni e uw ba re e l e c tri c i te i t
2015
2014
2013
2012
0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

Elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon en biomassa (weegfactor voorraad woningen)
Bron: RWS Klimaatmonitor
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

10.197

7.804

7.395

7.448

7.492

7.664

Baten

7.152

7.886

7.317

7.423

7.485

7.673

Saldo

3.044-

82

78-

25-

6-

9

Toevoegingen
reserves

106

322

55

148

163

163

Onttrekkingen

2.015

-

-

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

1.909

322-

55-

148-

163-

163-

Resultaat

1.135-

240-

133-

174-

170-

154-

Mutaties
reserves

(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
kosten
Overige kn milieu 880
220
Milieukosten
bedrijven
316

Beheer en
onderhoud
riolering
2.838

Afvalinzameling
3.141
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Programma 9
Bouwen en Wonen
Beschrijving
Vanuit onze merkbelofte Dromen.Doen.Heusden. doen we er alles aan om dromen waar te maken en
initiatieven uit de samenleving een reële kans van slagen te bieden. We transformeren naar een
participerende overheid waarbij de raad de kaders vaststelt. Binnen de vastgestelde kaders heeft het
college bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig is en de
eigenaar/gebruiker en projectontwikkelaars mogelijkheden hebben om zijn gronden te bebouwen. Dit
vraagt om een open houding van de overheid waarbij burgerparticipatie gaandeweg transformeert
naar overheidsparticipatie. In plaats van regisseren gaan we steeds vaker faciliteren. Daarnaast is het
de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende gevarieerd woningaanbod waar de markt
behoefte aan heeft. Inwoners en woningzoekenden kunnen hierdoor zoveel mogelijk zelf bepalen hoe
ze willen wonen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de niet-kapitaalkrachtigen en voor burgers die
voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of de nabijheid van
zorg(instellingen).

Belangrijkste kaders
Nationale en provinciale wettelijke en
beleidskaders
 Wet ruimtelijke ordening
 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
 Woningwet
 Waterwet
 Crisis- en herstelwet
 Huisvestingswet
 Bouwbesluit
 Besluit beheer sociale huursector
 Provinciale verordening ruimte
 Monumentenwet
 Regionale afspraken woningbouw
en werklocaties


Heusdense beleidskaders
 Structuurvisie (2009)
 Ontwikkelingsvisie buitengebied
(2010)
 Woonvisie (2014)
 Welstandsnota (2012)
 Nota Op Goede Gronden (2016)
 Bestemmingsregelingen
 Bouwverordening (2012)
 Monumentenverordening (2012)
 Erfgoednota (2012)
 Huisvestingsverordening (2016)

Ontwikkelingen
Woningbouwprogramma
In december worden jaarlijks de meest recente regionale woningbouwafspraken gemaakt. Begin dit
jaar zijn de nieuwe woningbouwprognoses bekend gemaakt. Hierin is vastgelegd dat de opgave van
de gemeente Heusden voor de periode 2017-2029 een toename van 2.565 woningen betreft. Ook in
de jaren daarna wordt nog een groei van het aantal huishoudens en dus woningen voorzien, maar in
een lager tempo. Jaarlijks worden regionaal nieuwe afspraken gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk
Overleg (RRO). Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar volkshuisvestelijke opgaven. Hiervoor
maakt Heusden deel uit van Noordoost-Brabant.
Uitgiftebeleid
De belangstelling en verkoop van kavels voor woningbouw loopt goed (doel: van 46% naar 70% van
de prognose in harde plancapaciteit). Dit biedt kansen voor het verder terugbrengen van onze
grondposities.
Omgevingswet
De in 2016 vastgestelde Omgevingswet treedt naar verwachting halverwege 2019 in werking. De
impact van deze wet is groot. Het stelsel van structuurvisie, bestemmingsplan en
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omgevingsvergunning zal worden vervangen door een nieuw instrumentarium van omgevingsvisie,
omgevingsplan/programma en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. 2018 zal daarom in
het teken staan van het voorbereiden van de organisatie op dit nieuwe stelsel.
Bestemmingsregelingen
Als gevolg van de wijzing van de Wet ruimtelijke ordening is met ingang van 2018 uitsluitend nog de
digitale raadpleegbaarheid van bestemmingsplannen verplicht. Dit betekent vooruitlopend op de
toekomstige vaststelling van omgevingsplannen, per bestemmingsregeling die ouder is dan tien jaar
bepaald kan worden of een actualisering daarvan noodzakelijk is.
Grondbeleid (bouwgrondexploitaties)
Begin 2016 is de nota Op goede gronden door de raad vastgesteld. Hierin is het grondbeleid voor de
gemeente voor de komende jaren verankerd. De hoofdlijn van dit beleid, dat ten dienste staat aan de
onderliggende beleidskaders op het gebied van onder andere woningbouw, bedrijvigheid en recreatie,
is dat wordt ingezet op actieve ontwikkeling en verkoop van de in bezit zijnde gronden.
Dit kan door middel van het afstoten van gronden aan ontwikkelaars om de grondpositie, maar ook het
grondexploitatierisico te verminderen. Deze gronden worden vervolgens ontwikkeld binnen de
beleidskaders van de gemeente (ten aanzien van bouwprogramma en planning bijvoorbeeld). Zo
worden grondposities verkocht waarbij de ontwikkelende partij voor eigen rekening en risico bouw- en
woonrijp maakt (bijvoorbeeld het woongedeelte binnen Dillenburg). Ook het zelf uitgeven van
bouwrijpe grond is speerpunt van het grond- en financiële beleid. Hiertoe worden onder andere in
Geerpark en De Grassen momenteel diverse plots uitgegeven.
Huisvesting bijzondere doelgroepen
Door de vermaatschappelijking en de extramuralisering van de zorg is het noodzakelijk dat er
voldoende aanbod is van woningen waar zorg aan huis kan worden geleverd om langer zelfstandig
thuis te kunnen wonen. Met name voor bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten,
vergunninghouders, ex-gedetineerden en ex-cliënten van zorginstellingen moet rekening worden
gehouden met een groeiende behoefte aan zo regulier mogelijke huisvesting met een eventuele
zorgcomponent.

Wat willen we bereiken?
9.1 Woningbouw
Doel
Zoveel mogelijk inspelen op de behoeften van de woonconsument en te voldoen aan
de volkshuisvestelijke opgave. Daarbij behouden en versterken we een variëteit aan
woonmilieus.
9.2 Betaalbaarheid
Doel
Het realiseren van een betaalbaar woningaanbod.
9.3 Wonen en zorg
Doel
Levensloop geschikte woningen. Vergroten van de mogelijkheden om zo lang
mogelijk in een reguliere woning te blijven wonen.
Doel
Faciliteren van initiatieven gericht op wonen met zorg die inspelen op de lokale
behoefte.
9.4 Bestemmingsregelingen
Doel
Alle bestemmingsregelingen zijn actueel en digitaal te raadplegen. Actueel wil
zeggen dat er geen urgentie of noodzaak is om vooruitlopend op het toekomstige
omgevingsplan een bestemmingsplan vast te stellen.
9.5 Grondexploitatie
Doel
Verminderen grondposities.
Doel
Adequaat kostenverhaal.
Doel
Risicomanagement en financieel optimaal resultaat.
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9.6 Omgevingswet
Doel
Gemeente Heusden is bij inwerkingtreding omgevingswet in 2019 inhoudelijk en
organisatorisch klaar voor het toepassen van het instrumentarium van deze wet.
9.7 Centrumplan Vlijmen
Doel
Herontwikkeling van het centrum (Plein en directe omgeving) van Vlijmen.
Doel
In het nieuwe centrum zullen wonen, winkelen en verblijven hand in hand gaan.
9.8 Geerpark
Doel
Geerpark is gelegen aan de westzijde van Vlijmen, waar circa 800 woningen worden
ontwikkeld in een groene, waterrijke, duurzame nieuwbouwwijk. Het plangebied is ca.
48 hectare. Samen met wooncorporatie Woonveste zal de gemeente de realisatie
van het gebied oppakken met als ambitie om van Geerpark één van de meest
duurzame nieuwbouwwijken van Nederland te maken. Duurzaam in drie opzichten:
economisch, ecologisch en sociaal.
Doel
Alle woningen in Geerpark zijn Nul op de meter woningen (NOM), dan wel NOM
geschikt. NOM geschikt zijn woningen waar nog geen zonnepanelen op zijn
aangebracht, maar waar dit wel mogelijk is.
9.9 De Grassen
Doel
De gemeente Heusden en Van Wanrooij Projectontwikkeling willen De Grassen in
Vlijmen ontwikkelen tot een nieuw woongebied. In het gebied (circa 40 hectare) is
een programma beoogd van circa 800 woningen dat zijn aftrek moet vinden bij
woonconsumenten uit de gemeente zelf en de wijde regio van Den Bosch tot
Waalwijk.

Wat gaan we daarvoor doen?
9.1 Woningbouw
Inhoud
Inzetten kavelwinkel en mogelijkmakers voor het realiseren van woonwensen particuliere
kopers.
70% van de woningbouwprogramma voor de komende tien jaar vastleggen in harde
plancapaciteit. Doordoor kunnen we voldoende inspelen op de veranderende vraag in de
markt.
9.2 Betaalbaarheid
Inhoud
Duurzaamheid
Energielasten vormen een steeds groter deel van de woonlasten. In de woonvisie Dromen
waarmaken is duurzaamheid als speerpunt benoemd waarbij energiebesparing als
belangrijke mogelijkheid gezien wordt om woonlasten te beperken. We zien een rol voor ons
weggelegd in bewustwording, informatievoorziening, het bij elkaar brengen van partijen en in
het wegnemen van belemmerende regels die niet perse noodzakelijk zijn.
Sociale woningbouwopgave
We maken afspraken met de corporaties over de betaalbaarheid voor de
doelgroep (beschikbaarheid, zoektijd, orde van grootte van de sociale voorraad). Opgaven in
de sociale huur zijn met name kwalitatief en zullen voor een belangrijk deel via nieuwbouw,
verbetering, aanpassing en (op kleine schaal) vervanging van bestaande woningen vorm
krijgen. We houden bij nieuwbouw rekening met het toevoegen van 500 tot 600 sociale
huurwoningen tot 2025. Een groot deel daarvan wordt gerealiseerd in Geerpark.
9.3 Wonen en zorg
Inhoud
Faciliteren van initiatieven op het gebied van woning/zorg.
Onderzoek naar haalbaarheid regionale toepassing van de ontwerpwijzer voor het
levensloopgeschikt wonen ontwikkelt door het Senioren Overleg Gemeente Heusden.
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9.4 Bestemmingsregelingen
Inhoud
In 2018 worden vastgesteld:
 Het centrumplan Vlijmen;
 2 bestemmingsplannen voor bedrijfsterreinen (Bakkersdam, Vliedberg);
 2 paraplubestemmingsplannen voor de actualisering van de geluidszones rond de
bedrijventerreinen Groenewoud en Bakkersdam;
 Een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan Heusden Buitengebied.
9.5 Grondexploitatie
Inhoud
Zoveel mogelijk grond verkopen door inzet van de kavelwinkel en het sluiten van overeenkomsten
met projectontwikkelaars. En actieve verkoop van bedrijfskavels.
Kosten verhaal via anterieure overeenkomsten en als dit niet lukt door het afsluiten van
exploitatieplannen.
9.6 Omgevingswet
Inhoud
Het vaststellen van een ambitieniveau en een werkprogramma voor de invoering van de
omgevingswet.
9.7 Centrumplan Vlijmen
Inhoud
De bouw van de Oostwand door Heijmans start in september 2016 waarna de Oostwand in het
najaar van 2017 in gebruik kan worden genomen.
In september 2016 wordt de planontwikkeling van het paviljoen opgepakt gericht op bouw in 2017.
Start bouw is voorzien voor eind 2017, oplevering in 2018.
Aansluitend aan de bouw van de oostwand zal het openbaar gebied worden aangelegd.
Door de eigenaar van de panden aan de Akkerstraat/ noordwand Plein is een nieuwbouwplan
ontwikkeld dat eveneens in 2017 zal worden gerealiseerd. Start bouw is voorzien voor eind 2017,
oplevering in 2018.
9.8 Geerpark
Inhoud
Afhankelijk van de voortgang van de woningbouwinitiatieven is de doelstelling om in 2018 Morgen
1 (restant) en Hof van Morgen woonrijp op te leveren. Op de vrije kavels onder sportvelden
Haarsteeg na kan ook Morgen 2 opgeleverd worden.
De oplevering van de locatie Mortelweg is afhankelijk van het tempo waarmee de zelfbouwers hun
woningen opleveren. De verwachting is dat dit gebied op zijn vroegst eind 2018 woonrijp
opgeleverd kan worden.
De ontwikkelaars kunnen in 2018 nog volop vooruit met fase 1c (Goede Morgen). In 2018 zal heel
fase 1c bouwrijp zijn. Wij hebben de ambitie om 200 nul-op-de-meter woningen te realiseren.
Woonveste kan circa 70 sociale huurwoningen realiseren in fase 1c.
Vrije kavels kunnen worden uitgegeven in fase 2a (Morgenzon), Mortelweg en Morgen 2 (onder
sportpark Haarsteeg). Mocht er meer vraag zijn naar vrije kavels is er de mogelijkheid om nog
meer kavels te ontwikkelen in het noordelijk deel van Geerpark.
Een gedeelte van fase 3 (gronden aan de Priemsteeg ten noorden van de Hoprank) is in
eigendom van een ontwikkelaar die in 2018 wil starten met de bouw van woningen. Dit kan na de
herziening van het exploitatieplan en het vaststellen van een uitwerkingsplan. De voortgang is
mede afhankelijk van de afspraken die met de ontwikkelaar gemaakt moeten worden.
9.9 De Grassen
Inhoud
In 2018 kan fase 1 van de Grassen woonrijp gemaakt worden.
Voor het vervolg van de Grassen moet nog een bestemmingsplan vastgesteld worden. Het doel is
om in 2018 te starten met de bestemmingsplan procedure. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van de
voortgang van de PIP procedure van de GOL. De GOL is nodig voor de benodigde
verkeersstructuur om de Grassen te ontsluiten.
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Eigen indicatoren
Nog uit te geven gronden ultimo jaar
en uitgegeven in jaar (m2)
1.300.000

100.000

1.200.000
50.000
1.100.000
1.000.000

2013

2014

2015

Nog uit te geven grond woningbouw/bedrijven

2016
Uitgegeven in betreffende jaar

Aa nta l i nge di e nde omge v i ngs a a nv ra ge n
446

449

2015

2016

433
408

2013

2014

Verplichte indicatoren
De mogra fi s c he druk
72,6%
71,8%
70,5%
69,2%

2014

2015

2016

2017

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 15-64 jaar)
Bron: CBS

G e mi dde l de WO Z -w a a rde w oni nge n
(x € 1 . 0 0 0 )
279
266

2013

2014

257

255

2015

2016
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Bron: CBS

G e me e nte l i j k e
w oonl a s te n
é é npe rs oons hui s houde n

G e me e nte l i j k e
w oonl a s te n
me e rpe rs oons hui s houde n

€ 508

€ 549

€ 577

€ 567

€ 582

€ 612

€ 648

€ 488

272

282

292

258

272

282

292

258
134
96

143
94

152
115

162
123

134
176

143
167

152
178

162
194

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Gemiddeld betaalde OZB woningen

Gemiddeld betaalde OZB woningen

Rioolheffing

Rioolheffing

Reinigingsheffing

Reinigingsheffing

Totale woonlasten

Totale woonlasten

Bron: COELO

Bron: COELO

Nieuw gebouwde woningen
8,0

160

7,6

7,5

7,0

140
134

6,0

120

134
5,0

100

4,0

3,7

3,0
2,3

2,0

66

42

1,0
0,0

80
60
40
20
0

2012

2013
2014
2015
Totaal nieuw gebouwde woningen
Aantal nieuw gebouwde woningen
(per 1.000 woningen)

Bron: ABF
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Wat gaat het kosten?
Rekening

Raming

Raming

2016

2017

2018

Meerjarenraming
2019

2020

2021

Lasten

23.491

9.712

7.379

6.740

10.658

12.049

Baten

26.273

9.333

7.050

6.558

10.562

11.834

Saldo

2.782

378-

329-

182-

95-

215-

Toevoegingen
reserves

105

384

366

465

522

401

Onttrekkingen

24

-

-

-

-

-

Saldo reserves
op resultaat

81-

384-

366-

465-

522-

401-

Resultaat

2.701

762-

695-

646-

617-

Mutaties
reserves

616(bedragen x € 1.000)

Waar gaat het geld naar toe? (x € 1.000)
Directe interne
kosten
1.365

Ruimtelijke
ordening
189

Bouwen en wonen
137

Bouwgrondexploitatie
(niet bedrijven)
5.687
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B.2 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen
worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.
De algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):
Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Lokale heffingen

538

8.383

7.845

Algemene uitkeringen

0

52.521

52.521

Dividend

0

25

25

Saldo van de financieringsfunctie

2.487

3.793

1.306

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

947

947

Totaal

3.025

65.669

62.644

Lokale heffingen
Onder lokale heffingen zijn de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband
houden met de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet
gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en
invordering en ICT (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. De opbrengsten betreffen de
onroerende zaakbelasting (€ 8.138.000) en hondenbelasting (€ 245.000).
Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale
heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het
kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de
heffingen die niet leiden tot algemene dekkingsmiddelen.
Algemene uitkeringen
Betreft de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de uitgangspunten van de meicirculaire
2016.
Dividend
Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Saldo van de financieringsfunctie
De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die
wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het
renteresultaat. Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering.
Overige algemene dekkingsmiddelen
De overige algemene dekkingsmiddelen betreft het geraamde BCF resultaat (BTW Compensatie
Fonds).
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B.3 Overhead
1. Inleiding
Om meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead schrijft het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor om vanaf 2017 een apart overzicht op te nemen
van de overhead. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten m.b.t. P&O,
financiën, huisvesting en bestuursondersteuning. Deze kosten mogen niet meer worden toegerekend
aan de directe taakvelden/programma’s. De overhead wordt vanaf 2017 centraal begroot en
verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead. In dit hoofdstuk wordt inzicht
gegeven in het totaal van de overhead alsmede de verrekening binnen de begroting.

2. Specificatie van de overhead
De kosten van overhead kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):
Raming 2018
Huisvesting

622

Informatievoorziening en automatisering

1.520

Personeel

6.466

P&O/HRM

773

Facilitaire zaken

556

Juridische zaken

174

Overige

365

Subtotaal

10.476

Toerekening grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten

-/- 1.004

Totaal

9.472

Huisvesting
Betreft de kosten voor ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen organisatie. Dit
betreft dus voornamelijk het gemeentehuis in Vlijmen, het gemeentehuis in Drunen en een deel van
de werf waar kantoorruimte in gevestigd is. Kosten bevatten onder andere energiekosten, onderhoud
en schoonmaak. Daarnaast is een deel van de kosten van de buitendienst verantwoord onder
huisvesting aangezien dit betrekking heeft op het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in
gebruik voor de eigen organisatie.
Informatievoorziening en automatisering
Betreft de kosten voor aanschaf, onderhoud en licenties van hard- en software, systeem- en
netwerkbeheer, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers voor zover niet toe te rekenen
aan het primaire proces. Hiervoor zijn alle applicaties doorgenomen en waar mogelijk toegerekend
aan het primaire proces. Het restant is verantwoord onder de overhead. Dit geldt ook wanneer een
contract betrekking heeft op meerdere applicaties ten behoeve van het primaire proces.
Personeel
Betreft de loonkosten van personeel voor zover deze niet actief zijn in het primaire proces. De
verdeling wordt gemaakt op basis van de urenramingen. Hierbij worden de uren besteed aan onder
andere financiën, communicatie, juridische zaken, P&O, ICT en bestuursondersteuning onder de
overhead verantwoord. Overeenkomstig de voorschriften van het BBV zijn hierbij ook de volledige
loonkosten van directie en management opgenomen.
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P&O/HRM
Dit betreft de kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer. Hierbij valt te denken aan
opleidingskosten, reis- en verblijfskosten, werving en selectie, loopbaan- en mobiliteitsadviezen, arbo
beleid en het voeren van de salarisadministratie.
Facilitaire zaken
Betreft de kosten die voorheen vielen onder de kostenplaats interne dienst, bijvoorbeeld
verzekeringen, abonnementen en telefoonkosten.
Juridische zaken
Betreft de externe kosten gerelateerd aan juridische zaken waaronder juridische advieskosten, kosten
met betrekking tot BIBOB, bezwarencommissie en leges en griffie kosten.
Toerekening grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten
Er is een uitzondering gemaakt voor grondexploitaties, investeringen en subsidieprojecten. De
overhead mag wel nog worden toegerekend aan deze activiteiten door dit als negatieve last in de
overhead mee te nemen. Het saldo dat gepresenteerd wordt onder de overhead is daarom een netto
bedrag.
De toerekening heeft plaatsgevonden op basis van het aantal uren dat geraamd is ten laste van de
grondexploitaties en kredieten. Voor deze uren is een opslag voor de overhead berekend en verwerkt
in de begroting. De opslag is berekend door de totale (bruto)overhead te delen door het aantal uren
dat geraamd wordt ten laste van het primaire proces, inclusief kredieten.

3. Dekking van de overhead
In de begroting is alleen overhead toegerekend aan de grondexploitaties en kredieten. De overhead
zal verder vanuit de algemene dekkingsmiddelen gedekt moeten worden. Uitzondering hierop zijn de
activiteiten waarvoor kostendekkende tarieven gerekend mogen worden zoals afval en riolering.
Aangezien in de programma’s alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces is het niet
mogelijk om de tarieven die berekend mogen worden hieruit te halen. De overhead mag aan deze
activiteiten extracomptabel worden toegerekend.
Aangezien de toerekening aan de tarieven extracomptabel gebeurd, is deze niet af te leiden uit de
begroting. In de paragraaf lokale heffingen is daarom toegelicht welk aandeel van de overhead wordt
toegerekend aan deze activiteiten. De hoofdregel voor toerekening is dat deze plaats vindt op basis
van het aandeel van de betreffende lasten in de totale lasten.
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B.4 Vennootschapsbelasting
Op 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties ingevoerd. De Wet
op de vennootschapsbelasting (Vpb) is zo aangepast dat overheden ook belast kunnen worden voor
economische activiteiten die ook door private ondernemingen (kunnen) worden uitgevoerd. De
aanpassingen hebben tot doel een gelijk speelveld te maken tussen partijen (overheden en private
ondernemingen). De wijzigingen zijn nodig, omdat de Europese Commissie bezwaar maakte tegen de
tot 2016 ruime Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen. De Europese Commissie vond dat niet
wenselijk vanuit het oogpunt van staatssteun.
Door deze wetswijziging vallen activiteiten waarvoor gemeenten als ondernemer optreden onder de
Vpb. De gemeente Heusden heeft een fiscaal adviseur ingeschakeld om de gevolgen van de
vennootschapsbelastingplicht voor de gemeente Heusden in beeld te brengen. Ook in het vervolg van
het Vpb-dossier, zoals bijvoorbeeld bij de toekomstige aangiftes, maakt de gemeente gebruik van een
fiscaal adviseur.
Inventarisatie belaste activiteiten
De mogelijk belaste activiteiten zijn voor de gemeente Heusden in beeld gebracht. Het aantal
ondernemersactiviteiten voor de Vpb blijkt voor Heusden op basis van de uitgevoerde scans beperkt.
Door clustering van activiteiten, zal de gemeente vooralsnog alleen over de grondexploitaties Vpb
verschuldigd zijn. Voor de grondexploitaties zijn inmiddels indicatieve berekeningen opgesteld om een
indruk te krijgen van de fiscale openingsbalans en om een inschatting te kunnen maken van de
komende jaren te verwachten fiscale resultaten. Op grond van de uitgevoerde fiscale scans en
berekeningen is in 2017 het standpunt ingenomen dat de gemeente de eerste jaren na de invoering
van de wet (nog) niet onderworpen zal zijn aan Vpb-heffing.
De berekening van de verschuldigde Vpb gebeurt jaarlijks extracomptabel. Wanneer de gemeente in
een bepaald jaar Vpb verschuldigd blijkt te zijn, leidt dit tot één totaalbedrag voor de Vpb-heffing, op
basis van het fiscaal resultaat. Het fiscale resultaat wijkt af van het bedrijfseconomisch resultaat dat is
opgenomen in de begroting en in de jaarrekening die zijn opgesteld op basis van de BBV
voorschriften. Het totaalbedrag van de Vpb-heffing wordt in dat geval als één bedrag opgenomen in
de staat van baten en lasten.
Inschatting verschuldigde Vpb-heffing
Op grond van de uitgevoerde berekeningen en ingenomen standpunten is geen Vpb-last in de
begroting 2018 opgenomen. In april 2017 gaf de belastingdienst aan dat het ook vanuit
efficiencyoverwegingen nog geen zin had/heeft om te overleggen over ingenomen standpunten. De
belastingdienst gaf aan eerst de uitkomsten van overleg tussen de belastingdienst en
belangenorganisaties (waaronder de VNG) af te wachten. Er blijft dus een risico dat de gemeente door
een andere interpretatie van de wetgeving (door de belastingdienst) alsnog belasting verschuldigd kan
blijken te zijn. Dit risico is toegelicht in de risicoparagraaf van deze begroting.
Mocht de gemeente uiteindelijk toch Vpb verschuldigd zijn, dan gaat het om 20% Vpb over de
uiteindelijke fiscale resultaten voor de bedragen tot € 200.000 en daarboven 25%. Verliezen kunnen
worden verrekend met winsten van één voorafgaand jaar (carry-back) en negen toekomstige jaren
(carry-forward).
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B.5 Onvoorzien en overige stelposten
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven en
enkele andere stelposten. Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Raming 2018
Nieuw beleid / knelpunten bestaand beleid coalitieprogramma

75

Stelpost prijscompensatie

225

Onvoorziene uitgaven

230

Totaal

530

Stelpost nieuw beleid/knelpunten bestaand beleid
Voor de afronding van het coalitieprogramma is in de voorjaarsnota 2016 een stelpost opgenomen.
Deze stelpost kan ingezet worden om in te spelen op knelpunten of nieuwe ontwikkelingen die op dit
moment niet kunnen worden voorzien.
Stelpost prijscompensatie
De budgetten worden in de meerjarenraming geraamd tegen constante prijzen. Tevens is in de
meerjarenraming een stelpost prijsstijging opgenomen (gekoppeld aan de prijsstijging die is
opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds). Deze stelpost wordt gebruikt om prijsgevoelige
budgetten jaarlijks te kunnen ophogen. Daarnaast kan in enkele gevallen in de loop van het jaar
blijken dat er sprake is van een substantiële prijsontwikkeling (bijv. een forse stijging van
verzekeringspremies of een stijgende olieprijs). De budgetten kunnen dan verhoogd worden ten laste
van de stelpost prijsstijging zonder dat dit direct leidt tot een beroep op het resultaat.

Begroting 2018

| 72

B.6.1 Lokale heffingen
1. Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op
de belastingen en op de heffingen in het jaar 2018.
Ingevolge deze bepaling dient de paragraaf ten minste te bevatten:
a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de
berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt
bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de
beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze
uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en daardoor een
integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale lasten is daarom van
belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale
afweging tussen beleid en inkomsten. Hierna zal achtereenvolgens worden ingegaan op het wettelijk
kader, de ontwikkelingen op het gebied van de lokale heffingen, het tarievenbeleid, de opbrengsten,
de kostendekkendheid en de kwijtschelding.

2. Wettelijk kader
De gemeente Heusden kent een aantal heffingen die worden opgelegd op basis van een
belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierbij is een onderscheid te maken
tussen belastingen en retributies.
 Belastingen zijn heffingen waarvan de aanwending van de opbrengst vrij is. Tot deze groep
behoren onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. De
gemeenteraad is vrij om de hoogte van de tarieven te bepalen.
 Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor specifieke door
de gemeente verleende dienst(en). Tot de retributies behoren de afvalstoffenheffing,
rioolheffing, leges, marktgeld, lijkbezorgingsrechten en parkeerbelasting. Bij retributies mogen
de geraamde inkomsten niet boven de geraamde uitgaven van een dienst uitkomen: met
andere woorden winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten gelden wettelijk
vastgelegde landelijke tarieven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij leges voor het opmaken van
aktes van de burgerlijke stand en voor het behandelen van naturalisatieverzoeken. In
bepaalde gevallen zijn bij hogere wetgeving maximumtarieven opgenomen. Voorbeelden
hiervan zijn de leges voor de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

3. Ontwikkelingen
De waarden, die als basis dienen voor de onroerende zaakbelastingen (WOZ-waarden), worden met
ingang van 1 januari 2018 opnieuw vastgesteld. Deze waarden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld
op basis van gerealiseerde verkopen rond 1 januari van het jaar voorafgaande aan de datum van
ingang van de nieuwe waarden. De waarde 2018 wordt derhalve vastgesteld, rekening houdend met
gerealiseerde verkoopcijfers rond de waardepeildatum 1 januari 2017. De vorige waardepeildatum lag
op 1 januari 2016. De exacte waardeontwikkeling is op dit moment nog niet bekend. De uitgevoerde
marktanalyse van gerealiseerde verkoopcijfers laat een gemiddelde waardestijging zien van 2,5% voor
de woningen en 0,5% voor de niet-woningen.
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4. Tarievenbeleid 2018
4.1 Algemeen
Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende algemene beleidsuitgangspunten:
1. Voortzetten van reeds eerder gemaakte keuzen;
2. Streven naar kostendekkendheid van tarieven en leges;
3. Jaarlijkse aanpassing van de tarieven aan de ontwikkeling van de inflatie (voor 2018 wordt
uitgegaan van een prijsontwikkeling van 1,4% op basis van de meicirculaire gemeentefonds
2017).
4.2 Onroerende-zaakbelastingen
Als onderdeel van vastgestelde ombuigingsmaatregelen is tot en met 2018 een aanvullende OZB
opbrengst ingerekend deels bestaande uit een absolute reeks en deels bestaande uit een procentuele
verhoging. Heusden is qua woonlasten nog steeds één van de goedkoopste gemeenten van
Nederland. De gemeente ziet zich de komende periode voor financiële uitdagingen geplaatst. Daarom
is bij de voorjaarsnota 2014 besloten om het beleid met betrekking tot de onroerende
zaakbelastingen, zoals dat in de huidige meerjarenraming is opgenomen, door te trekken naar 2018.
De grote inspanningen die het college wilde en nog steeds wil verrichten voor tal van zaken die
speciale aandacht en zorg behoeven, komen vele inwoners ten goede en leveren een bijdrage aan
onze Heusdense economie. Een verhoging van de OZB maakt deze inspanningen mede mogelijk.
De onroerende-zaakbelastingen (ozb) zijn onderverdeeld in een heffing op het gebruik en een heffing
op het zakelijk recht (eigendom) van onroerende zaken. Het gebruik van woningen is sinds 1 januari
2006 van de heffing uitgezonderd. De basis voor de heffing is de in het kader van de Wet Waardering
Onroerende Zaken (Wet WOZ) vastgestelde waarde. Zoals reeds vermeld, worden deze waarden met
ingang van 1 januari 2018 opnieuw vastgesteld.
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
Bij het vaststellen van de tarieven zal voor woningeigenaren en voor gebruikers van niet-woningen
worden uitgegaan van een opbrengststijging met € 375.000 en 1,4% als inflatie. Op basis van deze
opbrengststijging wordt de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen voor 2018 geraamd
op € 8.259.000.
4.3 Hondenbelasting
Hoewel de hondenbelasting een algemene heffing is, wordt de opbrengst aangewend als
dekkingsmiddel van de kosten van uitvoering van het hondenbeleid. Belangrijkste uitgangspunt van dit
beleid is het bestrijden van overlast door honden. De grondslag voor de heffing is het aantal honden.
Omdat de kosten van uitvoering van het hondenbeleid en de kosten van invordering van de belasting
ruimschoots gedekt worden uit de opbrengst hondenbelasting heeft uw raad bij de
begrotingsbehandeling 2007 bepaald dat de tarieven op het niveau van het jaar 2006 bevroren
worden. Eerst wanneer er weer een onderdekking ontstaat zouden de tarieven opnieuw bezien
worden.
Voorgesteld wordt om in 2018 de tarieven als volgt vast te stellen:
De belasting bedraagt per belastingjaar:
a) voor een eerste hond
€ 59,40
b) voor een tweede hond
€ 87,12
c) voor een derde hond
€ 104,76

In afwijking van de voorgaande leden bedraagt de belasting voor honden
a) gehouden in kennels waarbij onder kennel wordt verstaan een inrichting als bedoeld in artikel
3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van
honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen en
b) welke aanwezig zijn in een door burgemeester en wethouders als zodanig erkend
dierenpension per jaar € 296,64.
Op basis van de bestaande tarieven en het aantal geregistreerde honden wordt de opbrengst voor het
jaar 2018 geraamd op een totaalbedrag van € 245.000.

Begroting 2018

| 74

4.4 Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing is een specifieke heffing bedoeld om de kosten van afvalverwijdering en –
verwerking te dekken. De afvalstoffenheffing wordt geheven voor het feitelijk gebruik van een perceel
waarvoor krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen geldt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief
(ledigingentarief).
Verwachte kosten
In totaal verwacht de gemeente het komende jaar € 2.842.000 aan kosten te maken welke mogen
worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt een extra bedrag toegevoegd voor
het wegwerken van het tekort in de reserve afvalstoffen van € 45.000.
De kosten vallen uiteen in kosten van het taakveld afval, het taakveld verkeer en vervoer en daarnaast
een deel van de overhead dat wordt toegerekend aan deze activiteiten.
- Taakveld afval: dit betreft voornamelijk het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het
huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder;
- Taakveld verkeer en vervoer: het schoonmaken en schoonhouden van de wegen draagt bij
aan een afvalvrije openbare ruimte. Deze kosten mogen daarom deels worden meegenomen
in de afvalstoffenheffing;
- Taakveld overhead: dit is het aandeel in de kosten die worden gemaakt voor de sturing en
ondersteuning van medewerkers in brede zin. Toerekening vindt plaats op basis van de totale
directe kosten die betrekking hebben op de afvalstoffenheffing.

Ve rde l i ng k os te n a fv a l s toffe nhe ffi ng
€ 269.000; 9%
€ 113.000; 4%

Afval
Verkeer en vervoer
Overhead

€ 2.460.000; 87%

Herkomst middelen
Bij de bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de tarieven milieustraat wordt een
volledige dekking van de kosten van afvalverwijdering en verwerking nagestreefd. Wanneer er door
een verschuiving in het aangeboden afval alsnog een dekkingstekort of -overschot ontstaat, wordt dit
onttrokken, respectievelijk toegevoegd aan de daartoe ingestelde egalisatiereserve.
Voor de afvalinzameling zitten we in een transitieperiode. Eind 2016 heeft u besloten om in de gehele
gemeente over te gaan tot omgekeerd inzamelen. De begroting 2017 was toen al vastgesteld en ging
nog uit van inzameling met containers. Het tarief voor de lediging van een 240 liter container is € 8,33
en aangezien er ongeveer 5 vuilniszakken in een 240 liter container gaan is het tarief voor omgekeerd
inzamelen per inworp vastgesteld op € 1,60. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de mogelijke
effecten van omgekeerd inzamelen op de hoeveelheid restafval en daarmee het aantal inworpen.
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We zien in de kernen waar omgekeerd inzamelen is ingevoerd een enorme afname van de
hoeveelheid restafval en het aantal inworpen. Niet de ongeveer 60 inworpen die je op basis van het
oude systeem zou verwachten (12 ledigingen keer 5), maar minder dan een derde daarvan. Dat
betekent ook dat de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing ver achter blijven bij wat nodig is om de
kosten te dekken.
We hebben vorig jaar aangegeven dat het nog te vroeg was om al definitieve nieuwe tarieven vast te
stellen. Hoewel we nog steeds geen volledig jaarbeeld hebben, kunnen we nu wel een goede
inschatting maken van wat de tarieven zouden moeten zijn om een kostendekkende
afvalstoffenheffing te krijgen. Daarvoor hebben we opnieuw gekeken naar de kosten die
samenhangen met de inzameling en verwerking van restafval (op te brengen door het inworptarief) en
de kosten van de overige afvalstoffen (op te brengen door het vaste tarief).
De afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden daalt met ruim € 27, van € 186,96 naar
€ 159,60. De opbouw van deze heffing verandert echter wezenlijk als gevolg van het omgekeerd
inzamelen. De hoeveelheden gescheiden ingezameld afval (niet-restafval) nemen sterk toe en
daarmee ook de kosten. Dat geldt ook voor de opbrengsten en de vergoedingen die we ontvangen
van het afvalfonds, maar in mindere mate. Als gevolg hiervan stijgt het vaste tarief van € 87 naar
€ 118,20. De kosten van de inzameling en verwerking van het restafval dalen als gevolg van
omgekeerd inzamelen. Op basis van de ervaringen in de proefwijk in Drunen-noord, waar nu meer
dan een jaar volgens het nieuwe systeem wordt gewerkt, schatten we in dat een gemiddeld
huishouden 1,5 keer per maand, ofwel 18 keer per jaar, een inworp in de ondergrondse container
doet. Om de kosten te dekken is daarvoor een tarief van € 2,30 per inworp nodig. Voor een gemiddeld
huishouden resulteert daarmee een afvalstoffenheffing van € 159,60 (€ 118,20 + 18 x € 2,30), terwijl
dat in oude systeem € 186,96 was (€ 87 + 12 x € 8,33).
Voor de milieustraat wordt voorgesteld het starttarief, in lijn met de verhoging van het inworptarief, te
verhogen en dit vast te stellen op € 3,00 (nu € 1,70) en het tarief per kg te verhogen naar € 0,13 (nu
€ 0,12).
Rekening houdend met bovenstaande tarieven wordt de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing,
inclusief de milieustraat, geraamd op een bedrag van € 3.066.000. Dat is meer dan de geraamde
kosten van € 3.011.000 (dekkingspercentage 101,8%). Dit is nodig om de negatieve reserve
afvalstoffenheffing, die in 2017 naar verwachting groeit van € 320.000 negatief naar € 593.000
negatief, uiterlijk in 2021 weer positief te krijgen.
Voorgesteld wordt om in 2018 de tarieven als volgt vast te stellen:
Bij de afronding van de bedragen is er rekening mee gehouden dat een tarief ontstaat dat deelbaar is
door 12, in verband met de mogelijkheid van afrekening per maand.
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

€ 118,20

De belasting voor het gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer
bedraagt een bedrag per inworp van

€

2,30

Uitgaande van de situatie in 2016 met containers dalen de kosten voor een gemiddeld huishouden
dan nog steeds met ongeveer € 27.
Voor de milieustraat wordt voorgesteld het starttarief, gekoppeld aan het inworptarief voor een
ondergrondse container, te verhogen en dit vast te stellen op € 3,00 (nu € 1,70) en het tarief per kg te
verhogen naar € 0,13 (nu € 0,12).
Rekening houdend met bovenstaande tarieven wordt de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing,
inclusief de milieustraat, geraamd op een bedrag van € 3.066.000.
4.5 Rioolheffing
De heffing is bedoeld om de kosten te verhalen die de gemeente moet maken voor een doelmatig
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater. De
huidige rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct
of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
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Verwachte kosten
De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te
komen. In totaal verwachten we het komende jaar € 3.303.000 aan kosten te maken om deze
zorgplichten na te komen. Deze kosten vallen uiteen in kosten van het taakveld riolering, het taakveld
verkeer en vervoer en daarnaast een deel van de overhead dat wordt toegerekend aan deze
activiteiten.
- Taakveld riolering: dit betreft voornamelijk het daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke
watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater;
- Taakveld verkeer en vervoer: het schoonmaken en schoonhouden van de wegen draagt bij
een goed werkend rioleringssysteem waardoor water kan worden afgevoerd;
- Taakveld overhead: dit is het aandeel in de kosten die worden gemaakt voor de sturing en
ondersteuning van medewerkers in brede zin. Toerekening vindt plaats op basis van de totale
directe kosten die betrekking hebben op de riolering.

Ve rde l i ng k os te n ri ool he ffi ng
€ 295.000; 9%
€ 26.000; 1%
Riolering
Verkeer en vervoer
Overhead

€ 2.982.000; 90%

Herkomst middelen
De gemeente kan de kosten verhalen die gemaakt worden voor het nakomen van de zorgplichten die
de wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken aan de gemeente oplegt. De
maatregelen die de gemeente hiervoor neemt staan genoemd in het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (VGRP). Een nieuw VGRP is ten tijde van het schrijven van deze paragraaf nog in
ontwikkeling en zal later dit jaar nog aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. De tarieven
2018 worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,4%. De grondslag voor de heffing is het
waterverbruik. Bij de afronding van de bedragen is er rekening mee gehouden dat een tarief ontstaat
dat deelbaar is door 12, in verband met de mogelijkheid van afrekening per maand.
De tarieven 2018 worden daarmee als volgt:
2018
bij een afvoer van 5 tot en met 299 m³ afvalwater

€ 164,40

bij een afvoer van 300 tot en met 599 m³ afvalwater

€ 306,48

bij een afvoer van 600 tot en met 899 m³ afvalwater

€ 459,60

bij een afvoer van 900 tot en met 1199 m³ afvalwater

€ 622,08

bij een afvoer van 1200 tot en met 1499 m³ afvalwater

€ 778,08

bij een afvoer van 1500 en meer m³ afvalwater

€ 778,08

vermeerderd met een bedrag per kubieke meter boven 1500 m³ afvalwater

€ 0,40
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Op basis van deze verhoging wordt de opbrengst van de rioolheffing geraamd op een bedrag van
€ 3.346.000.
4.6 Parkeerbelasting
De parkeerbelasting is in onze gemeente ingevoerd om de parkeerdruk in de vesting beter te kunnen
reguleren. De belasting bedraagt momenteel € 0,20 per tijdseenheid van twaalf minuten (€ 1,00 per
uur). In de vesting zijn 88 betaalde parkeerplaatsen ingericht. In de verordening zijn bedragen
opgenomen voor:
 de parkeerbelasting
 de kosten waarmee een naheffingsaanslag wordt verhoogd
 de kosten van een parkeervergunning
Het maximale bedrag van de kosten die bij een naheffingsaanslag in rekening gebracht mogen
worden, is met ingang van 1 januari 2018 wettelijk bepaald op € 62. De gemeente mag het bedrag van
de kosten van een naheffingsaanslag niet hoger vaststellen dan de werkelijke kosten van controle en
inning zijn. Gezien de kosten van controle, heffen en invorderen van de naheffingsaanslagen wordt
voorgesteld het tarief van € 62 te heffen. De tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd met
de inflatiecorrectie van 1,4%.
De opbrengsten worden voor het jaar 2018 als volgt geraamd:
 parkeerbelasting
€ 50.000
 parkeerboetes
€ 15.000
 parkeervergunningen
€ 16.500
De opbrengsten wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en controle van de
apparatuur voor betaald parkeren en de kosten van de controle op het fout en onbetaald parkeren.
4.7 Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden voor verschillende activiteiten in rekening gebracht. Voor het verlenen
van uitsluitende rechten, voor inschrijving in registers, voor begraven, het gebruik van de aula, het
onderhoud van de begraafplaats enzovoort. Alle elementen die plaatsvinden in het kader van de
lijkbezorging vinden onderdak in de lijkbezorgingsrechten. Er is sprake van dienstverlening, van
gebruik van gemeentebezit en in sommige gevallen van een combinatie van beide.
In totaal verwachten we het komende jaar € 248.000 aan kosten te maken. Dit betreft voor
€ 226.000 directe kosten op het taakveld begraven. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op
het onderhoud van de begraafplaatsen. Daarnaast is € 22.000 aan overhead toegerekend aan deze
activiteiten. Dit zijn kosten die wij maken door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede
zin.
Voor de begrafenisrechten zijn in de bij de verordening lijkbezorgingsrechten behorende tarieventabel
een aantal producten en diensten opgenomen. Gemeenten zijn vrij om de hoogte van deze tarieven
zelf te bepalen. Gemeenten mogen echter geen winst maken met de heffing van deze rechten. Dit
betekent dat er een maximale kostendekking mag zijn van 100%. Voor 2018 wordt voorgesteld de
tarieven te laten stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%. Hierdoor ontstaat een kostendekkendheid
van 65%. Het resterende deel wordt gefinancierd uit algemene middelen.
4.8 Toeristenbelasting
Met ingang van 1 januari 2008 heft de gemeente Heusden Toeristen- en Watertoeristenbelasting.
Deze heffingen worden in rekening gebracht bij personen die verblijf houden (aantal overnachtingen
op bv. een camping, hotel, jachthaven etc.) in de gemeente en die niet als ingezetene staan
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
De inkomsten worden aangewend om het toerisme in het algemeen in de gemeente Heusden te
bevorderen en om nieuw toeristisch/recreatief beleid vorm te geven.
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Voorgesteld wordt om voor 2018 de huidige tarieven te handhaven en als volgt vast te stellen:
Per overnachting per persoon
bij overnachting in een hotel

Tarief
€ 2,00

bij overnachting in een B&B, vakantieonderkomen, particuliere vakantieonderkomen en
groepsaccommodatie

€ 1,50

bij overnachting in een mobiel kampeeronderkomen
op een camping/mini camping

€ 1,00

De geraamde opbrengst bedraagt € 90.000.
4.9 Reclamebelasting
Met ingang van 2014 heft de gemeente Heusden reclamebelasting in de kern Drunen. De
reclamebelasting wordt geheven in een door de gemeenteraad aangewezen gebied voor openbare
aankondigingen (bv reclame-uitingen) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De gemeente Heusden draagt zorg voor de heffing en inning van de reclamebelasting. De opbrengst
van de reclamebelasting wordt na aftrek van de heffings- en inningskosten aan de Stichting
kernmanagement Drunen overgedragen. Vanaf 2017 wordt de reclamebelasting berekend op basis
van een percentage van de WOZ-waarde. De geraamde opbrengst bedraagt € 36.000.
4.10 Leges
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten. De belastbare feiten, zoals het sluiten van een huwelijk, het
aanvragen van paspoorten en rijbewijzen, het behandelen van aanvragen voor een bouwvergunning
en allerlei overige vergunningen en verzoeken tot vrijstelling en ontheffing en de daarbij behorende
tarieven zijn opgenomen in de bij de legesverordening behorende tarieventabel.
Bij de heffing van leges wordt zoveel mogelijk volledige kostendekking nagestreefd. Niet alle tarieven
kunnen echter vrij worden vastgesteld. Met name de tarieven voor de zogenaamde reisdocumenten
worden van rijkswege bepaald.
Omdat het bij leges over retributies gaat, mogen slechts de kosten worden verhaald en is het maken
van winst niet toegestaan. In het algemeen wordt bij legeskosten jaarlijks het inflatiepercentage
gecorrigeerd. Dit geldt ook voor 2018. De opbrengsten zijn geraamd op basis van de indeling en
tarieven van de huidige legesverordening vermeerderd met de inflatiecorrectie.
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4.11 Totaal overzicht
Onderstaand worden de in 2018 geraamde opbrengsten van de belastingen en de geraamde
opbrengsten en kosten en het daaruit voortvloeiende dekkingspercentage van de retributies
weergegeven.
Geraamde
kosten 2018

Geraamde
opbrengsten
2018

Dekkingspercentage

Belastingen
Onroerende zaakbelastingen

€ 8.255.000

Hondenbelasting

€ 245.000

Toeristenbelasting

€ 90.000

Retributies
Afvalstoffenheffing, inclusief milieustraat

€ 3.011.000

€ 3.066.000

101,8 %

Rioolheffing

€ 3.303.000

€ 3.346.000

101,3%

Parkeerbelasting

€ 81.500

€ 81.500

100,0%

Lijkbezorgingsrechten

€ 248.000

€ 160.000

64,5%

Leges

€ 1.657.000

€ 1.747.000

105,4%

De dekkingspercentages zijn reeds eerder in de afzonderlijke onderdelen toegelicht. Bij de
afvalstoffenheffing is sprake van overdekking om de negatieve reserve aan te vullen. Deze negatieve
reserve is ontstaan doordat de tarieven in voorgaande jaren te laag waren om de kosten te dekken. Bij
de rioolheffing is sprake van overdekking door toepassing van de tarieven in lijn met het VGRP. Dit
betekent dat rekening wordt gehouden met toekomstige investeringen om de tarieven zo veel mogelijk
constant te houden.
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5. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
De kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is vastgelegd in een door de gemeenteraad op basis
van de Leidraad Invordering vastgestelde kwijtscheldingsregeling. Kwijtschelding van betaling kan
alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen voor de volgende heffingen:
1. Hondenbelasting kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van de belasting voor een eerste
hond.
2. Rioolheffing kwijtschelding mogelijk tot maximaal 75% van het verschuldigde belastingbedrag.
3. Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend:
a) Bij inzameling door middel van mini-containers: tot maximaal 75% van het
verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag voor een één- of
meerpersoonshuishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor het
gemiddelde aantal ledigingen van de afvalcontainers waarop de tarieven gebaseerd
zijn.
b) Bij inzameling door middel van ondergrondse verzamelcontainers: tot maximaal 75%
van het verschuldigde belastingbedrag dat is gebaseerd op het vaste bedrag per
huishouden, vermeerderd met de verschuldigde belasting voor maximaal 18
inworpen.
Er wordt ook kwijtschelding verleend tot maximaal 75% voor het verstrekken van een nationaal
paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Jaarlijks wordt door ongeveer 500 personen van de
kwijtscheldingsregeling gebruik gemaakt.
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B.6.2 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen geeft het verband aan tussen de weerstandscapaciteit waarover
de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen
dekkingsmaatregelen zijn getroffen. Met de weerstandscapaciteit bedoelen we de aanwezige
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt en kan beschikken om niet begrote
kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht in
hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit dwingt tot
beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. We onderscheiden de incidentele weerstandscapaciteit
(voor opvang van incidentele financiële tegenvallers) en de structurele weerstandscapaciteit (voor de
opvang van structurele financiële tegenvallers). Dit onderscheid zegt iets over de aard van het risico;
zorgt het risico voor een éénmalig nadeel als het zich voordoet of heeft het risico structurele financiële
consequenties? Omdat structurele risico’s niet jaren achtereen ten laste kunnen worden gebracht van
het weerstandsvermogen, is voor de dekking uit de weerstandscapaciteit ieder risico incidenteel.
Indien een risico zich structureel voordoet, zullen er binnen de reguliere begroting middelen moeten
worden opgenomen om een structurele tegenvaller op te vangen.
Risico’s waarvoor voorzieningen zijn gevormd (zoals verliesgevende bouwgrondexploitaties) of
waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten vallen buiten het doel van deze paragraaf. Twee
maal per jaar (bij de opstelling van de begroting en de jaarrekening) worden de risico’s
geïnventariseerd en wordt een risicoprofiel opgenomen. Op deze manier is het risico in de tijd te
volgen en geven de profielen bij elk risico aan hoe het risico zich ontwikkelt. Daarnaast kwantificeren
we de beschikbare weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit
Middels de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in maart 2017, heeft uw raad een beleidslijn
omtrent de weerstandscapaciteit vastgesteld. Onderstaand wordt ingegaan op deze beleidslijn in
relatie tot de weerstandscapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:
- de algemene reserve
- bestemmingsreserves voor zover nog vrij aanwendbaar
- stille reserves
In de nota Reserves en voorzieningen is een deel van de algemene reserve ter grootte van € 10
miljoen aangewezen voor de opvang van incidentele risico’s. Dit deel fungeert als algemene
risicoreserve en is de voornaamste component van het weerstandsvermogen.
De stand van de algemene reserve per 1 januari 2018 bedraagt naar verwachting op basis van deze
voorliggende begroting € 12,7 mln. Naast de algemene reserve behoren ook de vrij aanwendbare
bestemmingsreserves tot de weerstandscapaciteit en eventuele stille reserves. Bij
bestemmingsreserves heeft de raad een bedrag gereserveerd voor een bepaald doel. De raad kan
een besluit nemen tot een andere aanwending zolang er nog geen onontkoombare verplichtingen zijn
aangegaan. Hierdoor kunnen deze reserves in noodgevallen ingezet worden om tegenvallers op te
vangen. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt naar verwachting op basis van deze
voorliggende begroting per 1 januari 2018 € 12,8 mln., voor het grootste deel bestaande uit de
reserves kapitaallasten, sociaal domein, onderhoud gebouwen, onderhoud wegen en baggerplan.
Onder een groot deel van deze reserves liggen verplichtingen waardoor niet voor dit hele bedrag een
heroverweging mogelijk is. Voor het aandeel in de weerstandscapaciteit wordt voor de
bestemmingsreserves voorzichtigheidshalve een vrij aanwendbaar deel aangehouden van € 2 mln.
Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bezittingen (activa) de boekwaarde
daarvan overstijgt. Het gaat hierbij om vaste activa (panden/gronden) of deelnemingen. Voorwaarde
voor het opvoeren van deze stille reserves in de weerstandscapaciteit is dat de activa direct
verkoopbaar zijn of tot opbrengsten leiden, indien de gemeente dat zou willen. In 2013 is gestart met
de verkoop van gemeentelijke eigendommen in de vorm van gronden en panden. De opbrengst
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hiervan wordt gebruikt om de algemene reserve te verhogen. Voor wat betreft de panden nemen we
voorzichtigheidshalve geen stille reserve op als onderdeel van de weerstandscapaciteit.
Naast panden heeft de gemeente een behoorlijke grondpositie. Door het terugbrengen van het
gemeentelijk eigendom in vastgoed zal deze positie in de toekomst afnemen. In totaal bezit de
gemeente medio 2017 620 ha pachtgronden verdeeld naar 568ha vaste pacht en 52ha losse pacht.
Daarnaast is nog 24ha in eigendom die niet verpacht is. Deze gronden zijn niet meegenomen in de
bepaling van de stille reserve.
Het bepalen van de omvang van de waarde van stille reserves geeft slechts een indicatie van de
verwachte opbrengstwaarde. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van een potentiële waarde bij
verkoop. Voor gronden is de combinatie van het moment van verkoop, de hoeveelheid ha, de locatie
en de prijsontwikkeling op dat moment bepalend voor de werkelijke verkoopwaarde. Om die reden
wordt voor het bepalen van de stille reserve uitgegaan van een bandbreedte.
Rekening houdend met de verdeling losse en vaste pacht en uitgaande van een verwachte
verkoopprijs die ligt tussen € 4,50 en € 6,50/m² voor geliberaliseerde (losse) pacht en tussen de € 2,70
en € 3,90/m² voor reguliere (vaste) pacht, bedraagt de marktwaarde van de gronden tussen de circa €
17,7 en € 25,5 mln. Rekening houdend met een boekwaarde op een deel van deze gronden van in
totaal € 12,7 mln., bedraagt het verschil tussen de potentiële gemiddelde opbrengstwaarde (€ 21,6
mln.) en de boekwaarde en daarmee de indicatieve gemiddelde omvang van de stille reserve € 8,9
mln.
Om een bedrag op te nemen voor de weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van 50% van dit
gemiddelde. Het is immers niet reëel te veronderstellen dat een dergelijke grondpositie in één keer op
de markt gezet kan worden, wat voor de beoordeling van de weerstandscapaciteit van belang is.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door:
 het totaal van de onbenutte belastingcapaciteit
 de post onvoorziene uitgaven die structureel in de begroting is geraamd.
Omdat voor dienstverleningen het uitgangspunt van kostendekkende heffingen geldt, zit de onbenutte
belastingcapaciteit uitsluitend in de onroerende zaakbelasting. Een verhoging van de OZB
opbrengsten met 5% betekent circa € 380.000 aan extra opbrengsten. Voor de weerstandscapaciteit
gaan we uit van een omvang van € 500.000 omdat de ophoging in praktijk beperkingen kent zoals
politieke haalbaarheid en gewenste maximale stijging.
Tenslotte behoort tot de weerstandscapaciteit de post voor onvoorziene uitgaven. Deze bedraagt
jaarlijks € 230.000.

Begroting 2018

| 83

De totale beschikbare weerstandscapaciteit komt daarmee op € 19,8 mln. zoals weergegeven in de
onderstaande tabel:
Bestanddeel
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Onvoorzien
Stille reserves
Onbenutte belastingcapaciteit
Totaal

Huidige omvang
weerstandscapaciteit
12,7 mln.
2,0 mln.
0,2 mln.
4,4 mln.
0,5 mln. + pm
19,8 mln. + pm

Risico’s
Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente
loopt. De risico’s die relevant zijn voor de weerstandscapaciteit zijn de risico’s die niet anderszins zijn
te ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed
meetbaar zijn waardoor een omvang is te bepalen) maken geen deel uit van de risico’s in de
paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of
voorzieningen worden gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor
geen financiële maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn. Deze worden
vervolgens afgezet tegen de hiervoor bepaalde weerstandscapaciteit.
Onder risico’s verstaan wij in deze paragraaf derhalve: alle redelijk voorzienbare onzekerheden die
niet specifiek vooraf kwantificeerbaar zijn. Onderstaand zijn de risico’s die wij in dit kader relevant
achten opgesomd en zijn alle risico’s voorzien van een risicoprofiel (omvang en kans dat het risico
zich voordoet). Een dergelijk risicoprofiel is altijd gestoeld op subjectieve aannames. Het risicoprofiel
is tot stand gekomen door voor de gemeentelijke beleidstaken en projecten de nu bekende risico’s in
beeld te brengen. Vanuit de betrokken beleidsinhoudelijke en financiële expertise is gezamenlijk per
risico nagegaan wat precies het risico is en is mede op basis van ervaringsgegevens en
toekomstverwachtingen een inschatting gemaakt van de omvang van het risico en de kans dat het
risico zich voordoet.
De inschatting van kans en omvang is in de tijd aan verandering onderhevig, waarbij het
(voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van onzekere toekomstige factoren. Het risicoprofiel is
daarom nadrukkelijk een momentopname. Een risico kan immers toe of afnemen en ook de omvang
kan in de tijd fluctueren. Niettemin is, mede op basis van historie, getracht een zo reëel mogelijk
profiel op te zetten met de kennis van dit moment. Om het verloop van het profiel in de tijd te laten
zien, is aan het slot van de paragraaf een totaaltabel opgenomen met de risicoprofielen zoals die de
afgelopen twee jaar zijn bepaald (voor zover het risico gedurende die gehele periode is opgenomen in
de paragraaf). Naast het geactualiseerde profiel (begroting 2018) gaat het achtereenvolgens om de
profielen jaarrekening 2016, begroting 2017 en jaarrekening 2015. Bij de risico’s zelf is naast het
actuele profiel het laatst opgestelde profiel bij de jaarrekening 2016 opgenomen om de eventuele
wijziging zichtbaar te maken.
De minimumomvang van ieder risico is 0; in het profiel is de maximale risico-omvang weergegeven.
Dit moet derhalve gelezen worden als de bandbreedte tussen 0 en de genoemde maximale omvang.
Tot slot zijn de risico’s ingedeeld naar programma waaraan het betreffende risico is gerelateerd.
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Risico’s gerelateerd aan de incidentele weerstandscapaciteit
Grondexploitatie (programma 4 en 9)
De gemeente heeft gronden aangekocht om de verwezenlijking van ruimtelijke doelstellingen mogelijk
te maken. De ontwikkeling van projecten brengt in de loop der jaren aanzienlijke investeringen met
zich mee. Daar staan aanzienlijke opbrengsten in de vorm van grondverkopen en bijdragen in de
kosten tegenover. Bij de totstandkoming van de jaarrekening en de begroting zijn de verwachte
resultaten van projecten in beeld gebracht door middel van geactualiseerde grondexploitaties. Waar
nodig zijn verliesvoorzieningen gevormd.
De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan
leiden tot tegenvallende resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht.
Verliezen zijn afgedekt met voorzieningen. Wanneer voorzieningen ontoereikend blijken, moet het
gemeentelijk weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op te kunnen vangen. Bij
de totstandkoming van de jaarrekening 2016, zijn nieuwe risicoanalyses opgesteld om het mogelijke
effect van optredende risico’s in beeld te brengen.
Risicobeoordeling bij de jaarrekening 2016
De risicoanalyses zijn begin 2017 voor de jaarrekening 2016 geactualiseerd. Ook dit jaar is gekeken
naar de algemene risico’s op de onderdelen prijs, vertraging en programma. Aanvullend zijn meer
project specifieke risico’s per project in beeld gebracht. De mogelijke effecten van wijzigingen in het
programma zijn opgenomen onder de project specifieke risico’s.
Algemene risico’s
De algemene risico’s zijn doorgerekend voor de volgende projecten: Geerpark, De Grassen, Poort van
Heusden, Hoog I en Hoog II, Metal Valley en Grotestraat Heesbeen. Ongeveer een derde deel van
het maximale risicobedrag hangt samen met algemene risico’s. Het berekende risico nam met
ongeveer € 1,2 miljoen af. Dit komt door een kleiner effect bij vertraging van projecten (door een
lagere rente) en het afgenomen prijsrisico door gerealiseerde verkopen en de aantrekkende
woningmarkt.
Project specifieke risico’s
Het grootste deel van de project specifieke risico’s komt door de projecten De Grassen en Poort van
Heusden. Beide projecten hebben een hoge boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de
projecten niet doorgaat. De project specifieke risico’s namen in 2016 toe met ongeveer € 3,5 miljoen.
De toename komt voornamelijk doordat een hoger risicobedrag voor de Poort van Heusden is
ingerekend (het risico dat niet alle benodigde bouwtitels kunnen worden verkregen). Overigens lopen
hierover momenteel wel goede gesprekken met de provincie.
Per saldo leidt dit tot een benodigde weerstandscapaciteit van € 10,2 miljoen voor wat betreft de
grondexploitaties. De kans is vooralsnog gehandhaafd op 50% gebaseerd op de algemene en project
specifieke risico’s gezamenlijk zoals benoemd in het onderdeel bouwgrondexploitaties bij het
jaarverslag 2016.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 10.200.000
€ 10.200.000

kans
50%
50%

Begroting 2018

| 85

Apparaatskosten (div programma’s)
In de begroting worden apparaatskosten doorberekend aan investeringen en aan de grondexploitaties
(begroot 2018 € 1.508.000). Deze berekening wordt gebaseerd op de in de beleidsplanning
voorgenomen activiteiten. Indien tijdens de uitvoering van de begroting blijkt dat er een substantiële
afname is van de activiteiten voor investeringen en grondexploitatie, kunnen er minder
apparaatskosten aan die activiteiten worden toegerekend, wat tijdelijk tot een hogere toerekening aan
de jaarlijkse exploitatie kan leiden. Dit is het geval wanneer de vermindering van de personele
capaciteit die door de afname van de activiteiten mogelijk is, niet onmiddellijk kan worden
gerealiseerd. Er is dan sprake van tijdelijke frictiekosten. In tijden van verslechterde economische
situatie is deze kans groter dan in tijden van hoogconjunctuur. Inmiddels gaat het economisch weer
beter en is het risico klein.
Beheersmaatregel: sturen op de inzet van capaciteit op projecten en investeringen zodat bij een
afname van projecten ook minder capaciteit wordt ingezet.
Een ander risico m.b.t. het apparaat doet zich voor bij de inhuur. Hiervoor is bovenop de
personeelskosten van de formatie een algemeen personeelskostenbudget beschikbaar. Zodra
formatie niet ingevuld is, wordt het bijbehorende budget toegevoegd aan het algemeen
personeelsbudget. Hiervoor kan vervolgens capaciteit worden ingehuurd. Daarnaast kan uit het
algemeen personeelsbudget capaciteit worden ingehuurd voor specifieke knelpunten bovenop de
bestaande formatie (bijv. bij piekbelasting of voor specialistische kennis). Door de gerealiseerde
ombuigingstaakstelling is de voeding vanuit niet benodigd formatiebudget aan het algemeen
personeelsbudget minder dan voor de bezuinigingstaakstelling. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat
de behoefte/noodzaak aan inhuur groter is dan het beschikbare budget. Uiteraard is het streven erop
gericht om een zorgvuldige afweging te maken tussen benodigde/noodzakelijke inhuur passend
binnen het beschikbare budget.
Beheersmaatregel: secure integrale afweging maken gedurende het jaar over de in te huren capaciteit
en/of prioriteiten stellen in de te verrichten werkzaamheden indien mogelijk.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 500.000
€ 250.000

kans
40%
10%

Gemeentelijke kapitaalgoederen (programma 1, 3 en 8)
De gemeente beheert een aantal gebouwen en openbare voorzieningen (wegen, rioleringen etc.). Het
onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen geschiedt op basis van beheerplannen. Voor de
kosten van de uitvoering van de beheerplannen zijn voorzieningen of reserves gevormd om
schommelingen in uitvoeringskosten tussen verschillende jaren op te kunnen vangen. Het risico is
aanwezig dat calamiteiten ontstaan die kosten met zich meebrengen die niet (volledig) uit de in de
begroting beschikbare middelen gedekt kunnen worden. De uitgangspunten voor wegen en gebouwen
(en ook voor groenonderhoud zijnde een niet-kapitaalgoed), zijn door de raad vastgesteld. Door
actuele beheerplannen wordt de kans op niet voorziene uitgaven verkleind.
Heel en veilig is bij de opstelling van de beheerplannen in 2014 het uitgangspunt geweest. In de
praktijk komt dit uitgangspunt soms onder druk te staan. Hoewel strikt genomen wel aan de criteria
heel en veilig wordt voldaan, kan dit anders worden ervaren bijvoorbeeld in vergelijking met
omliggende straten of de omgeving als het gaat om wegenonderhoud. In de nieuwe bestuursperiode
kan een heroverweging worden gemaakt voor andere uitgangspunten en daarbij behorende
middeleninzet.
Beheersmaatregel: met de aanwezigheid van een actueel en volledig onderhoudsplan is de kans op
calamiteiten beperkt of zorgt slechts voor een verschuiving in de planning.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 300.000
€ 300.000

kans
30%
30%

Uitvoering werken (diverse programma’s)
Inherent aan het uitvoeren van publieke taken is, dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Dit is deels te
ondervangen door te kiezen voor een bepaalde aanbestedingsvorm, afspraken te maken met de
uitvoerder/aannemer, en door een voldoende grote post onvoorzien op te nemen in de raming van het
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uitvoeringsbudget/krediet. Niettemin kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen bij de
uitvoering die vooraf niet zijn afgedekt en leiden tot kostenoverschrijdingen. Met name bij grote
projecten zoals de bouw van sporthal Dillenburcht of de renovatie van de Voorste Venne.
Daarnaast kunnen o.a. door een toenemend claimbewustzijn bij burgers claims en rechtsgedingen
voortvloeien, waarvan de eventuele financiële consequenties niet altijd door een verzekering (kunnen)
worden gedekt. Op basis van de feitelijke aanspraken in het verleden wordt dit risico laag ingeschat.
Beheersmaatregel: bij nieuwe projecten of bouwgrondexploitaties wordt bij de voorbereiding van een
project rekening gehouden met mogelijke schadeloosstellingen of aanspraken op
schadevergoedingen e.d. Binnen de ramingen wordt hier dan ook rekening mee gehouden.
Specifiek: in dit profiel is een claim van een ontwikkelaar opgenomen. De gemeente wordt daarin
aansprakelijk gesteld voor het, naar de mening van de ontwikkelaar, foutief toegepast
vrijstellingsartikel in de bouwvergunningsprocedure waardoor vertraging in de verlening van de
bouwvergunning is ontstaan (Molenpark). In februari 2016 heeft de rechtbank uitspraak gedaan
waarbij de claim is afgewezen. De Raad van State heeft deze uitspraak in hoger beroep bekrachtigd.
Daarmee is het risico voor dit specifieke project niet langer aanwezig. Naar aanleiding van de
uitspraak van de rechtbank was het risicoprofiel al naar beneden bijgesteld.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 500.000
€ 500.000

Kans
10%
10%

Bodemvervuilingen (programma 8)
Voor saneringsgevallen inzake bodemvervuiling in toekomstige exploitatiegebieden, worden de
saneringskosten opgevangen binnen de exploitatieopzetten. Voor saneringsgevallen buiten
bouwgrondexploitaties is geen voorziening getroffen.
Beheersmaatregel: Bij initiatief van derden zal de initiatiefnemer ervoor moeten zorgen dat de bodem
geschikt is voor het initiatief.
Er bestaat altijd een onzekerheid over de omvang van de vervuiling. Daarnaast blijkt soms dat
saneringen nodig zijn op niet geprogrammeerde plaatsen. Een aanspraak op het
weerstandsvermogen wordt op basis van het verleden als een laag risico gezien.
Beheersmaatregel: indien de gemeente een sanering moet uitvoeren, zal in eerste instantie altijd
gekeken worden of deze op de veroorzaker kan worden verhaald. Bij historische gevallen zal dit
doorgaans lastig zijn.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 200.000
€ 200.000

kans
5%
5%

Planschadevergoedingen (programma 9)
De gemeente loopt vooral een risico voor ontwikkelingen die zij zelf initieert en daarnaast bij
actualisatie van bestemmingsplannen. Bij dergelijke ontwikkelingen worden vooraf de gevolgen van
planschadevergoedingen goed in beeld gebracht en in de exploitatie opzetten van de te ontwikkelen
locaties verwerkt. Drie jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan is geen beroep
meer mogelijk. De grootste kans op planschade zal zich voordoen kort nadat het bestemmingsplan
wordt geactualiseerd. De bestemmingsplannen met de grootste kans op planschades zijn nu
geactualiseerd. Dat laat onverlet dat door onvoorziene omstandigheden toch planschaderisico’s
kunnen optreden als gevolg van veranderingen in bestemmingsplanmethodiek cq. het wegvallen of
toenemen van bouwmogelijkheden.
Beheersmaatregel: Bij planschades heeft de gemeente de bevoegdheid tot het sluiten van
planschadevergoeding overeenkomsten. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Daarnaast
geldt op basis van de Wet op de ruimtelijke ordening een eigen risico voor de verzoeker van 2% van
de waarde van de woning.
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Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 500.000
€ 500.000

kans
10%
10%

Armoedebeleid (programma 7)
We zien een wisselend beeld voor wat betreft het beroep op de verschillende
inkomensondersteunende maatregelen. De benutting van het budget HeusdenPas en de
kwijtschelding lijken te stabiliseren. In 2017 zien we weer een toename op de bijzondere bijstand die
we nader gaan onderzoeken. Het beroep op de schuldhulpverlening blijft ook licht stijgen. De
genoemde voorzieningen zijn open einde regelingen. Er is daarmee steeds een risico op
overschrijding van het budget.
Bij een eventuele overschrijding van het budget spelen de volgende actuele ontwikkelingen een rol.
Door de nieuwe aanpak van schulden verwachten we op dit moment met name hogere kosten aan
schuldhulpverlening bij de Kredietbank. Doel is ook om sociaal juridisch expertise onderdeel van de
aanpak van schulden te laten uitmaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Maar eerst wordt
ingezet op veranderingen in de Bijeen teams.
Een andere ontwikkeling is dat we de uitvoering van de HeusdenPas willen vereenvoudigen. Dit
maakt het voor HeusdenPas houders gemakkelijker om te declareren. Hierdoor verwachten we de
benutting van de HeusdenPas te vergroten.
Vanaf 2017 krijgt Heusden van het rijk structureel € 170.000 extra voor kinderen in armoede. U heeft
deze middelen ook bestemd voor dit doel. We hebben in juli een plan van aanpak met nieuwe
maatregelen vastgesteld. In verband met de opstart van de nieuwe maatregelen is risico op
overschrijding op dit budget de eerste jaren nihil. Verrekening met de reserve sociaal domein is
mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn. Hierdoor kan het risicoprofiel voor een beroep op de
weerstandscapaciteit vooralsnog worden gesteld op nihil.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

kans
0%
0%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (programma 8)
Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de
gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 1999 te beëindigen. Het
Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht van de voormalige vuilnisstortplaats De Vlagheide
aan de provincie verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de
nazorg daarvan. Op basis van de huidige inzichten zal de nazorgplicht van de Provincie NoordBrabant aanvangen in het vierde kwartaal 2018. Dit is het moment waarop de stortplaats, na het
aanbrengen van de definitieve bovenafdichting en het verrichten van de eindinspectie, formeel
gesloten zal worden verklaard.
In het kader van deze overdracht meldt het bestuur van het Stadsgewest een risico. Er dient een
doelvermogen beschikbaar te zijn waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300
jaar (= eeuwigdurend) betaald kunnen worden. Dit doeIvermogen is door de provincie in 2008
berekend op € 17,6 miljoen. Ter dekking van dit doelvermogen is door het Stadsgewest al enige jaren
geleden een bedrag gestort bij de provincie wat, sinds medio 2015 met een laag risicoprofiel is
belegd. Het saldo hiervan bij de concept jaarrekening 2016 bedraagt € 16,5 miljoen.
In de raadsvergadering van 16 mei 2017 is de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming
2019 van het Stadsgewest besproken. Uit deze programmabegroting blijkt dat het bestuur van het
Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch een uiteindelijk tekort van € 2,7 miljoen verwacht. Dit tekort zal moeten
worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De afrekening wordt verwacht na overdracht van
de stortplaats in 2018. Het aandeel van de gemeente Heusden in dit berekende tekort is becijferd op
circa € 131.000.
Het definitieve doelvermogen zal echter pas na overdracht, in 2018, worden bepaald. Het
doelvermogen op grond van berekeningen van het Stadsgewest en een onafhankelijke expert zou
€ 14 miljoen bedragen. Los hiervan wordt momenteel onderhandeld met de provincie over de
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uitgangspunten die gebruikt moeten worden bij het vaststellen van het doelvermogen. Zo is er tot op
heden uitgegaan van een rekenrente van 5%. Een aanpassing van 1% leidt echter tot een hoger
doelvermogen van 48% (ca. € 7 miljoen op basis van het doelvermogen van € 14 miljoen).
Daarentegen kan de afschrijvingstermijn van de bovenafdichting mogelijk naar boven worden
bijgesteld hetgeen een positief effect heeft van ca. € 1,6 miljoen op het doelvermogen. Ook de
overdracht van het onderhoud aan de gemeente Meierijstad kan een voordelig effect hebben op de
hoogte van het doelvermogen. Hierbij moet het risico voor de provincie wel worden afgedekt door een
garantstelling van de deelnemende gemeenten voor het zelfde bedrag als het voordeel dan is.
Door de aannemer is een arbitragezaak aangespannen met betrekking tot een geschil is tussen
aannemer en Stadsgewest over een aantal kosten tot een totaal van Є 1,7 mln. De rechtmatigheid van
die claims zijn door ons bestreden. Het verweer in die zaak wordt door onze advocaat voorbereid.
Concluderend stellen we dat er sprake is van een financieel risico van € 12,3 miljoen (€ 3,6 miljoen
afwijking doelvermogen, € 7 miljoen bijstelling 1% rekenrente en 1,7 miljoen arbitragezaak). Daar
tegenover staat een kans op meevallers van € 2,6 miljoen (€ 1,6 miljoen lager doelvermogen door het
verlengen van de afschrijvingstermijn en € 1 miljoen terreinonderhoud). Per saldo moet er daarom in
het risicoprofiel rekening worden gehouden met een hoger tekort van € 9,7 miljoen. Het aandeel van
de gemeente Heusden bedraagt 4,9%. Afgerond is het berekende risico € 475.000.
De kans dat dit risico zich zal voordoen is aanwezig. De provincie heeft in 2016 een evaluatie van het
nazorgfonds aangekondigd. Op basis van deze evaluatie wordt een besluit verwacht over de
aanpassingen van de uitgangspunten voor het doelvermogen.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 475.000
€ 392.000

kans
40%
40%

Belasting (overhead)
Complexiteit van de BTW-wetgeving en het BTW compensatiefonds zorgt voor financiële risico`s.
Voor deze algemene risico`s van de omzetbelasting is geen voorziening getroffen. Hoewel er jaarlijks
diverse controles op de juistheid van de BTW-afdracht en declaraties bij het BTW compensatiefonds
plaatsvinden, kan een boekenonderzoek tot een naheffingsaanslag leiden.
De kans op een boekenonderzoek is altijd aanwezig. De vraag is of dit ook resulteert in een
naheffingsaanslag. In 2017 is totnutoe geen sprake geweest van een onderzoek of naheffing
De jaarlijkse omvang van de BTW aangifte is circa € 2 miljoen. De jaarlijkse declaratie uit het BTW
compensatiefonds circa € 4 miljoen. Ervan uitgaande dat maximaal 10% tot een correctie kan leiden,
bedraagt de maximale omvang van het risico € 0,6 miljoen.
Gemeenten zijn met ingang van 2016 in de basis belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting
(vpb). De gemeente heeft een fiscaal adviseur ingeschakeld om de gevolgen van de invoering van de
vpb-plicht in kaart te brengen. Op grond van uitgevoerde fiscale scans en berekeningen is in 2016 het
standpunt ingenomen dat de gemeente (nog) niet onderworpen is aan vpb-heffing. Het is nog
onduidelijk wanneer de belastingdienst met uitsluitsel komt over de ingenomen en gepresenteerde
standpunten. Vooralsnog wordt op basis van de ingenomen standpunten geen Vpb-last verwacht, in
elk geval voor 2016.
Het kan zijn dat de gemeente voor de grondexploitaties in de toekomst nog wel te maken zal krijgen
krijgt met vpb-heffing. Dat is het geval wanneer de interpretatie van de belastingdienst zodanig is, dat
er fiscale winst ontstaat op fiscaal belaste activiteiten. Dit zullen we jaarlijks (laten) beoordelen op
basis van beschikbare informatie. De eerste jaren na invoering van de belastingplicht verwachten we
nu op basis van de ingenomen standpunten geen materiële vpb-last. Het blijkt vooralsnog niet
mogelijk om hierover duidelijkheid te krijgen vanuit de belastingdienst. Van een te plannen afspraak
over ingenomen standpunten is door de belastingdienst in april 2017 afgezien in afwachting van
landelijke uitspraken/ontwikkelingen (zoals het overleg van de belastingdienst met
belangenorganisaties, waaronder de VNG). Ook bij de totstandkoming van de begroting 2018 (in
augustus) was er nog geen duidelijkheid.
Mocht de gemeente alsnog belastingplichtig blijken te zijn voor de vennootschapsbelasting, dan
bestaat het risico van een relatief hoge heffingsrente over de dan achteraf toch verschuldigde
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vennootschapsbelasting. Om die reden hebben we de belastingdienst verzocht om een voorlopige
aanslag op te leggen over het boekjaar 2016. Als de opgelegde aanslag inderdaad overbodig of te
hoog blijkt te zijn, krijgt de gemeente de vooruit betaalde vennootschapsbelasting weer terug. We
hopen dat voor de aangifte over het boekjaar 2017 in 2018 meer duidelijkheid zal zijn ontstaan over
de fiscale vpb-positie in relatie tot de ingenomen standpunten en de interpretatie van de
belastingdienst.
Het uiteindelijk opgenomen risicobedrag voor de vpb is gebaseerd op indicatieve berekeningen,
waarbij het mogelijk verschuldigde bedrag in enig fiscaal jaar ook afhankelijk zal zijn van de wijze van
toerekening van de verschuldigde vpb aan de verschillende jaarschijven.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 1.200.000
€ 1.000.000

kans
20%
20%
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Risico’s gerelateerd aan de structurele weerstandscapaciteit
Renterisico (overhead)
In de begroting 2018 en meerjarenraming wordt rekening gehouden met een rente voor nieuw op te
nemen geldleningen van 1,5%. Het risico bestaat dat het werkelijke rentepercentage waarvoor
leningen worden afgesloten hoger is. Gelet op de rentestand en verwachte rente-ontwikkeling is die
kans nog altijd beperkt. Voor de berekening van het risicoprofiel is uitgegaan van een maximale rente
van 2,5%. De omvang van het risico wordt gekoppeld aan de financieringsbehoefte. In de primaire
begroting bedraagt deze financieringsbehoefte voor 2018 € 17 miljoen. In 2017 zijn er 3 leningen
afgesloten van in totaal € 16 miljoen, met een gemiddeld rentepercentage van 1,21%. De verwachting
is dat de financieringsbehoefte in 2018 ook onder de 1,5% kan worden gefinancierd. Om deze
redenen staat het risicoprofiel voor dit moment op nul.
Beheersmaatregelen: spreiding leningenportefeuille, rentevisie, actualiseren rente die we verwachten
te betalen.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

Kans
0%
0%

Beleid van de Rijksoverheid
De gemeente wordt voortdurend geconfronteerd met de effecten van het gevoerde Rijksbeleid. Hierna
volgt een opsomming van de belangrijkste risico’s die daarbij aan de orde zijn.
Gemeentefonds (Algemene dekkingsmiddelen)
Na een aantal jaren van rijksbezuinigingen, lijkt het economisch tij te keren. De reguliere “trap op/trap
af systematiek” gekoppeld aan het niveau van de rijksuitgaven kent de komende jaren naar
verwachting een positief effect. De circulaires in 2016 en de meicirculaire 2017 onderschrijven dit
beeld. Er zit voor alle jaren een positieve ontwikkeling in. De financiële effecten zijn verwerkt in de
begroting 2018. De rijksuitgaven en de meerjarige mutaties daarin zullen door een nieuw
regeerakkoord weer kunnen wijzigen. Dit kan ook weer een effect hebben op de hoogte van de
algemene uitkering.
De gemeente volgt de ontwikkelingen in de algemene uitkering nauwgezet, en zodra er
beleidswijzigingen bekend worden gemaakt met financiële consequenties worden die vertaald in
bijstellingen op de lopende budgetten via de bestuursrapportages. Het meerjarenperspectief wordt
eveneens hierop aangepast.
Gemeenten kunnen omzetbelasting die drukt op kosten voor overheidstaken declareren bij het btwcompensatiefonds (BCF). Vanaf 2015 is de omvang van de te declareren btw gemaximeerd. Als er in
totaliteit meer wordt gedeclareerd dan het ingestelde plafond, dan wordt dit verschil gekort op het
gemeentefonds, en worden alle gemeenten dus naar evenredigheid gekort op de algemene uitkering.
Bij een realisatie lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds. Mutaties
worden in het volgende jaar verrekend via de circulaire en maakt daarmee onderdeel uit van de
algehele berekening van de algemene uitkering. In 2016 bleef het uitgekeerde bedrag onder het
plafond.
Het risico m.b.t. de macronorm (maximale stijging lokale lastendruk) en de evt. korting die daaruit
voort kan komen voor de algemene uitkering, is opgenomen onder de algemene uitkering. Het
onderzoek naar voortzetting of een andere vorm van maximering was gekoppeld aan de discussie
over de verruiming van het belastinggebied. Hiervoor is echter (vooralsnog) geen politieke consensus
bereikt. De macronorm blijft in 2017 gehandhaafd, maar of dit gaat leiden tot de ultieme sanctie bij
overschrijding, is nog onduidelijk.
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen wordt de kans op een negatief effect ten opzichte van de
geraamde uitkering in de meerjarenraming laag ingeschat.
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Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 200.000
€ 200.000

kans
10%
10%

Wet Hof (Resultaat)
De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) heeft als doel om het begrotingssaldo van het Rijk op orde
te krijgen. Hiervoor wordt een limiet gesteld aan het aandeel dat gemeenten in het Nederlandse
begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter
gelet op de Rijksbegroting blijven de tekorten ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang.
Tot op heden heeft de Wet Hof voor Heusden geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de
EMU-saldi op macro-niveau niet leiden tot overschrijdingen.
De ontwikkeling van de Rijksuitgaven zullen voor een deel worden beïnvloedt door een nieuw
regeerakkoord. Het risico wordt vooralsnog gehandhaafd op nihil.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

kans
0%
0%

Decentralisaties: Wmo 2015 en Jeugdwet (programma 7)
De middelen die de gemeente in 2018 voor de uitvoering van deze decentralisaties beschikbaar heeft,
bedragen € 17,1 mln. Hiervan is € 4,8 mln. voor participatie/re-integratie. De risico inschatting met
betrekking tot deze taken zijn hierna afzonderlijk opgenomen onder werk en inkomen. Voor de nieuwe
taken op het gebied van de Wmo (begeleiding en dagbesteding) en Jeugd bedraagt de uitkering
derhalve € 12,3 mln.
Voor de decentralisaties is het uitgangspunt dat de gemeenten voldoende financiële armslag krijgen
om nieuwe taken uit te voeren. Gedurende de jaren 2016 en 2017 is dit uitgangspunt correct
gebleken. Het risico van dit takenpakket blijft echter aanwezig en is tweeledig: enerzijds betreft het
openeinderegelingen en anderzijds blijft de haalbaarheid van de veronderstelde efficiencywinst door
te realiseren transformatie een onzekere factor.
Naast bovenstaande onzekerheden zal in de toekomst moeten blijken of het verminderde rijksbudget
ook in de komende jaren toereikend is voor de te maken zorgkosten. Rekening houdend met de
realisatie in 2015/2016 en de opgedane ervaring stellen we de inschatting van bovenstaande
onzekerheden voor de omvang van het risico op maximaal 5% van de ontvangen rijksmiddelen
Wmo/Jeugd zijnde € 615.000.
Binnen de reserve sociaal domein is op dit moment voldoende buffer aanwezig om toekomstige
risico’s binnen het sociaal domein op te kunnen vangen. Het verwachte beroep op het
weerstandsvermogen is daardoor vooralsnog nihil.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

kans
30%
30%
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Huisvesting onderwijs (programma 5)
Vanaf 1 januari 1997 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van
onderwijsinstellingen. De vergoeding hiervoor is opgenomen in de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van
schoolgebouwen (PO) van het Rijk rechtstreeks naar de schoolbesturen gegaan. De gemeente blijft
verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw, uitbreiding, constructiefouten (onder andere
asbest) en herstel in geval van bijzondere omstandigheden (calamiteiten als brand, diefstal,
stormschade). In de meerjarenraming zijn hiervoor middelen opgenomen conform het vastgestelde
integraal huisvestingsplan (IHP) 2017.
Daarnaast is er kans op uitgaven in verband met constructiefouten en calamiteiten. Alleen in dat geval
zal er een beroep gedaan moeten worden op het weerstandsvermogen. Als maximum risico wordt
hiervoor € 250.000 opgenomen.
Vanaf 1 januari 2015 is het onderhoud en aanpassingen van de lokalen bewegingsonderwijs geen
voorziening in de onderwijshuisvesting meer, maar worden ze gerekend tot de kosten materiële
instandhouding. Schoolbesturen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente op basis
van de Verordening materiële financiële gelijkstelling gemeente Heusden 2015. Deze verordening is
op 10 februari 2015 vastgesteld door de raad. De rijksbijdrage voor het bekostigen van het onderhoud
en aanpassingen van de lokalen bewegingsonderwijs is onderdeel van de vergoedingscomponent
onderwijshuisvesting in de algemene uitkering. Op basis van het beleidsplan gebouwen 2014 waar de
gymzalen onderdeel van zijn, zijn de rijksmiddelen voldoende voor het uitvoeren van het onderhoud.
Schommelingen kunnen worden opgevangen door de gevormde onderhoudsreserve waardoor naar
verwachting geen beroep hoeft te worden gedaan op het weerstandsvermogen.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 250.000
€ 250.000

kans
50%
50%

Baanbrekers (programma 7)
Een groot deel van de uitvoering rondom werk en inkomen doen we samen met de gemeenten
Waalwijk en Loon op Zand en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Baanbrekers ontvangt van de
gemeenten hiervoor het BUIG-budget en het Participatiebudget en een bijdrage in de uitvoering. Deze
bijdrage is opgenomen op basis van de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers. In deze
meerjarenbegroting is uitgegaan van een taakstellend budget op basis waarvan de gemeentelijke
bijdrage is bepaald. Een herpositioneringsonderzoek moet vanaf 2019 leiden tot de verwerkte
gemeentelijke bijdragen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de gevolgen van loon- en
prijsontwikkelingen en eventueel nieuw beleid. Nieuw beleid kan worden voorgeschreven vanuit het
rijk of een gezamenlijke keuze van de gemeenten zijn.
Op dit moment wordt gewerkt aan het herpositioneringsonderzoek. Indien hieruit onvoldoende
mogelijkheden blijken om het taakstellend budget te realiseren zal de gemeentelijke bijdrage alsnog
toenemen. Daarnaast bestaat het risico dat afwijkingen optreden ten opzichte van de vastgestelde
meerjarenbegroting van Baanbrekers, bijvoorbeeld als gevolg van het achterblijven van de
economische groei en een lagere uitstroom uit de bijstand waardoor de uitgaven op
inkomensondersteuning hoger uitkomen dan begroot. In beide gevallen kan hiervoor incidenteel een
beroep worden gedaan op de nog beschikbare vrije ruimte in de reserve sociaal domein.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

Kans
0%
0%

Verkoop gemeente-eigendommen (programma 1)
In de meerjarenraming is een taakstelling opgenomen m.b.t. de verkoop van gemeentelijke
eigendommen. Met de verkoop van gemeentelijke gronden en panden wordt gestreefd een
verkoopopbrengst te realiseren met o.a. het doel de algemene reserve ten minste op het
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minimumniveau te brengen en het weerstandsvermogen te vergroten waardoor mogelijke tegenvallers
in de toekomst opgevangen kunnen worden.
Het hier opgenomen risico betreft het niet realiseren van de verkoopopbrengst van het betreffende
jaar om de algemene reserve op termijn op peil te brengen en te houden (ten minste op met
minimumniveau). Voor 2018 bedraagt de ingecalculeerde verkoopopbrengst € 1,3 mln. Zoals de
afgelopen jaren al is gebleken loopt de geraamde taakstelling in een jaarschijf niet altijd in de pas met
de werkelijke verkopen omdat het heel lastig is te voorspellen wanneer bepaalde panden/gronden
daadwerkelijk verkocht zullen worden.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€ 1.300.000
€ 2.500.000

kans
30%
30%

Bergsche Maasveren (programma 3)
De oevergemeenten Waalwijk, Werkendam, Zaltbommel, Aalburg en Heusden hebben via een
contract, getekend op 31 december 2008, het eigendom van drie veerverbindingen over de Bergsche
Maas verkregen. Tegelijkertijd hebben de deelnemende gemeenten de vervoerplicht, het beheer en
het onderhoud van de veerverbindingen op zich genomen. Voor de overname van de
veerverbindingen hebben de gemeenten een afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen. Hiermee
kunnen de Bergsche Maasveren voorlopig geëxploiteerd worden. De gemeente loopt het risico dat de
afkoopsom op termijn ontoereikend is om de instandhouding van de veerverbindingen te bekostigen.
Dit is afhankelijk van de jaarlijkse exploitatiekosten en het beleggingsresultaat van de afkoopsom. Op
dit moment wordt er rekening mee gehouden dat de afkoopsom minimaal tot 2038 toereikend is voor
de exploitatie van de veren.
Risicoprofiel
2018 begroting
2016 jaarrekening

Maximale omvang
€0
€0

kans
0%
0%
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Samenvattend overzicht risicoprofielen
Hieronder is op basis van de geschetste risico’s een samenvattend overzicht opgenomen van alle
risicoprofielen zoals nu bepaald bij de opstelling van de begroting 2018. Om ook het meerjarig verloop
van de risico’s te laten zien, zijn in de tabel de laatste vier profielen opgenomen.
Risicoprofielen
(Bedragen maximaal
risico x € 1.000)
Risico

JR 2015
(feb 2016)
Max
risico

Begr 2017
(aug 2016)

Kans

Max
risico

JR 2016
(feb 2017)

Kans

Max
risico

Begr 2018
(aug 2017)

Kans

Max
risico

Kans

Grondexploitatie

7.800

50%

7.800

50%

10.200

50%

10.200

50%

Apparaatskosten

250

10%

250

10%

250

10%

500

10%

Gemeentelijke kapitaalgoederen

300

30%

300

30%

300

30%

300

30%

Uitvoering werken

500

10%

500

10%

500

10%

500

10%

Bodemvervuilingen

200

5%

200

5%

200

5%

200

5%

Planschadevergoedingen

500

10%

500

10%

500

10%

500

10%

Armoedebeleid

200

80%

200

80%

0

0%

0

0%

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

370

40%

370

40%

392

40%

475

40%

Belasting

500

20%

900

20%

1.100

20%

1.200

20%

Boete verwerking restafval

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Renterisico

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Gemeentefonds

250

20%

250

20%

200

10%

200

10%

Decentralisaties

0

0%

620

30%

0

0%

0

0%

Huisvesting onderwijs

250

50%

250

50%

250

50%

250

50%

Baanbrekers

633

80%

650

30%

0

0%

0

0%

Verkoop gemeente-eigendommen

600

30%

2.500

30%

2.500

30%

1.300

30%

Totaal

12.353

15.290

16.392

15.625
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Verdelingsmatrix naar omvang en kans
In onderstaande tabel is de risicospreiding van de profielen voor deze begroting weergegeven zodat in
één oogopslag duidelijk is hoeveel risico’s zich in welk deel bevinden. Het risicoprofiel wordt slechter
naarmate het aantal risico’s van linksonder naar rechtsboven toeneemt.
Aantal risico's
(omvang uitgezet tegen kans)
Omvang
x > € 1.000.000

2

1

1

3

20-40%

40-60%

€ 500.000 < x ≤ € 1.000.000
€ 200.000 < x ≤ € 500.000

2

€ 50.000 < x ≤ € 200.000

2

x ≤ € 50.000
Kans

< 20%

60-80%

80-100%

Risicoklasse
Minimaal
Laag
Gemiddeld
Hoog

Confrontatie weerstandscapaciteit en risico’s
Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare risico dat de gemeente loopt bedraagt circa
€ 15,6 mln. Niet alle benoemde risico’s zullen zich echter tegelijk voor gaan doen. Op basis van
erkende risico-simulatie modellen is een algemene norm dat 70% van de totale risico-omvang
aangehouden kan worden als uitgangspunt voor de benodigde weerstandscapaciteit. Daarmee komt
de benodigde weerstandscapaciteit uit op € 10,9 mln. Deze norm is aan de veilige kant als we dit
afzetten tegen de feitelijke aanspraak op de weerstandscapaciteit in het verleden.
De totaal beschikbare weerstandscapaciteit is in hoofdstuk 1 berekend op € 19,8 mln. waarmee de
berekende weerstandcapaciteit per 1 januari 2018 voldoende is.
Hieronder is de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico’s weergegeven op
basis van de risicoanalyse uit de voorgaande jaarrekeningen en begrotingen.
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Miljoenen

Meerjarig verloop risico's en
weerstandscapaciteit
25

15

Totale weerstandscapaciteit
benodigde
weerstandscapaciteit
Minimumniveau AR

10

Stand AR

20

5
0
jr begr jr begr jr begr jr begr
2013 2015 2014 2016 2015 2017 2016 2018
Jaar

Kengetallen
Met ingang van de begroting 2016 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording voor dat in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële
kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de
gemeente. In de onderstaande tabel zijn de kengetallen op basis van deze begroting 2018 en de
geprognosticeerde ontwikkeling daarvan op basis van de meerjarenraming 2019-2021 toegevoegd.
Kengetal
Netto schuldquote
Netto schuldquote
gecorrigeerd voor
alle verstrekte
leningen
Solvabiliteitsrisico
Structurele
exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

JR
2015
167%
157%

Begroting
2017
148%
138%

JR
2016
128%
117%

Begroting
2018
136%
125%

2019
141%
129%

2020
137%
126%

2021
143%
133%

10,4%
0,7%

10,4%
1,6%

14,0%
0,9%

13,6%
2,4%

14,6%
4,2%

16,3%
5,0%

16,2%
2,2%

101%
80%

83%
87%

77%
82%

65%
86%

65%
86%

62%
86%

54%
86%

Netto schuldquote:
De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen
en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil
zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. Voor de Netto
schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen worden eventueel uitgeleende gelden in mindering
gebracht. De schuldenlast wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang
exclusief mutaties reserves. Voor Heusden is deze schuldquote, alhoewel hij bij de jaarrekening 2016
is gedaald, nog steeds relatief hoog. Dit komt vooral doordat ook leningen voor bouwgrondexploitaties
in de opgenomen leningen zitten. Hiervoor is niet direct sprake van een link met de reguliere
begrotingsomvang. Immers tegenover deze leningen staat een opbrengst uit de verkoop van grond.
Solvabiliteit:
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Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal
van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van
de gemeente en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is.
Structurele exploitatieruimte:
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het
beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten
worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het
betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
structurele lasten te dekken.
Grondexploitatie:
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de
financiële positie van gemeenten. Indien leningen zijn afgesloten om grond te kopen voor
(toekomstige) woningbouw/bedrijventerrein projecten, ontstaat er een schuld. Bij de beoordeling van
een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer de
projecten tot uitvoering komen. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie
(bouwgronden in exploitatie en niet in exploitatie) is ten opzichte van de totale baten (voor mutatie
reserves).
Belastingcapaciteit:
Eén van de belangrijkste instrumenten die de gemeente op dit moment heeft om een matige financiële
positie te verbeteren, is het aanspreken van de niet benutte belastingcapaciteit. De OZB is naast de
algemene uitkering de belangrijkste inkomstenbron. De belastingcapaciteit wordt berekend door de
totale gemeentelijke woonlasten voor een gezin met een woning van een gemiddelde WOZ waarde te
delen door het landelijke gemiddelde van het voorgaande begrotingsjaar. Zoals bekend heeft onze
gemeente een relatief lage lokale lastendruk en ligt deze onder het landelijk gemiddelde. De
belastingcapaciteit zegt iets over de wendbaarheid van de begroting.
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B.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, zoals wegen, riolering, water,
groen- en sportvoorzieningen en gebouwen. In deze paragraaf gaan we in op de beleidskaders voor
het onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële vertaling ervan.

Beleidsuitgangspunten
De door de raad vastgestelde beleidsplannen vormen het kader voor het onderhoud van
kapitaalgoederen. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het onderhoud. Het draait daarbij om
de afweging tussen de na te streven kwaliteit en de beschikbare middelen. Om het beleid, het beheer,
de uitvoering en de budgetten weer met elkaar in balans te brengen is een nieuwe beleidslijn c.q. een
nieuwe beheerstrategie opgesteld. Deze treft u in de beleidsplannen Wegen, Groen en Gebouwen
aan en kan worden samengevat met het uitgangspunt “veilig en heel”. Kenmerk hierbij is dat de focus
geheel ligt op de primaire functie van het kapitaalgoed. De actuele beleidsplannen zijn:
Plan
Beleidsplan wegen
Beleidsplan openbare verlichting
Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
Waterplan
Beleidsplan Groen
Beleidsplan gemeentelijke gebouwen
Onderwijsgebouwen

Raadsbesluit

Looptijd

november 2014
februari 2005
juli 2012
december 2008
november 2014
november 2014
november 2014

2014 - 2023
2005 - 2014
2012 - 2016
2007 - 2016
2014 - 2023
2014 - 2023
2014 - 2023

Vertaling van het beleidskader in de begroting
Algemeen
Voor de uitvoering van het onderhoud zijn de beleidsplannen vertaald in beheerplannen. Daarin staan
per jaar de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de daaraan verbonden kosten. De afgelopen
jaren is kritisch gekeken naar besparingsmogelijkheden. Dit heeft geleid tot aangepaste
onderhoudsbudgetten. Het kwaliteitsniveau wordt op enkele punten minder, maar dit heeft nog niet
geleid tot onaanvaardbare situaties, maar zal voor de toekomst een punt van aandacht zijn. Op basis
van deze ontwikkelingen en de door de raad vastgestelde beleidsplannen volgens het uitgangspunt
“veilig en heel” zijn de beheerplannen geactualiseerd of vindt – voor zover deze verlopen zijn –
actualisatie momenteel plaats. Bij de evaluatie van de beleidsplannen in 2018 zal ook het
uitgangspunt “veilig en heel” weer aan de orde kunnen komen.
Voor alle kapitaalgoederen (m.u.v. civiel technische kunstwerken, groenstructuurplan en buitensport
voorzieningen) zijn onderhoudsreserves gevormd. Jaarlijks komt een vast bedrag ten laste van de
exploitatie. De meer- of minderkosten worden per onderdeel verrekend met de reserves. Op dit
moment zijn er diverse bestemmingsreserves voor onderhoud. Op basis van de geldende regelgeving
is het niet toegestaan de lasten te egaliseren middels een reserve. Dit is ook vastgelegd in de recent
vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen. Er gelden echter andere voorwaarden voor de vorming
van een voorziening dan voor het aanhouden van een bestemmingsreserve, bijvoorbeeld ten aanzien
van het volgen van de beleidsplanning en de financiële vertaling van de plannen. Op dit moment wordt
gewerkt om aan deze voorwaarden te voldoen om zo snel mogelijk de bestaande
bestemmingsreserves onderhoud om te kunnen zetten in onderhoudsvoorzieningen. De jaarrekening
2017 is hiervoor een ijkpunt.
De reserve voor riolering wordt gevoed vanuit de bijdragen van de burgers. Deze gelden moeten
verplicht besteed worden aan riolering. Daarom is dit een ander soort reserve dan de andere
bestemmingsreserves. Deze reserve is in deze jaarrekening al omgezet in een voorziening.
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Openbare ruimte
Wegen
De gemeente is op dit moment eigenaar en beheerder van circa 3,1 miljoen
vierkante meter verharding. De kwaliteit van de wegen is zodanig dat er geen situaties zijn waarin
kapitaalsvernietiging aan de orde is of waar sprake is van structurele achterstanden. Het wegenbeleid
is er op gericht dat de gebruikers er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede
manier gebruik kunnen maken van de wegen. Voor het gewenste onderhoudsniveau wordt het
uitgangspunt “veilig en heel” gehanteerd. Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats naar aanleiding
van visuele inspecties. Er wordt gekeken hoe de wegen zo opgeknapt kunnen worden dat de
(verkeers)veiligheid van alle (verkeers)deelnemers aan de openbare ruimte kan worden gewaarborgd.
Een evaluatie van het beleidsplan wegen vindt plaats medio 2018.
Openbare verlichting
Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in februari 2005 en loopt tot en met 2014. Het doel
is eenduidig beheer en onderhoud voor alle openbare verlichting. Voor planmatige vervanging van
lichtmasten/armaturen en voor klein onderhoud is jaarlijks een bedrag geraamd. Er is gestart met het
opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting waarbij aandacht is voor energie zuinig, c.q.
energie besparing. Er wordt nadrukkelijk ingezet op vernieuwende technieken. De verwachting is dat
dit in het najaar 2017 in de raad vastgesteld kan worden.
Civiele kunstwerken
Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kademuren en vlonders. Om voor de
korte termijn de veiligheid (veilig en heel) van de (civieltechnische) kunstwerken te garanderen heeft
het college een besluit genomen. Hierin zijn de korte termijnmaatregelen aangegeven en zijn de
benodigde middelen beschikbaar gesteld door de raad. Deze maatregelen zijn reeds uitgevoerd. Voor
de langere termijn is het noodzakelijk om op een soortgelijke wijze als voor de wegen een doorkijk te
maken. Voorgesteld is om de resultaten van deze doorkijk in de toekomst onderdeel te laten uitmaken
van het beheerplan wegen. Op dit moment wordt een en ander geïnventariseerd en bepaald hoe
hiermee om gegaan moet worden. Hiermee heeft de gemeente dan een compleet beeld van de
onderhoudsbehoefte in tijd en middelen om de wegen inclusief de (civieltechnische) kunstwerken
veilig en heel te houden.
Riolering
Het gemeentelijke rioolbeleid is vormgegeven in het (wettelijk verplichte) Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP). In dit plan staat hoe we invulling geven aan onze zorgplicht en hoe we dit
bekostigen.
De gemeente heeft verschillende zorgplichten als het gaat over water:
 het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 het inzamelen en verwerken van het overtollige afvloeiende hemelwater;
 de grondwaterzorgplicht. De gemeente moet de regie nemen als er nadelige gevolgen
optreden door de grondwaterstand (voor een aan de grond gegeven bestemming).
De gemeente bekostigt de grondwaterzorgplicht via lokale lasten. Dat gaat via het instrument van
‘Verbrede rioolheffing’. Een evaluatie van het VGRP vindt momenteel plaats en het nieuwe VGRP zal
eind 2017 in de raad vastgesteld worden.
Water
Het waterplan geeft de gemeentelijke visie op het water en alles wat daarmee te maken heeft.
Daarnaast zijn in het uitvoeringsprogramma de waterprojecten opgenomen die voor de korte en
middellange termijn noodzakelijk zijn. De kosten van deze maatregelen worden voor een deel
bekostigd uit de rioolheffing. Voor de niet via belastingheffing te dekken maatregelen zijn in de
meerjarenbegroting structurele bedragen opgenomen. Het nieuwe waterplan wordt gecombineerd met
het VGRP.
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Groen- en sportvoorzieningen
De gemeente is eigenaar en beheerder van in totaal circa 2,7 miljoen vierkante meter groen. In dit
groen staan circa 26.000 bomen. Daarnaast is er 183 kilometer aan sloten te onderhouden. De
inrichting van het openbare groen wordt over het algemeen bepaald bij de aanleg van een wijk of
buurt, bij een nieuwe investering of bij een reconstructie. Het groenstructuurplan bepaalt in ruimtelijke
zin het groene kader van de gemeente en de manier waarop dit in stand wordt gehouden en
beschermd.
Het beleid is er op gericht om de functie van het openbaar groen, het leefbaar maken en houden van
de werk- en leefomgeving, te waarborgen tegen een redelijke prijs. Het gewenste onderhoudsniveau
wordt kort samengevat als “veilig en heel”.
Het openbare groen moet veilig zijn zodat er geen letsel of schade ontstaat. Met “heel” wordt bedoeld
dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd zodat er geen achterstallig onderhoud en dus extra kosten
ontstaan. Voor het onderhoud is in de exploitatie budget beschikbaar dat voor het grootste deel uit
personeelskosten van de buitendienst bestaat.
Het beleidsplan beperkt zich tot het onderhoudsniveau voor het gemeentelijke openbare groen. Voor
de uitvoering van het groenstructuurplan is een structureel bedrag beschikbaar. Het beleidsplan voor
beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties is begin 2011 door het college vastgesteld.
De kwaliteit van de sportvelden wordt over het algemeen als goed bestempeld. De verwachting is dat
met de beschikbare middelen de velden goed onderhouden kunnen worden.
Gemeentelijke gebouwen
Het beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen omvat het onderhoud van alle gemeentelijke
gebouwen. Het aantal is aan wijziging onderhevig door met name verkoop.
De meeste panden worden gezien als ’tijdelijk bezit’, omdat ze zijn aangekocht in het kader van
toekomstige ontwikkelingen. Deze gebouwen hebben een eigen beheer- en onderhoudsaanpak.
Voor de ‘vaste’ gemeentelijke gebouwen is een beheerplan opgesteld.
De gebruikers/huurders moeten er op kunnen vertrouwen dat zij op een goede manier gebruik kunnen
maken van deze gebouwen. Dit moet de gemeente realiseren tegen maatschappelijk acceptabele
kosten en in lijn met de budgetten in de begroting. Vanzelfsprekend moet hierbij worden voldaan aan
de wettelijke eisen.
Het gewenst onderhoudsniveau wordt kort samengevat als “veilig en heel”.
De uitgangspunten voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen zijn dat gebouwen goed
blijven functioneren volgens het huidige gebruik. Waar mogelijk wordt bij onderhoud zoveel mogelijk
gekozen voor duurzame/energiezuinige c.q. besparende oplossingen.
Door het verlagen van het onderhoudsniveau zijn esthetica en comfort van minder belang.
Gebouwen onderwijs en gymzalen
De gemeente draagt zorg voor de huisvesting van de basisscholen alleen nog de zorg voor
calamiteiten. De buitenkant van de gebouwen behoort tot de wettelijke zorgplicht. Op basis van de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden stelt de gemeente hiervoor
gelden beschikbaar.
Voor de gymzalen zijn de beheerplannen geactualiseerd op basis van het uitgangspunt “veilig en
heel”. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan en een jaarlijkse onderhoudsinspectie van de
gebouwen wordt in overleg met de schoolbesturen bepaald welke onderhoudswerkzaamheden aan de
gymzalen worden uitgevoerd. In 2016 zijn middelen voor onderhoudswerkzaamheden voor 2
gymzalen beschikbaar gesteld.

Begroting 2018

| 101

Middelen
In onderstaande tabel is aangegeven welke middelen in 2017 en 2018 beschikbaar zijn voor het in
goede staat houden van de in deze paragraaf beschreven onderdelen van de openbare ruimte.

Beheerplan

Begroting
2017 kosten
klein en groot
onderhoud na
wijziging

Begroting
2018 kosten
klein en groot
onderhoud

Voorlopige
stand
reserve/
voorziening
31 december
2017

Wegen

€ 918.320

€ 820.000

€ 1.237.000

Openbare verlichting 2005 t/m 2014

€ 182.300

€ 190.000

€ 185.000

Civiele kunstwerken

€ 18.800

€ 20.000

0

Verbreed GRP 2012 t/m 2016

€ 1.063.500

€ 1.262.550

€ 2.371.000

Waterplan

€ 100.000

€ 100.000

€ 450.000

Groenstructuurplan

€ 18.256

€ 18.256

0

Buitensportvoorzieningen

€ 38.945

€ 15.000

0

Gebouwen

€ 909.022

€ 1.015.000

€ 294.000

Huisvesting gymnastiek onderwijs

€ 308.290

€ 155.096

€ 186.000

Totaal

€ 3.557.433

€ 3.470.902

€ 4.723.000

*) Voor het Verbreed GRP betreft het met ingang van 31 december 2016 een voorziening
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B.6.4 Financiering
Inleiding
De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) stelt regels aan de financieringsfunctie van
gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien.
Deze regelgeving is door de gemeente Heusden vastgelegd in de Financiële verordening gemeente
Heusden en het Treasurystatuut 2010.
De voornaamste doelstellingen van de treasuryfunctie zijn het beperken van financiële risico`s en het
verbeteren van het renteresultaat. In de financieringsparagraaf is aangegeven op welke wijze de
gemeente Heusden hier invulling aan geeft.

Financiële ontwikkeling en beleid
De Nederlandse economie zit flink in de lift. Naar verwachting trekt de economische groei dit jaar aan
tot 3,3%. Daarmee zou de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis (2007) weer boven de
3% uitkomen. Ook voor komend jaar zijn de economische vooruitzichten naar boven bijgesteld. De
overheidsschuld blijft dalen en het begrotingsoverschot neemt toe. Deze ontwikkelingen hebben een
positieve uitwerking op de financiële markten. De rente is begonnen de weg ‘naar boven’ voorzichtig
te verkennen, maar de Europese Centrale Bank heeft echter nog geen signalen over rentestijgingen
afgegeven.
Mondiaal zijn er de nodige ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor een verder herstel
van de economie. Te denken valt aan de oplopende spanningen tussen de VS en Noord Korea, de
terreurdreiging in Europa en diverse Europese banken die er bijzonder slecht voor staan en meer en
meer afhankelijk zijn geworden van de extreem lage rente.
Bij de financiële markten zien we op dit moment dat de risicomijdende stemming omslaat en dat de
marktrentes licht stijgen. De verwachting voor 2018 is dat de kapitaalmarktrente (lange rente) licht zal
gaan stijgen.
Schatkistbankieren
Gemeenten zijn sinds 2014 verplicht om tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale
overheden weg te zetten. Het primaire doel van de maatregel is het terugdringen van de staatsschuld.
De gemeente Heusden heeft in 2018 naar verwachting geen of zeer beperkte liquiditeitsoverschotten.
Wet Hof
Op grond van Europese afspraken mag het begrotingstekort van de Nederlandse overheid niet groter
dan 3% zijn. Het Rijk wil er met de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) voor zorgen dat
gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het overheidstekort. Hiervoor wordt een
limiet gesteld aan de bijdrage die gemeenten in het begrotingstekort mogen hebben. Overschrijding
van deze limiet kan daarbij tot sancties leiden. Echter gelet op de Rijksbegroting blijven de tekorten
ruim binnen de limiet van 3% van de begrotingsomvang. Tot op heden heeft de Wet Hof voor
Heusden geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet leiden
tot overschrijdingen.
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Rentevisie
Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te
maken van de toekomstige renteontwikkeling. Deze zogeheten rentevisie wordt jaarlijks opgesteld en
is gebaseerd op de verwachtingen van diverse financiële instellingen.
In de begroting wordt een rente voor kortlopende leningen (≤ 1 jaar) en een rente voor langlopende
leningen (> 1 jaar) gehanteerd. De ontwikkeling van de korte rente is vooral afhankelijk van de inflatie.
De hoogte van de lange rente wordt vooral bepaald door de economische groei.
Door de economische crisis staan de korte en lange rente al enkele jaren op een erg laag niveau.
Naar verwachting zal de rente in 2018 licht gaan stijgen. In de onderstaande tabel is de verwachte
renteontwikkeling van een aantal grote banken in 2018 weergegeven.

Huidig
-0,33%
0,74%

Korte rente
Lange rente

01-01-2018
-0,33%
0,95%

31-12-2018
-0,24%
1,07%

Rente begroting
1,00%
1,50%

Op basis van deze verwachting is in de begroting 2018 en de meerjarenraming gekozen voor een
rente van 1% voor kortlopende geldleningen en 1,5% voor langlopende geldleningen. Deze rentes zijn
hoger dan de verwachte marktrente in 2018. Voor de meerjarenbegroting wordt er echter vanuit
gegaan dat de rentes weer zullen gaan stijgen, daarom is voorzichtigheidshalve uitgegaan van
bovengenoemde percentages.

Financieringsbeleid
In 2018 wordt rekening gehouden met een (her)financieringsbehoefte van circa € 17 miljoen. Dit
bedrag heeft volledig betrekking op de herfinanciering van bestaande leningen.
De huidige rentestanden en de renteverwachting zorgen ervoor, dat het zowel aantrekkelijk is om
deze financieringsbehoefte met kortlopende geldleningen als met langlopende geldleningen in te
vullen. Binnen de grenzen van de kasgeldlimiet zal daarom zo veel mogelijk kort vreemd vermogen
worden aangetrokken. Voor het resterende bedrag zullen langlopende geldleningen worden
opgenomen.
Het aantrekken van nieuwe geldleningen in combinatie met de aflossing van bestaande leningen zorgt
ervoor dat de leningenportefeuille in 2018 naar verwachting met circa € 3 miljoen afneemt, tot een
totaalbedrag van circa € 138 miljoen. De meerjarige ontwikkeling van de leningenportefeuille is in de
onderstaande grafiek weergegeven. De afname van de portefeuille in de jaren 2018, 2019 en 2021
wordt veroorzaakt doordat enerzijds de uitgaven met betrekking tot investeringen en
bouwgrondexploitatie in die jaren dalen en anderzijds de inkomsten vanuit de bouwgrondexploitatie
stijgen. Dit zorgt ervoor dat bestaande aflopende leningen niet hergefinancierd hoeven te worden en
dat de totale leningenportefeuille afneemt. De toename in 2020 wordt met name veroorzaakt door de
investeringen in het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
Mutaties leningenportefeuille
1.000.000
-1.000.000
-3.000.000
-5.000.000
-7.000.000
-9.000.000
-11.000.000
-13.000.000
-15.000.000
-17.000.000
Reeks1

2017
-1.466.667

2018
-2.921.667

2019
-2.688.333

2020
5.686.667

2021
-12.713.333

Begroting 2018

| 104

De gemiddelde rente die voor langlopende geldleningen wordt betaald is per 01-01-2018 naar
verwachting 1,77%. Door de mutaties die de vaste leningenportefeuille in 2018 zal ondergaan zal de
gemiddelde rente naar verwachting licht dalen.
Aan de boekwaarde van investeringen wordt rente toegerekend via een rekenrente. Het verschil
tussen de toegerekende rente aan investeringen en de werkelijk betaalde rente is het renteresultaat.
Het renteresultaat wordt voor 2018 geraamd op circa € 960.000. Het renteresultaat staat opgenomen
op het taakveld treasury. Het schema van de rentetoerekening ziet er als volgt uit:
Schema rentetoerekening begroting 2018

a.
b.

€ 2.472.552

De externe rentelasten over de korte en lange
financiering
De externe rentebaten (idem)

-/-

€ 2.092.007

Saldo rentelasten en rentebaten

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet
worden doorberekend

-/-

€ 1.493.348

De rente van projectfinanciering die aan
het betreffende taakveld moet worden
toegerekend (voorbeeld: riolering)

-/-

€0
-/-

€0
€ 358.884

d1. Rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen

€ 957.543

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente

De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

f.

Verwacht renteresultaat op het taakveld treasury

€ 1.493.348
€ 598.659

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

e.

€ 380.545

-/-

€ 1.919.054
€ 961.511
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Risico`s
Kasgeldlimiet
De kortlopende schuld mag op grond van de Wet fido niet hoger zijn dan 8,5% van het totaalbedrag
van de begroting. Deze zogeheten kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico op de kortlopende
verplichtingen van gemeenten te beperken. Voor de gemeente Heusden bedraagt de limiet voor 2018
circa € 9 miljoen. Naar verwachting zal de kasgeldlimiet in 2018 niet worden overschreden.
Renterisiconorm
Het renterisico op de langlopende schuld is in de Wet fido gemaximeerd met de renterisiconorm en
mag niet hoger zijn dan 20% van het totaalbedrag van de begroting. Het doel van de norm is een
evenwichtige spreiding van de leningenportefeuille en de daaraan verbonden renterisico`s. Deze
spreiding is gewenst, om te voorkomen dat in één jaar een onevenredig groot deel van de
leningenportefeuille moet worden geherfinancierd of aan renteherziening onderhevig is. Als de rente
op dat moment namelijk hoog staat, kan een aanzienlijk rentenadeel ontstaan.
Onderstaande tabel geeft een prognose van het renterisico op de vaste schuld voor de periode 20182021. Hieruit blijkt dat de renterisiconorm structureel niet wordt overschreden.

RENTERISICO VASTE SCHULD
Variabelen
1. Renterisico
2. Renterisiconorm
3. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (2 - 1)

(Bedragen x EUR 1.000)
2018
2019
19.922
18.688

2020
18.313

2021
20.713

21.417

21.417

21.417

21.417

1.495

2.728

3.103

703
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B.6.5 Bedrijfsvoering
Heuse Service
Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een
droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden.
HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal,
dialoog en samenwerking, verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid
van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening goed.
En dus is het tijd om HeuseService door te ontwikkelen. Intern door de Heusdense School, die mede
tot doel heeft medewerkers te trainen in het gedachtegoed van Dromen. Doen. Heusden. en
HeuseService. De Heusdense School biedt medewerkers opleidingen, trainingen, workshops en een
sprekersacademie om zich te blijven ontwikkelen in hun vak, als MogelijkMaker van de gemeente
Heusden en als persoon.
Extern vindt de ontwikkeling van HeuseService vooral plaats onder de paraplu van wat we de werktitel
‘schaalverdieping’ hebben gegeven. Tot nu toe richtte HeuseService zich vooral op individuele klanten
en hun dromen. We willen dit uitbouwen naar bijvoorbeeld groepen, wijken en kernen en naar
beleidsvorming waarbij we als gemeente meer naar een faciliterende rol streven dan een
regisserende.

HRM
In 2018 richten wij ons op de uitwerking van het principeakkoord voor de nieuwe Cao gemeenten met
een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 die naar verwachting in oktober 2017 door het bestuur
van de VNG bekrachtigd wordt. Deze uitwerking betreft op het gebied van HRM in hoofdlijnen de
volgende onderwerpen.
Flexibiliteit en zekerheid
Werkgevers en werknemers moeten de mogelijkheid hebben om zich aan te passen aan de
veranderende opgaven en taken van de gemeentelijke sector, zonder dat dit ten koste gaat van
zekerheid voor de werknemer. Middelen om dit te realiseren zijn het stimuleren van nieuwe initiatieven
voor interne flexibiliteit, het doorontwikkelen van bestaande initiatieven en het delen van ervaringen
binnen de sector gemeenten. De randvoorwaarden hierbij zijn goed werkgeverschap en goed
werknemerschap. In Heusden willen wij dit bereiken door middel van de doorontwikkeling van het
reeds bestaande mobiliteitsbeleid, de Heusdense school en een herziening van het wervings- en
selectiebeleid.
Duurzame inzetbaarheid
Medewerkers moeten hun werkzaamheden beter kunnen afstemmen op enerzijds de ontwikkelingen
in de gemeentelijke sector en anderzijds op de wensen op het gebied van loopbaanontwikkeling, privé
en zorg. Dit kan worden gestimuleerd door het invoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, het
stimuleren van een leven lang leren, de aanpak van eventuele werkdruk binnen de organisatie, de
invoering van een generatiepact en het aantrekken van jong talent. In overleg met de
Ondernemingsraad zal verder worden bepaald hoe hieraan verder vorm en inhoud te geven.
Met ingang van 1 januari 2020 zal naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
worden vastgesteld. Met ingang van deze datum vervallen de ambtelijke aanstellingen en krijgt elke
medewerker een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht. Alhoewel naar verwachting veel op het
niveau van de VNG zal worden geregeld, zullen ook de eigen heusdense arbeidsvoorwaarden worden
doorgelicht, de personeelsdossiers op orde gebracht en zo mogelijk gedigitaliseerd en de met
medewerkers individueel gemaakte afspraken vastgelegd moeten worden. Hiervoor zal een
stappenplan worden opgesteld met een uitwerking voor de jaren 2018 en 2019.
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De beheersing van het ziekteverzuim binnen de organisatie is een punt van aandacht. Aan de in
samenwerking met de leidinggevenden en Ondernemingsraad vastgestelde actiepunten zal in 2018
verder uitvoering worden gegeven. Te denken is hierbij aan het optimaliseren van de te voeren
verzuimgesprekken, de bespreking van de maandelijkse ziekteverzuimrapportages in het
Managementteam en het zo mogelijk voorkomen van verzuim door de inzet van preventieve
maatregelen.

Inkoop en aanbestedingen
Eind 2016 is het stappenplan inkoop 2017-2018 opgesteld. In 2017 zijn we gestart met de het
uitvoeren van de actiepunten in het stappenplan. Nadruk in 2018 gaat liggen op het op een andere
wijze inzetten van Social Return, zodat dit voor zowel de ondernemers als de gemeente een positieve
uitwerking heeft, en met het bepalen van een koers om duurzamer in te kopen. Bij deze
veranderingen worden de (lokale) ondernemers nauw betrokken. Intern gaan we aan de slag met het
bepalen van inkoopcategorieën en koppelen hiervan aan (een) inkoper(s). Door de werkwijze kan het
aantal inkopers worden beperkt.
Regelmatig wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen.

Risicomanagement
Risicomanagement behelst het identificeren en kwantificeren van risico’s en het nemen van
beheersmaatregelen, met als doel de kansen op en gevolgen van risico’s te beheersen.
Op een aantal terreinen zijn we hierin actief.
Jaarlijks wordt via een openbare toelichting op de grondexploitatie inzicht geboden in de bestaande
risico’s. Deze toelichting maakt onderdeel uit van de behandeling van de jaarrekening halverwege het
jaar.
Bij de rechtmatigheid van handelen blijven onze inspanningen gericht op het jaarlijks verkrijgen van
een goedkeurende getrouw- en rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Hiertoe worden
gedurende het jaar interne controles uitgevoerd op de juistheid van naleving van de vastgestelde
wettelijke en eigen regels.
In de paragraaf weerstandsvermogen is het recente verloop van de gekwantificeerde risico’s
weergegeven. Daar waar mogelijk benoemen we bij risico’s de beheersmaatregelen.
Op het gebied van informatiebeveiliging werden jaarlijks diverse assessments uitgevoerd (bv. BRP,
DigiD en reisdocumenten). Vanaf 2017 wijzigt dit. Het Rijk heeft een werkwijze in het leven geroepen
die invulling geeft aan een meer gestroomlijnd assessment en informatievoorziening over de
informatieveiligheid. Deze werkwijze, de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA),
geeft invulling aan de aan de verantwoording naar het Rijk over de Basisregistratie Personen (BRP),
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). De nieuwe verantwoordingsprocedure start met
een zelfevaluatie nog in 2017. Het college legt vervolgens verantwoording over de informatieveiligheid
af aan de raad in het jaarverslag 2017.
Met betrekking tot bestuurlijke besluitvorming en majeure projecten is in bestuursvoorstellen,
begroting, bestuursrapportages en jaarverslag blijvende aandacht voor niet alleen een goede en
tijdige informatievoorziening, maar ook voor het in beeld brengen van risico’s en zo nodig treffen van
beheersmaatregelen. Daarbij past de opmerking dat risicomanagement geen synoniem is van
risicovermijding. Enkel sturen op het vermijden van risico's leidt tot een ongewenste vorm van
krampachtigheid, hetgeen niet hoort bij onze gemeente die juist een traditie heeft van durven doen.
Helemaal wanneer innovatie omarmd wordt, gaat dat altijd gepaard met onzekerheden. Dat risico's
ons overkomen is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, het gaat er veel meer om hoe we
die vervolgens professioneel managen en welke lessen we daar als lerende organisatie uit kunnen
trekken.

Begroting 2018

| 108

Informatiebeveiliging
Digitaal werken en met elkaar communiceren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij
en zal zich in de toekomst verder blijven ontwikkelen. Voor de gemeente betekent dit dat een goede
beveiliging en controleerbaar gebruik van privacygevoelige gegevens noodzakelijk is. Op welke wijze
de informatiebeveiliging moet worden ingericht is vastgelegd in diverse wetgeving; hierna wordt deze
kort omschreven.
Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG)
De BIG, die voortkomt uit een resolutie die in 2013 door de VNG is aangenomen, bevat een groot
aantal richtlijnen en voorschriften die bij naleving zorgen voor een acceptabel niveau van
informatiebeveiliging binnen de gemeente.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op Europees niveau is in 2016 de AVG in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving moet zorgen
voor harmonisatie van de huidige privacyregelgeving in Europa en verbetering van de
privacy(bescherming) van burgers. Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid waar het gaat
om de omgang met persoonsgegevens en moeten uiterlijk 25 mei 2018 voldoen aan de regels van de
AVG.
Wet Datalekken
Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder een datalek valt het vrijkomen (lekken) van
persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.
De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties forse boetes opleggen als zij een datalek ten
onrechte niet melden.
De afgelopen periode hebben we ons een beeld gevormd van noodzakelijke stappen die in het kader
van de BIG en de AVG gezet moeten worden. Op diverse onderdelen scoort Heusden momenteel nog
onvoldoende. Denk hierbij aan bewustwording, inbedding van het informatiebeleid in de PDCA-cyclus
en het voeren van actief beleid op privacy. Het verbetertraject dat wordt ingezet om de
informatiebeveiliging en gegevensbescherming op een adequaat niveau te krijgen, start nog in 2017
en zal zo’n 2 tot 3 jaar in beslag nemen.

Big Data
Big Data (het slimmer en gemakkelijker kunnen benaderen van bestaande Heusdense databases en
het verbinden met nieuwe (externe) databronnen) kan zinvol worden ingezet door en voor Heusden.
Om hier achter te komen is ervoor gekozen om in een pilotvorm en met inzet van Big Data-software in
2017 ervaringen op te doen. In de pilot is ervoor gekozen om op 2 gebieden leerervaringen op te
doen, te weten handhaving en veiligheid, en het sociale domein. Conclusie is dat een goede inrichting
meer tijd kost dan verwacht, hetgeen te maken heeft met de kwaliteit en volledigheid van data. Toch
heeft de pilot al zinvolle informatie opgeleverd waarmee we praktisch verder kunnen en die we zonder
de Big Data software anders niet zo gemakkelijk hadden verkregen en ontsloten. Ook heeft het zijn
waarde bewezen door werkprocessen te verbeteren in de praktijk zodat de betrouwbaarheid van data
op een hoger niveau gebracht worden. Als de pilot bij de evaluatie eind 2017 deze lijn bevestigt, zal in
2018 Big Data onderdeel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente
aan Heusden.
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B.6.6 Verbonden partijen
1. Inleiding
Gemeenten doen steeds meer een beroep op andere partijen bij de uitvoering van haar taken. Een
deel hiervan komt terecht bij verbonden partijen. De diversiteit in verbonden partijen neemt toe,
evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Om die reden is de regelgeving omtrent
verbonden partijen in het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) gewijzigd. In lijn met dit besluit is in de programma’s opgenomen op welke wijze verbonden
partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.
In deze paragraaf wordt de algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
toegelicht en zijn alle verbonden partijen opgesomd. De verbonden partijen worden uitgesplitst naar
het type organisatie en daarnaast wordt toegelicht welk openbaar doel dit dient, op welke wijze de
gemeente een (financieel en/of bestuurlijk) belang heeft en wat de omvang van het belang is aan het
begin en de verwachte omvang aan het eind van het begrotingsjaar. Daarnaast worden de
belangrijkste financiële gegevens van de verbonden partij benoemd (eigen vermogen, vreemd
vermogen en verwachte resultaat) en de eventuele risico’s voor de financiële positie van de
gemeente. Indien van toepassing zijn deze tevens opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing.
De verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen aan het begin
en einde van het begrotingsjaar moet worden opgenomen. Om deze informatie op te kunnen nemen
zal de begroting van een verbonden partij ook een prognose van de balans moeten bevatten. Dit is
pas verplicht met ingang van het vernieuwde BBV. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt een
jaar vertraging bij de invoer van het vernieuwde BBV, zij zullen dus pas vanaf het begrotingsjaar 2018
een geprognotiseerde balans opnemen. Hierdoor zijn niet alle gegevens beschikbaar. Deze paragraaf
bevat de gevraagde gegevens voor zover ze beschikbaar zijn.
Voor de uitsplitsing naar verschillende typen verbonden partijen wordt onderscheid gemaakt in:
 gemeenschappelijke regelingen;
 vennootschappen en coöperaties;
 stichtingen en verenigingen; en
 overige verbonden partijen.
Voor de gemeente Heusden is enkel sprake van gemeenschappelijke regelingen en
vennootschappen. Wij kennen geen andere typen verbonden partijen.

2. Algemene visie en beleidsvoornemens
Maatschappelijke opgaven beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Om deze opgaven aan te kunnen
is het vaak noodzakelijk om samen te werken. Door samen te werken en de krachten te bundelen is
het mogelijk om een grotere rol van betekenis te kunnen spelen, publieke partijen gerichter te
beïnvloeden en onderlinge afstemming te verwezenlijken. Afhankelijk van de opgave waarvoor we als
gemeente staan zal een samenwerkingsvorm gekozen worden.
Naast de vorm zijn ook de partners waarmee samengewerkt wordt afhankelijk van de opgave en niet
vooraf bepaald. Als gemeente sluiten wij geen partijen bij voorbaat uit evenals dat een samenwerking
nooit vanzelfsprekend is. Op ieder moment wordt beoordeeld op welke manier de beste
maatschappelijke resultaten kunnen worden behaald.

Begroting 2018

| 110

3. Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Heusden neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, waterschappen en/of provincies voeren namens
de gemeente bepaalde beleidstaken uit. De gemeente is dan ook samen met de andere deelnemers
bestuurlijk en financieel bij de gemeenschappelijke regeling betrokken en heeft invloed op het beleid
van de regeling. Onderstaand volgt een opsomming van de regelingen waaraan wordt deelgenomen
waarbij de laatste twee in liquidatie zijn.
 Veiligheidsregio Brabant-Noord met de vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch
 Streekarchief Langstraat Heusden Altena met de vestigingsplaats Heusden
 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers met de vestigingsplaats Waalwijk
 GGD Hart voor Brabant met de vestigingsplaats Tilburg
 Regeling Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord met de vestigingsplaats
Tilburg
 Omgevingsdienst Midden en West Brabant met de vestigingsplaats Tilburg
 Regio Hart van Brabant met de vestigingsplaats Tilburg
 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (in liquidatie)
3.1 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Algemene gegevens
Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch
Doel
De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer en Veiligheidsbureau
Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
(GHOR) Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord.
De veiligheidsregio Brabant-Noord behartigt het belang van een doelmatig
georganiseerde en
gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het
werkgebied alsmede de voorbereiding daarop.
Deelnemers
De eenheid Oost-Brabant van het Korps Nationale Politie, gemeenten Bernheze,
Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd, Meijerijstad
(Schijndel; Sint-Oedenrode en Veghel), Mill en St. Hubert, Oss,
’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt
in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze
worden gebaseerd op basis van inwoneraantallen of vaste bedragen afhankelijk van de activiteit. Voor
de brandweer geldt dat deze met ingang van 2017 wordt gebaseerd op inwoneraantallen. Er is sprake
van een compensatie als gevolg van de herverdeeleffecten. De reservepositie van de
gemeenschappelijke regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken.
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De bijdragen zijn als volgt begroot:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

GHOR

77.000

80.000

82.000

GMC

88.000

89.000

91.000

BzBN

33.000

33.000

35.000

Brandweer

0

1.779.000

1.834.000

Brandweer

1.834.000

0

0

Jeugdbrandweer

12.000

13.000

13.000

Doeluitkering BDUR

-151.000

0

0

Compensatie herverdeeleffecten

0

-60.000

-48.000

Afrekening voorgaande jaren

-63.000

0

0

Totaal

1.830.000

1.934.000

2.007.000

Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen

Vaste bijdragen

NB: De doeluitkering BDUR wordt met ingang van 2017 direct verrekend in de bijdrage en is daarom
niet meer separaat opgenomen.
Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van de Veiligheidsregio volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
(x € 1.000):

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1 januari 2018
7.461
Niet bekend

31 december 2018
7.464
Niet bekend
8

3.2 Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Heusden
Doel
Het streekarchief heeft tot doel de zorg voor en het beheer van de krachtens de
Archiefwet 1995 naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;
het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de
gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dit te doen
geschieden door of vanwege een streekarchivaris; en ten slotte het vanuit een
centrale archiefbewaarplaats bevorderen van lokaal- en streekhistorisch
onderzoek.
Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam, Woudrichem en Waalwijk
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. In de Gemeenschappelijke regeling zijn de
stemverhoudingen (nog) niet geregeld.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze
worden gebaseerd op basis van inwoneraantallen.
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De bijdrage is als volgt begroot:

Bijdrage o.b.v. inwoneraantallen

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

274.000

279.000

294.000

Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van het Streekarchief volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
(x € 1.000):
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
184
170
Vreemd vermogen
Niet bekend
Niet bekend
Resultaat
Nihil
3.3 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Waalwijk
Doel
De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van
de inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De focus
ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt. Belangrijke waarden voor de
uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale
innovatie.
Deelnemers
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt
in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze
worden gebaseerd op basis de doorbetaling van ontvangen rijksbudgetten en een bijdrage in de
exploitatielasten op basis van inwoneraantallen. De reservepositie van de gemeenschappelijke
regeling is niet toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken. In deze tekorten zal
daarom op basis van inwoneraantallen moeten worden bijgedragen. De gemeentelijke bijdrage
bestaat vanaf 2018 uit de voormalige basis bijdrage en een aanvullende bijdrage om tot een sluitende
begroting.
De bijdragen zijn als volgt begroot:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

BUIG budget (incl. BBZ)

7.999.000

7.880.000

8.201.000

Vangnet BUIG 2015

761.000

WSW/reïntegratie

5.552.000

5.161.000

4.174.000

Bijdrage in resultaat

0

0

3.632.000

Exploitatiebijdrage

1.682.000

1.684.000

0

Tekortbijdrage

1.308.000

930.000

0

Totaal

17.302.000

15.655.000

16.007.000

Doorbetaling van rijksbudgetten

Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen
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Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van Baanbrekers volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
(x € 1.000):
1 januari 2018
Niet bekend
Niet bekend

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

31 december 2018
Niet bekend
Niet bekend
-/- 1.383

3.4 GGD Hart voor Brabant
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Tilburg
Doel
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.
Deelnemers
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek,
Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad (Schijndel ,Sint-Oedenrode en Veghel), Mill
en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Uden,
Vught en Waalwijk.
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt
in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze
worden met ingang van 2017 volledig gebaseerd op basis van inwoneraantallen. Tot en met 2016 was
er sprake van een combinatie van inwonerbijdragen, werkelijke afname of vaste bedragen afhankelijk
van de activiteit.
Voor de bijdrage per inwoner wordt het werkgebied historisch verdeeld over twee regio’s. Voor de
gemeente Heusden gelden hierdoor verschillende tarieven aangezien de voormalige gemeente
Vlijmen onder regio ’s-Hertogenbosch valt en de voormalige gemeentes Drunen en Heusden onder
regio Midden-Brabant.
De bijdragen zijn als volgt begroot:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Basispakket uniform deel

1.158.000

1.206.000

1.248.000

Basispakket locale accenten

34.000

41.000

106.000

Autonome kosten

0

18.000

0

Af: compensabele BTW

-18.000

-10.000

-12.000

Totaal

1.191.000

1.255.000

1.342.000
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Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van de GGD volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen (x € 1.000):

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1 januari 2018
10.137
Niet bekend

31 december 2018
9.652
Niet bekend
nihil

3.5 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Tilburg
Doel
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
Deelnemers
De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’sHertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad
(Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel), Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk,
Oosterhout, Oss. Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, en Zundert.
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen
de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden is beperkt. Er wordt evenals in voorgaande jaren
geen financiële bijdrage in de activiteiten gevraagd. De reservepositie van de gemeenschappelijke
regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken.
Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van de Regionale ambulance voorziening volgen de volgende (verwachte)
financiële kengetallen (x € 1.000):

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1 januari 2018
12.480
20.359

31 december 2018
14.453
21.893
-/- 27

3.6 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Tilburg
Doel
Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit
te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het
lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige
werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.
Deelnemers
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, BaarleNassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout , Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en
Zundert.
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Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen
de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. De
bijdrage wordt op voorschot basis in rekening gebracht, vervolgens kan voor de verplichte bijdrage (of
meer) werk in uren worden aangeleverd.
De bijdragen zijn als volgt begroot:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Structurele bijdrage

296.000

295.000

231.000

Incidentele bijdrage

52.000

24.000

0

Afwikkeling oude zaken

38.000

0

0

Totaal

386.000

319.000

231.000

Als gevolg van de slechte financiële positie is er in 2016 en 2017 een extra bijdrage gevraagd met als
doel de vermogenspositie van de OMWB te verbeteren. Inmiddels is de financiële situatie verbeterd,
zie hiertoe de jaarrekening 2016 van de OMWB, waardoor de extra bijdrage kan vervallen.
Financiële kengetallen
Uit de ontwerpbegroting 2018 van de OMWB volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
(x € 1.000):
1 januari 2018
1.311
6.850

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

31 december 2018
1.708
6.650
420

3.7 Regio Hart van Brabant
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Tilburg
Doel
Met de deelneming in deze gemeenschappelijke regeling wordt meer ruimte
geschapen om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan
gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en richting uitvoering te
brengen. Regio Hart van Brabant wil zich, via de programma’s van Midpoint
Brabant, onderscheiden als dé regio van Social Innovation. Aan de Midpoint
Brabant programma’s werken overheid, onderwijs en ondernemers mee.

Deelnemers

Sinds 1 december 2014 is het thema jeugdhulp toegevoegd aan de doelen van
de gemeenschappelijke regeling.
De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen
de gemeenschappelijke regeling.
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Afhankelijk van het betreffende programma binnen de gemeenschappelijke regeling wordt de
gemeente vertegenwoordigd door een portefeuillehouder in de overleggen, of in de
bestuurscommissie (jeugd).
Financieel belang
Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. De
bijdrage betreft een vast bedrag voor zover het Regio Hart van Brabant en Midpoint betreft. De
reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen
middelen te dekken. Voor de Jeugdzorg wordt een deel van de ontvangen rijksbudgetten afgedragen
ter financiering van de bovenlokale jeugdhulptaken.
De bijdragen zijn als volgt begroot:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Regio Hart van Brabant

75.000

76.000

102.000

Midpoint

75.000

76.000

102.000

Bovenlokale jeugdhulp

5.596.000

5.873.000

6.954.000

Bovenlokale jeugdhulp afrekening

-1.205.000

0

0

Totaal

4.541.000

6.025.000

7.158.000

Financiële kengetallen
Uit de begroting 2018 van de Regio Hart van Brabant volgen de volgende (verwachte) financiële
kengetallen (x € 1.000):

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1 januari 2018
3.562
Niet bekend

31 december 2018
32.857
7.005.394
nihil

3.8 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch (in liquidatie)
Algemene gegevens
Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch
Doel
Sinds 2013 resteert alleen nog het beheer van de gesloten Afvalberging De
Vlagheide en het toezicht op de uitvoering van de leveringscontracten met Attero
BV. Het proces van ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling is reeds
in 1997 ingezet waarbij voormalige taken zijn beëindigd of verzelfstandigd.
Deelnemers
De gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden (voormalige
gemeente Vlijmen), Maasdriel (sinds 1-1-1997 alleen voor de Afvalverwijdering),
Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught.
Daarnaast zijn er ook zogenaamde contract-gemeenten, deze gemeenten zijn
mede risico dragend in de exploitatie van Vlagheide:
Veghel, Sint-Oedenrode, en Bernheze (Heeswijk-Dinther).
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen
de gemeenschappelijke regeling.
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Financieel belang
De deelnemende gemeenten zijn voor de dekking van de kosten van het Stadsgewest geen jaarlijkse
bijdrage verschuldigd. Bij de overdracht naar de provincie, naar verwachting per 31-12-2018, zal een
afrekening plaatsvinden per gemeente over het tekort in het doelvermogen. De bijdrage wordt
gebaseerd op basis van de inwoneraantallen. Voor de gemeente Heusden wordt op dit moment
rekening gehouden met een bijdrage van € 132.000. Gezien de onzekerheden rondom de afdracht
eind 2018 is hier sprake van een financieel risico, zie tevens de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
Afwikkeling zal worden berekend per 31-12-2018. De financiële afrekening zal, zoals op pagina 35
van 39 van de begroting van het stadsgewest is vermeld, plaatsvinden in de loop van 2019. Voor 2019
wordt daarom conform bovenstaande een bijdrage van € 132.000 begroot.
Financiële kengetallen
Uit de ontwerpbegroting 2018 van het Stadsgewest volgen de volgende (verwachte) financiële
kengetallen (x € 1.000):
1 januari 2018
31 december 2018
Eigen vermogen
-/- 5.248
-/- 5.261
Vreemd vermogen
5.686
5.519
Resultaat
-13

4. Deelnemingen
Een deelneming is een participatie, in de vorm van aandelen, in een naamloze vennootschap of een
besloten vennootschap. De deelnemingen worden in hoofdzaak via de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders behartigd. In die vergadering treedt de functioneel betrokken portefeuillehouder op
als gemandateerd gemeentelijk vertegenwoordiger.
De gemeente Heusden participeert in de volgende vennootschappen:
 Intergas Holding BV, Oosterhout
 Brabant Water NV, ‘s-Hertogenbosch
 NV Bank Nederlandse gemeenten, Den Haag
4.1 Intergas Holding B.V.
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Oosterhout
Doel
In 2011 is besloten tot verkoop van het leidingnetwerk waardoor het belangrijkste
doel nog financiële afwikkeling van de overdracht is.
Het primaire doel is altijd geweest een goed functionerend netwerk (voldoende
capaciteit op het gastransportnet) dat de veiligheid, doelmatigheid en
betrouwbaarheid van gastransport waarborgt en het milieu ontziet.
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk. Bij alle
strategische en operationele beslissingen zijn economische overwegingen
onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid.
Aandeelhouders De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg,
Haaren, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht en
Woudrichem.
Bestuurlijk belang
De gemeente Heusden bezit 305 aandelen van Intergas Holding BV op een totaal van 20.445
aandelen (1,5%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de
aandeelhoudersvergadering en stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid.
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Financieel belang
In 2011 is besloten tot verkoop van het leidingnetwerk aan Enexis. De opbrengst hiervan wordt in een
drietal tranches uitgekeerd aan de aandeelhouders. De eerste tranche is ontvangen medio 2011, de
tweede tranche is ontvangen medio 2012 en de laatste tranche zal naar verwachting in 2018 tot
uitkering komen.
De deelneming is als volgt meegenomen in de begroting:
Rekening
2016

Raming 2017

Raming 2018

Balanswaarde deelneming einde boekjaar

27.681

27.681

nihil

Dividend

nihil

nihil

nihil

Slotuitkering

145.000

De boekwaarde van de aandelen wordt in 2018 afgewaardeerd bij de ontvangst van de laatste
tranche. Op dat moment is het duidelijk dat Intergas Holding BV geen waarde meer vertegenwoordigt.
Dit is ook het moment dat er geen claims meer gesteld kunnen worden ten laste van de bij een
beherend notaris weggezette escrow1 regeling, waarbij er een bijbetalingsrisico is tot het moment dat
de laatste tranche wordt uitbetaald in 2018. Van de 20 miljoen die in 2011 is gestort in escrow is in
2012 75% uitgekeerd omdat er geen materiële claim door de koper was ingediend. De overige 25%
valt omstreeks juli 2018 (na afloop van de wettelijke termijn voor belastingzaken) vrij. Vanuit de
jaarcijfers 2016van Intergas is berekend wat het aandeel van Heusden in de verwachte slotuitkering is
wanneer er géén claims gesteld worden.
Financiële kengetallen
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting
op basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2016
volgen de volgende financiële kengetallen (x € 1.000):

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

1 januari 2016
10.067
189

31 december 2016
9.952
179
-115

4.2 Brabant Water N.V.
Algemene gegevens
Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch
Doel
Deelname in het aandelenkapitaal ter bewerkstelling van een zo hoog mogelijk
voorzieningenniveau voor de individuele gebruiker.
Aandeelhouders Provincie Noord-Brabant (31,6%) en 60 gemeenten in het voorzieningsgebied
van Brabant Water.
Bestuurlijk belang
De gemeente Heusden bezit 41.239 aandelen (€ 0,10 nominaal) van Brabant Water N.V. op een
totaal van 2.780.000 aandelen (1,5%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de
aandeelhoudersvergadering en stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid.

1

Escrow (-rekening) is een geblokkeerde hoeveel geld die wordt aangehouden. De escrow komt pas tot uitkering uit op basis
van nadat beide partijen (Intergas en Enexis) aan alle voorwaarden uit de verkoopovereenkomst hebben voldaan en deze
onherroepelijk is.
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Financieel belang
Naast het aandelenbezit is er geen sprake van een financieel belang.
De deelneming is als volgt meegenomen in de begroting:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Balanswaarde deelneming

32.258

32.258

32.258

Dividend

nihil

nihil

nihil

Financiële kengetallen
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting
op basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2016
volgen de volgende financiële kengetallen (x € 1.000):
1 januari 2016
31 december 2016
Eigen vermogen
524.465
560.451
Vreemd vermogen
397.332
399.576
Resultaat
35.987
4.3 Deelneming kapitaal Bank Nederlandse Gemeenten
Algemene gegevens
Vestigingsplaats Den Haag
Doel
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en
voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Aandeelhouders De Nederlandse staat (50%), gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap.
Bestuurlijk belang
De gemeente Heusden bezit 44.499 aandelen (€ 2,50 nominaal) van de BNG op een totaal van
55.690.720 aandelen (0,08%). Naast dit aandelenbezit dat recht geeft op deelname aan de
aandeelhoudersvergadering en stemrecht geeft is er geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid.
Financieel belang
Naast het aandelenbezit is er geen sprake van een financieel belang.
De deelneming is als volgt meegenomen in de begroting:
Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Balanswaarde deelneming

100.964

100.964

100.964

Dividend

45.389

25.000

25.000

Jaarlijks wordt een dividenduitkering ontvangen. Omdat de hoogte van deze dividenduitkering
fluctueert wordt hier voorzichtigheidshalve een bedrag van € 25.000 geraamd.
Financiële kengetallen
De rol van de begroting is anders voor private partijen, er is derhalve geen sprake van een begroting
op basis waarvan de financiële kengetallen kunnen worden overgenomen. Uit de jaarrekening 2016
volgen de volgende financiële kengetallen (x € 1.000.000):
1 januari 2016
31 december 2016
Eigen vermogen
4.163
4.486
Vreemd vermogen
149.342
149.514
Resultaat
369
Uit het resultaat 2016 is een dividenduitkering gedaan van € 91 miljoen (€ 1,64 per aandeel). Dit is
voor de gemeente Heusden ca. € 73.000.

Begroting 2018

| 120

B.6.7 Paragraaf Grondbeleid
Inleiding
Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling.
Het gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende
andere beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is
ondersteunend aan de realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. In de paragraaf
grondbeleid gaan we in op het te voeren grondbeleid. Het beleid is in 2016 geactualiseerd met de
Nota Grondbeleid 2016: De Nota Op goede gronden.
Het financieel belang van het grondbeleid is aanzienlijk. Ook brengt het grondbeleid aanzienlijke
financiële risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening 2016 zijn alle grondexploitaties herzien en is
middels de Toelichting Grondexploitaties 2016 uitgebreid gerapporteerd over de belangrijkste
ontwikkelingen en resultaten. Het geeft een toelichting op totaal niveau van de grondexploitaties en
een toelichting voor de individuele projecten. Gezien het feit dat op hoofdlijnen het daar geschetste
beeld niet is veranderd, worden nu alleen de afwijkingen op de daar geschetste positie genoemd.

Nota Grondbeleid: Op goede gronden
In 2016 is de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota schept de kaders voor een
ondernemend grondbeleid in een veranderende wereld. De nota geeft inzicht in de actuele wettelijke
kaders waarbinnen de gemeente moet opereren. De nieuwe nota anticipeert op de ontwikkelingen van
de afgelopen jaren. De tijden van voor de economische crisis keren (waarschijnlijk) niet terug. De
nieuwe situatie vereist creativiteit en doorzettingsvermogen om de aanzienlijke grondportefeuille van
de gemeente Heusden aan de man te brengen. De aantrekkende economie helpt daarbij, ook al blijft
de grondpositie van de gemeente nog steeds groot.
De huidige grondpositie van de gemeente is voldoende om te kunnen sturen op het realiseren van
beleidsdoelen. De gemeente is over gestapt van een actief aankoopbeleid naar een passief
aankoopbeleid en voert een actief verkoopbeleid. Verder komt meer nadruk te liggen op een goede
balans tussen sturing en exploitatieresultaten. Daarbij zien we het blijvende belang van een goede
risicobeheersing.
Uit de nota blijkt de relevante wet- en regelgeving bij de uitvoering van het grondbeleid. De nota geeft
inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en de kaders voor het grondbeleid. Tevens bevat de nota
afspraken gericht op de rolverdeling tussen raad en college. Het gaat dan bijvoorbeeld over
samenwerking en ontwikkelstrategie, verwerving en beheer van gronden, uitgifte, grondprijsbepaling
en verkoop van gronden, kostenverhaal, de vaststelling van grondexploitaties, de budgetcyclus en het
projectmatig werken. In de nota wordt ook het verkoopbeleid ten aanzien van de cultuurgronden
beschreven. Pachtvrije cultuurgronden worden als hoofdregel verkocht behoudens een aantal in de
nota genoemde uitzonderingen. De totstandkoming van de nieuwe omgevingswet kan ook zijn
weerslag hebben op ons grondbeleid. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied de komende tijd
volgen en zorgen voor een tijdige en gedegen vertaling van de omgevingswet in ons grondbeleid.

Raakvlakken met de verschillend beleidsterreinen
Het grondbeleid heeft raakvlakken met diverse beleidsterreinen van de gemeente.
Te noemen zijn:
 ruimtelijke ordening, gebaseerd op de structuurvisie en uitgewerkt in bestemmingsplannen;
 woningbouw, beleidsmatig vastgelegd in de Woonvisie;
 economische zaken (bedrijventerreinen);
 verkeer en vervoer, met als beleidskader het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan
(GVVP);
De opgave is om het instrumentarium van het grondbeleid (aankopen, Publiek Private
Samenwerkingen (PPS’en), exploitatieovereenkomsten, exploitatieplannen, Wet voorkeursrecht
gemeenten, onteigening, gronduitgifte e.d.) zodanig in te zetten, dat dit optimaal bijdraagt aan de
realisering van de doelstellingen van de bovenstaande beleidsterreinen.
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Algemene ontwikkelingen
Bij de totstandkoming van het programma dat is opgenomen in de in juni 2017 vastgestelde
grondexploitaties is rekening gehouden met marktontwikkelingen, de ontwikkeling van de regionale
woningbehoefte en de provinciale woningbehoefteprognoses. Half augustus 2017 blijkt de economie
boven verwachting te groeien. Ook de huizenprijzen stijgen verder. De toenemende bouwkosten
hebben daarentegen weer een drukkend effect op de stijging van de (residuele) grondprijzen. En De
ontwikkeling van de provinciale woningbehoefte en de daaruit voortvloeiende (verdeling van)
bouwmogelijkheden vormt een aandachtspunt.
De rente kan door de stijgende inflatie op termijn weer gaan stijgen. Ook internationale ontwikkelingen
spelen een rol, zoals de politieke omstandigheden in de Verenigde Staten en de naderende Brexit. Er
zijn veel ontwikkelingen die een weerslag hebben op het (inter)nationale economische klimaat. Het
blijft nodig om deze ontwikkelingen tijdig te signaleren en waar mogelijk te anticiperen.
Wijziging wet- en regelgeving
Enkele belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren hebben effect op de
resultaten van de grondexploitaties. Deze veranderingen betreffen het BBV (verslagleggingsregels) en
de VPB (Vennootschapsbelasting). De nieuwe regels zijn in 2016 ingegaan. Voor wat betreft de VPB
is bij het opstellen van deze begroting nog veel onduidelijk.
De nieuwe Omgevingswet zal op termijn ook effect hebben op ons grondbeleid. Halverwege 2017
werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet (die was gepland in 2019) zal worden uitgesteld.
Wijziging in BBV
De verslaggevingsregels rondom grondexploitaties zijn in 2016 gewijzigd. Aanleiding vormden de
conclusies uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid. Daarbij werd ook
geanticipeerd op de instelling van de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten en de naderende
invoering van de Omgevingswet.
Het BBV maakt sindsdien expliciet onderscheid tussen verslaglegging voor grondexploitaties die door
de gemeente voor eigen rekening en risico worden ontwikkeld en grondexploitaties waarvan het
eigendom bij derden ligt en waar de gemeente slechts aan kostenverhaal doet. Er is daarmee een
heel klassiek onderscheid gemaakt in actief grondbeleid, waar de notitie “grondexploitaties” voor geldt,
en faciliterend grondbeleid, waar de notitie “faciliterend grondbeleid” voor geldt. De wijzigingen werden
met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 van toepassing.
De wijzigingen in het BBV van 2016 hadden betrekking op zowel het proces rondom het aangaan en
vaststellen van grondexploitaties als de financiële verwerking ervan. De wijzigingen betroffen onder
meer de regels rondom de toerekening van rente aan grondexploitaties, de regels voor de maximale
duur van grondexploitaties en de indexering na het 10e jaar in grondexploitaties.
De wijziging in de toerekening van rente aan grondexploitaties had zowel voor de grondexploitaties als
voor het (jaarlijks) financieringsresultaat van de gemeente gevolgen. De toerekening van rente
gebeurt met ingang van 2016 op basis van specifieke richtlijnen. In de grondexploitaties wordt het in
2017 gehanteerde percentage van 1,75% gehandhaafd.
De post ‘niet in exploitatie genomen gronden (Niegg)’ komt op termijn te vervallen. Voor deze post
geldt een overgangsregeling tot en met 31-12-2019. Dat is de termijn waarbinnen de betreffende
gronden tot ontwikkeling moeten zijn gebracht. Als dat niet lukt voor die tijd, moeten de betreffende
gronden worden afgewaardeerd naar marktwaarde van de dan geldende bestemming en worden
overgeboekt naar de materiële vaste activa (voorraad strategische gronden). Bij de gemeente bleef
het saldo van de Niegg in de jaarrekening 2016 beperkt tot € 0,5 miljoen.
Vennootschapsbelasting Grondexploitaties
Gemeenten waren altijd volledig vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Op aanwijzing van
Europa is de vrijstelling voor gemeenten ingeperkt. Dit om vermeende oneerlijke concurrentie op te
heffen. Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten een feit. Per 1
januari is de ‘Wet modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen’ effectief ingegaan. Ook
gemeenten moeten nu 25% belasting afdragen over de fiscale winst die met commerciële activiteiten
is verdiend. Dit kunnen ook grondexploitaties zijn.
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De gemeente Heusden heeft bij de invoering van de vpb-plicht een fiscalist ingeschakeld om te
beoordelen in hoeverre de gemeente vennootschapsbelasting gaat betalen over de grondexploitaties.
Op basis van een inventarisatie van belaste activiteiten en fiscale resultaten, ziet het er bij de
totstandkoming van de begroting (halverwege 2017) naar uit dat de gemeente Heusden de
eerstkomende jaren geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Voor het boekjaar 2016 is het
standpunt ingenomen dat de gemeente Heusden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. In
overleg met de fiscaal adviseur zal jaarlijks worden beoordeeld of en vanaf wanneer de gemeente
vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.
Meer in het algemeen is (halverwege 2017) gesignaleerd dat de belastingdienst nog geen 100%
duidelijkheid kan geven in het belastingdossier rondom overheidsondernemingen. Er is nog geen
landelijk / uniform rekenmodel. Er zijn nog geen eenduidige uitspraken van de belastingdienst. Het
wachten is op jurisprudentie en dat komt pas tot stand nadat de eerste aangiftes zijn ingediend en
beoordeeld door de belastingdienst. De komende periode blijft het voor ons als gemeente zaak om de
ontwikkelingen op dit gebied te volgen en waar mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
Inzoomen op de positie van Heusden
In voorgaande jaren zijn de effecten van de economische crisis al verwerkt in de grondexploitaties. De
boekwaardes op de grondexploitaties blijven aanzienlijk. Het streven bestaat om die boekwaardes in
de loop van de jaren terug te verdienen. Waar nodig werden eerder al verliesvoorzieningen gevormd.
Een groot deel van de boekwaarde heeft betrekking op de projecten De Grassen en Poort van
Heusden. Voor de realisatie van de opbrengsten in de Grassen is het van belang dat de
ontsluitingsweg (GOL) op termijn doorgaat. Voor de Poort van Heusden vormt een herziening van het
bestemmingsplan met daarin de benodigde bouwmogelijkheden uiteindelijk een belangrijke horde die
genomen moet worden om geplande opbrengsten te kunnen realiseren.
Economische tendens
Het verkoopprogramma is ambitieus, waarbij de planning steeds is afgestemd op de provinciale
prognoses op lange termijn. Het is van belang om daarop te blijven sturen. Het herstel van de
woningmarkt verschilt landelijk sterk per regio en concentreert zich onder meer langs snelwegen en in
grote steden. Heusden is in die zin gunstig gelegen en profiteert ook mee van bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de woningmarkt rondom Den Bosch. Het herstel van de woningmarkt is ook in
Heusden merkbaar. Voor wat betreft de woningverkoop blijven de verwachtingen gunstig. Zo lopen de
verkopen in De Grassen en Geerpark goed. De aantrekkende markt zien we in 2017 ook terug bij de
verkoop van de bedrijventerreinen.

Ontwikkeling van de boekwaarde en verwacht resultaat
Onderstaande grafiek maakt de verwachte ontwikkeling van de boekwaarde voor de eerstkomende
jaren van de (grotere) projecten inzichtelijk.
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De gegevens zijn gebaseerd op de herziening van de grondexploitaties van voorjaar 2017. De grafiek
maakt de verwachte daling van de boekwaarde op langere termijn zichtbaar.
De boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt eind 2016 € 103,7 miljoen. Vanwege verwachte
verliezen is een verliesvoorziening gevormd van € 19,2 miljoen. Bijna de gehele boekwaarde betreft
projecten die vallen onder de categorie ‘Bouwgrond in exploitatie’ (Bie). De boekwaarde zal naar
verwachting de komende jaren fors afnemen.
De hierboven weergegeven hoge boekwaarden van de grondexploitaties alsmede de hieronder
weergegeven omvang van de nog te realiseren kosten en opbrengsten, alsmede de lange doorloop
tijd van de projecten geven de grondexploitaties een hoog aandachtsprofiel. De hier opgenomen
baten en lasten zijn ook verwerkt in de begroting 2018 e.v.
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Per saldo is het verwachte verlies, op basis van de gegevens van de herziening van de
grondexploitaties van maart 2017, geraamd op € 5,5 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 12,5 miljoen
aan positieve resultaten (met name De Grassen, Dillenburg, Het Hoog I en Metal Valley) en voor circa
€ 18 miljoen aan negatieve resultaten (voor een groot deel Geerpark, Het Hoog II ,Poort van Heusden
en Centrumplan Vlijmen). Voor de verwachte negatieve resultaten op de grondexploitaties is een
verliesvoorziening van € 17,6 miljoen gevormd. De verliesvoorziening is daarmee € 0,4 miljoen lager
dan het berekende verlies. Dit komt doordat op grond van BBV-voorschriften bij de bepaling van de
verliesvoorziening met een ander rentepercentage moet worden gerekend dan in de grondexploitaties
zelf..
Per 1 januari 2017 is een verliesvoorziening gevormd van € 19,2 miljoen. Dit betreft voor € 17,6
miljoen de grondexploitaties (met name een reservering van een beoogd tekort op de plannen Poort
van Heusden, Geerpark, Hoog II, Schoolstraat Drunen en Centrumplan Vlijmen) plus € 1,6 miljoen
voor de nog niet in exploitatie genomen gronden.

Mutatie algemene reserve
De algemene reserve vervult een bufferfunctie voor de grondexploitaties. Via het jaarrekeningsaldo
komen tekorten, voor zover die niet binnen de voorziening opgevangen kunnen worden, dan wel
positieve resultaten op afgesloten complexen ten laste c.q. ten gunste van de algemene reserve.
Vanwege de bufferfunctie die de algemene reserve vervult, is het verwachte verloop van de algemene
reserve ook van belang. De stand van de algemene reserve bedraagt per 1-1-2017 € 11,9 miljoen.
De algemene reserve vormt onderdeel van het weerstandsvermogen wat toereikend moet zijn om de
risico’s, waaronder die van de grondexploitatie, op te vangen. Dit is verderop uitgewerkt.
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Mutatie voorziening nadelige resultaten en voorziening afgewikkelde
complexen
De grondexploitatieberekeningen zijn ultimo 2016 geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten van de
berekeningen is de voorziening voor verliesgevende complexen verlaagd van € 20,1 miljoen naar
€ 19,2 miljoen.
De opbouw van de verliesvoorziening is als volgt:
Project
- Geerpark
- Het Hoog II, Nieuwkuijk
- Centrumplan Vlijmen
- Bruneilaan, Drunen
- Verdoorn Heesbeen
- Groenewoud III
- Poort van Heusden
- Schoolstraat-Zuid, Drunen
- Victoria, Haarsteeg
- De Gorsen, Elshout
- Ruimte voor Ruimte Haarsteeg
- Nassaudwarsstraat, nabij 3
Totaal voorziening verliescompensatie

31-12-2016
* 1.000
1.435
2.642
5.385
94
440
7.275
1.504
76
130
115
113
19.210

Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen
De complexe en langdurige processen rondom projecten, brengen risico’s met zich mee. Dit kan
leiden tot tegenvallende resultaten, waardoor verliezen hoger uit kunnen vallen dan verwacht.
Verliezen zijn afgedekt met voorzieningen. Wanneer voorzieningen ontoereikend blijken, moet het
gemeentelijk weerstandsvermogen toereikend zijn om aanvullende verliezen op te kunnen vangen.
Die risico’s bestaan uit algemene risico’s (prijs, planning en programma) en specifieke risico’s voor de
projecten.
Bij de totstandkoming van de jaarrekening 2016, zijn nieuwe risicoanalyses opgesteld om het
mogelijke effect van optredende risico’s in beeld te brengen. Dit zijn recente analyses en de
uitkomsten hiervan vormen input voor de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting 2018.
Bij de risicoanalyse is gekeken naar de algemene risico’s op de onderdelen prijs, vertraging en
programma. Aanvullend zijn de project specifieke risico’s per project in beeld gebracht. De mogelijke
effecten van wijzigingen in het programma zijn nu opgenomen onder de project specifieke risico’s.
Bovendien is op basis van een ingeschatte kans van optreden het mogelijk effect van alle
gesignaleerde risico’s geschat. Dit leidt tot het volgende plaatje:
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Algemene risico's
- woningbouw: 5% tot 12,5% lagere grondprijs
- bedrijfskavels: 10% tot 25% lagere grondprijs
- woningbouw: 1 tot 2 jaar vertraging uitgifte
- bedrijfskavels: 1 tot 2 jaar vertraging uitgifte
A

maximaal
8.279.000
5.442.000
306.000
537.000
14.564.000

B

38.215.000
791.800
-7.733.000
31.273.800

specifiek 9.389.000
specifiek
243.500
specifiek -1.052.000
8.580.500

Totaal A + B 45.837.800

10.851.500

Projectspecifieke risico's
- grotere projecten
- overige projecten
- correctie voor dubbeling risico's

Positieve complexen
Benodigde weerstandscapaciteit

kans
15% / 15%
20% / 15%
15% / 15%
20% / 15%

effect
1.242.000
894.000
46.000
89.000
2.271.000

-668.000
10.183.500

Algemene risico’s
De algemene risico’s zijn doorgerekend gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening 2016. Het
maximale risico valt met € 14,5 miljoen ten opzichte van de scenario’s van begin 2016 lager uit.
Dit betreffen de prijsrisico’s en vertragingen in uitgifte bij de woningbouw- en bedrijfslocaties.
Het renterisico is voor de komende jaren in beeld gebracht, rekening houdend met te verwachten
mutaties in de leningenportefeuille. Ook bij een oplopende rente blijft de gemiddelde rente gezien het
verloop van de portefeuille de komende jaren naar verwachting ongeveer gelijk. Om die reden is geen
renterisico ingerekend.
Projectspecifieke risico’s
Het grootste deel van het maximale risico aan project specifieke risico’s komt door de projecten De
Poort van Heusden, De Grassen, Geerpark en Metal Valley. Deze projecten hebben een hoge
boekwaarde en het kan gebeuren dat een deel van de projecten niet doorgaat (bijvoorbeeld bij De
Grassen als de ontsluitingsstructuur (GOL) niet tijdig is geregeld en bij de Poort van Heusden als met
het nieuwe bestemmingsplan / planologisch regime onvoldoende bouwmogelijkheden mogelijk
blijken).
Per saldo minimaal noodzakelijke weerstandscapaciteit voor grondexploitaties
Niet alle projectrisico’s zijn beïnvloedbaar. De opgestelde risicoprofielen geven echter wel inzicht of en
op welke wijze het mogelijk is om de risico’s te beperken. Begin 2016 zijn de risico’s voor het eerst
meer specifiek en expliciet per project uitgewerkt. In 2017 is dit geactualiseerd.
Niet alle risico’s doen zich tegelijkertijd voor. Rekening houdend met de kans van optreden is het
effect berekend op ongeveer € 10,85 miljoen. Voor dit bedrag is in de basis weerstandscapaciteit
nodig om de risico’s op te kunnen vangen. Dit bedrag kan worden verlaagd, omdat tegenover een
deel van de risico’s nog een positief geraamd projectresultaat is geraamd. Per saldo leidt dit tot een
benodigde weerstandscapaciteit van € 10,2 miljoen voor wat betreft de grondexploitaties. Daarbij is al
rekening gehouden met de verwachte kansen van optreden van de risico’s.
Zoals uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt kan de benodigde buffer voor grondexploitaties
binnen het beschikbare weerstandsvermogen opgevangen worden, waarmee de risico’s vanwege
grondexploitaties voldoende zijn afgedekt.
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Toelichting per project
In de toelichting op de grondexploitaties bij de jaarrekening 2016 hebt u een uitgebreide toelichting per
project gekregen. Bij de begroting worden een aparte bijlage aangeboden waarin de laatste stand van
zaken van de majeure projecten wordt toegelicht. Voorts wordt bij de programma’s aandacht besteed
aan de projecten.
Hier worden alleen de nieuwe ontwikkelingen per project toegelicht ten opzicht van de toelichting op
de grondexploitaties bij de jaarrekening en voor zover ze niet elders in de begroting 2018 zijn
opgenomen.
Geerpark
Binnen dit plan zien we dat ook de verkoop van (met name) vrije kavels in 2017 goed loopt. Ook zijn
een aantal projectontwikkelaarsplannen volop in ontwikkeling. Wel dienen er nog een groot aantal
woningen ontwikkeld te worden en het is de vraag of deze mate van woningvraag aanblijft.
Hoog I
Per 1 januari 2017 moet nog iets meer dan 5 ha. verkocht worden verdeeld over meerdere locaties. In
2017 verwachten we hiervan ongeveer 2 hectare te verkopen. Er blijven dan nog enkele locaties over
voor de verkoop.
Hoog II
Voor het Hoog II zijn grotendeels reeds overeenkomsten gesloten. Afname van percelen tegen reeds
afgesproken prijzen zijn hierdoor gegarandeerd en beperken het risico. Hierdoor resteert nog een
klein gedeelte dat voor verkoop beschikbaar is. Ook zit in de grondexploitatie nog een verwerving en
een verkoop van ditzelfde perceel. Afgewogen zou kunnen worden hoe actief deze grond verworven
dient te worden gezien de exploitatie van deze gronden.
Poort van Heusden
Er lopen gesprekken met een partij en er wordt onderzocht of dit tot een overeenkomst die kan leiden
tot ontwikkeling van dit gebied.
Centrumplan Vlijmen
Op dit moment nadert de bouw zijn laatste fase en wordt / is de overige grond (plein) woonrijp
gemaakt. Enige onzekerheid loopt nog m.b.t. realisatie van het paviljoen.
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C.1 Uitgangspunten begroting 2018 en
meerjarenraming
Algemeen
De uitgangspositie voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 is voor een belangrijk
deel reeds opgenomen in de voorjaarsnota 2017 die op 27 juni door de raad is behandeld. Daarnaast
bevat de meicirculaire gemeentefonds een aantal uitgangspunten voor de begroting waaronder het
toe te passen inflatiepercentage.
Aantallen inwoners en woningen
In de meerjarenbegroting nemen het inwoneraantal en het aantal woonruimten toe vanwege de
uitbreidingswijken Geerpark, De Grassen en Dillenburg. Deze leiden tot een jaarlijkse groei in de
toekomstige jaren op basis van de gefaseerde woningbouwplanning op deze locaties.
Afschrijving ineens
Met ingang van 2008 wordt de ‘bestemmingsreserve kapitaallasten’ ingezet voor investeringen met
economisch nut die een grote maatschappelijke betekenis hebben.
Volgens de voorschriften moet op deze investeringen worden afgeschreven en ontstaan er daardoor
kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden gedekt door (via winstbestemming) te beschikken over de
genoemde ‘bestemmingsreserve kapitaallasten’. Door de gewijzigde BBV regelgeving per 1-1-2017
moeten nieuwe investeringen met een maatschappelijk nut ook worden geactiveerd. Tot op heden
was het mogelijk om de lasten ineens te nemen in het jaar van investeren (bijv. door een dekking uit
een reserve). Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten, worden vanaf 2017 zowel
investeringen met een economisch nut als investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd.
Rente financieringsmiddelen
In deze begroting is rekening gehouden met 1,5% voor het aantrekken van vaste geldleningen, indien
de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldnorm. Tot het bedrag van de kasgeldnorm wordt
gewerkt met dag- of kasgeld. Wij gaan er van uit, dat de vergoeding voor dit korte geld gemiddeld
1,0% zal bedragen. De interne rekenrente is verlaagd van 2,5% naar 2%.
Kapitaallasten investeringen
Conform wettelijk voorschrift worden de kapitaallasten tot het volle bedrag in de begroting
opgenomen. Het uitgangspunt is dat investeringen op lange termijn gedekt moeten zijn in de begroting
waarbij het moment van het ramen van de lasten gekoppeld wordt aan de feitelijke beschikbaarstelling
van het krediet door de raad.
Salarisontwikkeling
Wat betreft salariskosten houden we rekening met een incidentele verhoging van een half procent met
ingang van 2018 voortvloeiend uit reguliere salarisafspraken (bijv. periodieke verhogingen). Daarnaast
is de nieuwe CAO gemeente die in 2017 is vastgesteld verwerkt.
Loon en prijsontwikkeling
Op basis van de meicirculaire gemeentefonds is een prijsindexatie opgenomen van 1,4%.
De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
subsidiecomponent voor personeelskosten en de overige subsidiecomponenten. Voor de overige
subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat toegepast wordt in de gemeentebegroting. In
de component ‘personeel’ wordt rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling. Voor deze
indexering wordt aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde
sector. Bij het ramen van de subsidies op grond van de subsidienota is voor de budgetsubsidies
uitgegaan van 25% bureau- en uitvoeringskosten en 75% salariskosten.

Begroting 2018

| 129

Tarievenbeleid
Bij de dienstverleningen, zoals afvalstoffenheffing, het rioolrecht, de leges, rechten en marktgelden
streeft de gemeente naar een kostendekkend niveau.
Voor de Onroerende zaakbelasting zal het tarief (uitgedrukt in een percentage van de waarde van het
onroerend goed) zodanig worden aangepast dat een opbrengststijging wordt gerealiseerd met
inachtneming van de vastgestelde verhoging voor 2018 van 5% en een inflatiecorrectie van 1,4%. Dit
is de laatste verhoging.
Ten aanzien van de leges, rioolrecht en begraafrechten zullen de tarieven met de inflatiecorrectie van
1,4% worden verhoogd. De tarieven voor hondenbelasting en toeristenbelasting blijven ten opzichte
van 2017 ongewijzigd.
Het tarief van de afvalstoffenheffing is verhoogd, omdat de egalisatiereserve afvalstoffenheffing een
negatief saldo vertoont. Zowel het vastrecht als het variabel tarief voor de inworpen in de
ondergrondse containers voor restafval worden verhoogd.

SCHEMATISCH OVERZICHT UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2018
1.

Aantal inwoners

1 januari 2018:

43.800

2.

Aantal geschatte

1 januari 2018:

18.300

woningen

3.

Rentepercentage voor
nieuwe investeringen

2,0%

4.

Rentepercentage

Tot de kasgeldlimiet

1,0%

financieringsmiddelen

Boven de kasgeldlimiet

1,5%

5.

Loon- en prijscom-pensatie

-

prijsstijging 2018 (stelpost, cf norm alg. uitkering)
loonkosten 2018

6.

Tariefswijzigingen

-

Hondenbelasting

-

Leges, inflatiecorrectie

1,4%

-

Rioolrecht, inflatiecorrectie

1,4%

-

Begrafenisrechten, inflatiecorrectie

1,4%

-

Toeristenbelasting

-

Afvalstoffenheffing vast tarief

1,4%
0,5%+3,25%
0%

0%
35,8%

N.B. Rechten, zoals afvalstoffen, riool, leges zijn in beginsel
kostendekkend.
7.

OZB

Toename opbrengst met 5% t.o.v. de verwachte opbrengst 2017. Dit
komt overeen met een verhoging van € 375.000. Daarnaast wordt de
inflatiecorrectie van 1,4% toegepast. Inzake het ozb tarief wordt verwezen
naar de toelichting op voorgaande pagina onder ‘Tarievenbeleid’ alsmede
naar het raadsvoorstel betreffende leges en tarieven voor het jaar 2018.
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C.2.1 Meerjarig overzicht baten en lasten 2018-2021 (x € 1.000)
Overzicht baten en lasten

Begroot 2018
lasten

baten

Begroot 2019
saldo

lasten

baten

Begroot 2020
saldo

lasten

baten

Begroot 2021
saldo

lasten

baten

saldo

1. Bestuur en beheer

5.958

2.898

-3.060

5.170

2.498

-2.672

5.058

1.848

-3.210

5.039

1.818

-3.222

2. Openbare orde en veiligheid

2.995

10

-2.985

3.001

10

-2.991

3.007

10

-2.996

3.016

10

-3.006

3. Verkeer en vervoer

3.497

232

-3.265

3.476

232

-3.244

3.414

232

-3.183

4.969

232

-4.737

19.804

15.054

-4.750

14.484

10.041

-4.442

10.530

6.123

-4.407

15.048

10.639

-4.409

5. Onderwijs

3.147

459

-2.688

3.016

459

-2.558

3.042

459

-2.583

3.237

459

-2.779

6. Sport en cultuur

6.753

1.339

-5.414

6.654

1.339

-5.315

6.434

1.339

-5.095

6.443

1.317

-5.125

7. Sociaal domein

37.710

9.121

-28.589

37.606

9.111

-28.495

37.553

9.121

-28.432

37.589

9.131

-28.458

8. Milieu en afval

7.395

7.317

-78

7.448

7.423

-25

7.492

7.485

-6

7.664

7.673

9

9. Bouwen en wonen

7.379

7.050

-329

6.740

6.558

-182

10.658

10.562

-95

12.049

11.834

-215

Algemene dekkingsmiddelen

3.500

65.889

62.389

3.372

66.121

62.749

3.384

66.389

63.005

3.281

66.447

63.166

Overhead

9.570

98

-9.472

9.567

98

-9.468

9.397

98

-9.299

9.321

98

-9.223

4. Economie en recreatie

Heffing VPB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien en overige stelposten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.890

3.357

99.969

Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Begrotingsresultaat

107.706

109.467

1.761

100.533

2.054

423

-1.630

2.256

421

-1.835

109.760

109.890

130

102.789

104.311

1.522

107.656

109.658

-

103.667

3.698

8.012

6.031

-1.982

1.639

847

-792

107.981

109.697

1.716

109.295

110.505

1.210
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C.2.2 Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten
Bedrag
begroting
2018

Omschrijving
Baten:
Overhead
Slotuitkering Intergas
Totaal:
Lasten:
Programma 1
Verkiezingen
Verwacht tekort doelvermogen overdracht Vlagheide aan provincie Noord Brabant
Programma 3
Duurzaam veilig (incidentele kosten voor twee jaar voor het aanbrengen van
snelheidsremmende verkeersmaatregelen in het buitengebied)
Programma 4
Viering 7 eeuwen Heusden
Inwerken stadsrestaurateur Vesting (tijdelijke dubbele lasten i.v.m. overdracht)
Programma 6
Onderhoud bibliotheek ten laste van exploitatie
Algemene dek k ingsmiddelen
Onvoorziene uitgaven
Totaal:
Saldo meerjarenbegroting inclusief incidentele baten en lasten
Saldo meerjarenbegroting structurele baten en lasten

Bedrag
begroting
2019

Bedrag
begroting
2020

Bedrag
begroting
2021

117.000

0

0

0

117.000

0

0

0

60.000
132.000

110.000
0

0
0

0
0

75.000

75.000

0

0

100.000
20.000

0
0

0
0

0
0

125.000

15.000

0

0

230.000
742.000

230.000
430.000

230.000
230.000

230.000
230.000

130.424
755.424

1.522.163
1.952.163

1.716.365
1.946.365

1.209.595
1.439.595

Voor een verdere toelichting van de verschillen wordt verwezen naar de bijlage C.3 Analyse financien per programma.
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C.2.3 Overzicht structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves

BR01
BR02
BR03
BR04
BR07
BR11
BR12
BR13
BR15

Omschrijving
Toevoegingen:
reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)
reserve onderhoud sportgebouwen (egalisatie)
reserve onderhoud schoolgebouwen (egalisatie)
reserve wegen (egalisatie)
reserve baggeren
reserve bijdrage bedrijven GOL
reserve sociaal domein
reserve IHP
reserve egalisatie afvalstoffenheffing

BR01
BR02
BR03
BR04
BR12
BR25
BR99

Bedrag
begroting
2018

Bedrag
begroting
2019

Bedrag
begroting
2020

Bedrag
begroting
2021

62.148
100.000
116.951
85.000
360.000
55.030

89.076
57.320
100.000
116.951
85.000
361.000
148.446

178.575
123.639
223.320
100.000
116.951
305.000
300.000
163.233

207.204
36.874
100.000
116.951
250.000
145.000
162.624

Totaal:
Onttrekkingen:
reserve onderhoud openbare gebouwen (egalisatie)
reserve onderhoud sportgebouwen (egalisatie)
reserve onderhoud schoolgebouwen (egalisatie)
reserve wegen (egalisatie)
reserve sociaal domein
reserve aandeel verkoopsom HNG
reserve kapitaallasten

779.129

957.793

1.510.718

1.018.653

67.071
25.096
6.680
29.310
258.270

103.407
10.698
18.888
258.270

3.442
9.102
258.270

3.442
441.680
402.270

Totaal:

386.427

391.263

270.814

847.392
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C.3 Verschillenanalyse per programma
In deze toelichting worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017
na wijziging per programma toegelicht alsmede de verschillen ten opzichte van de jaarrekening 2016.
Positieve bedragen = voordeel in de exploitatie (lagere kosten/hogere opbrengst)
Negatieve bedragen = nadeel in de exploitatie (hogere kosten/lagere opbrengst)
I = Incidenteel S = Structureel

Programma 1 Bestuur en beheer
Rekening
2016

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

Verschil

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

6.845
3.989
-2.856

6.633
5.147
-1.486

5.958
2.898
-3.060

1.800
121
-1.679
-4.535

2.050
5
-2.045
-3.531

700
67
-633
-3.693

675
-2.249
-1.574

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuursorganen:
Per 2018 wordt het Stadsgewest financieel geheel
afgewikkeld. In het raadsvoorstel van de begroting 2018 van
het Stadsgewest is berekend dat onze bijdrage hierin
€ 132.000 zal bedragen.

I

voordeel

nadeel
-132.000

Vanaf 2018 worden de bijdragen aan de VNG, KING en
vanaf 2019 ook de Waarderingskamer (WOZ) niet langer
ingehouden op de Algemene uitkering van het
gemeentefonds, maar moeten de gemeenten die zelf betalen.
In de meicirculaire zijn deze middelen opgenomen vanaf
2018. De bijbehorende uitgaven staan hier opgenomen.

S

-50.000

Burgerzaken:
De leges inkomsten op de rij- en reisdocumenten zijn in 2018
lager geraamd dan in 2017, de voornaamste oorzaak is dat
de geldigheid van de paspoorten en ID-kaarten in 2013 is
verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit is voor het eerst van invloed
op de legesinkomsten van 2018.

S

-25.000

De verhoging op de salarislasten betreft een formatieuitbreiding van 0.5 FTE voor de medewerker burgerzaken,
conform de voorjaarsnota. Verder gaan de lasten stijgen door
de CAO-verhoging.

S

-85.000
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voordeel
Beheer overige gebouwen
Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke
eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat lager is
dan in 2017. Overigens fluctueren deze bedragen jaarlijks.

I

De pachtinkomsten worden hoger geraamd dan in 2017 door
het verhogen van de pachtprijzen. Tevens wordt er een
toename van de inkomsten uit erfpacht verwacht door een
hogere erfpachtcanon en het afsluiten van nieuwe
overeenkomsten. Hier staat tegenover dat er € 30.000 minder
inkomsten uit de verhuur van gemeentelijke eigendommen
wordt verwacht als gevolg van de verkoop hiervan.

S

60.000

Gedurende heel 2017 wordt er ingehuurd om invulling te
geven aan de capaciteitsbehoefte voor de verkoop van
panden en gronden. De verwachting is dat er in 2018 minder
inhuur nodig is. Daardoor een voordeel ten opzichte van
2017 op het taakveld gemeentelijke eigendommen.

S

80.000

nadeel
-1.360.000

Overige verschillen

-62.000
140.000


-1.714.000
140.000
-1.574.000

Saldo verschil

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Nadelig verschil

-3.060
-2.856
-204

Voornaamste verschillen:
In 2018 vindt er een lagere doorbelasting uren plaats naar de
taakvelden (bestuur, burgerzaken, beheer overige gebouwen
en begraven). Door de wijziging van het BBV worden
indirecte uren direct op overhead belast. Hierdoor is er
minder doorbelast naar de taakvelden binnen dit programma
ten opzichte van 2016.
Beheer overige gebouwen
Uit de planning voor de taakstelling verkoop gemeentelijke
eigendommen volgt dat het geraamde netto resultaat in 2018
lager is dan de realisatie 2016.

S

voordeel
755.000

I

-1.085.000

Overige verschillen

126.000

Totalen

881.000


Saldo verschil

nadeel

-1.085.000
881.000
-204.000
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Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

Verschil

3.320
10
-3.310

2.995
11
-2.984

2.995
10
-2.985

-3.310

-2.984

-2.985

0
-1
-1

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel

nadeel

0
0

-1.000
-1.000
0
- 1.000

Overige verschillen
Totalen


Saldo verschil
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Voordelig verschil

-2.985
-3.310
325

Voornaamste verschillen:
voordeel

nadeel

In 2016 is een voordelige eindafrekening over 2015
ontvangen voor de kosten van de Veiligheidsregio
Brabant Noord. Zodoende ontstaat er ten opzichte van
de begroting 2018 een nadeel van € 104.000.

I

-104.000

Voor de aansluiting bij Zorg- en Veiligheidshuis Midden
Brabant is vanaf 2017 een extra bijdrage opgenomen.

S

-36.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t.
overhead.

S

445.000

In 2018 zijn de geraamde kosten voor onderhoud aan de
brandweerkazernes lager dan in 2016

S

29.000

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

474.000
-149.000
325.000

-9.000
-149.000
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Programma 3 Verkeer en vervoer
Rekening
2016

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

Verschil

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

3.771
399
-3.372

3.485
295
-3.190

3.497
232
-3.265

297
313
16
-3.356

115
105
-10
-3.200

117
7
-110
-3.375

-12
-63
-75

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Wegen
Conform de voorjaarsnota 2016 zijn de kosten voor onderhoud
bermen hoger vanaf 2018. Met een structureel groter budget, kan
voorkomen worden dat er kuilen in de bermen ontstaan. Daarmee
wordt tegengegaan dat wegkanten afbrokkelen en er grote
renovaties moeten plaatsvinden aan de weg zelf.

S

nadeel
-50.000

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019
middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Met
uitzondering van één woonwijk in Drunen en een aantal ‘restwegen’
zijn we zo goed als klaar. In het buitengebied moeten nog een aantal
wegen binnen een 60 km-zone worden opgenomen.

I

-75.000

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen worden voor
2018 opnieuw aanbesteed en de verwachting is dat deze toenemen.

S

-45.000

De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen
opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze
hogere kosten worden echter verrekend met de reserve onderhoud
wegen. Ten opzichte van jaarschijf 2017 is er een voordeel.

I

98.000

Op dit programma is in 2018 sprake van een lagere doorbelasting
van de interne uren.

S

86.000

Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden
gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting op glasvezel.
Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake
is van extra legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan
gekoppeld verschuldigde straatwerkvergoedingen. In 2017 is de
opbrengst bij de 1e berap incidenteel met € 100.000 verhoogd.
Omdat naar verwachting de inkomsten vanaf 2018 lager zijn dan in
2017 ontstaat een nadeel. Ten opzichte van de eerdere meerjarenbegroting is de opbrengst structureel € 45.000 hoger geraamd.

I

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

voordeel

-55.000

184.000


-34.000
-259.000
184.000
-75.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Voordelig verschil

-3.265
-3.372
107

Voornaamste verschillen:
voordeel
Wegen
De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen
opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze
hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

I

nadeel
-85.000

In 2016 zijn extra afschrijvingskosten geweest op diverse
investeringskredieten.

S

180.000

Door de lagere doorbelasting interne uren door wijziging BBV met
betrekking tot overhead is er een groot verschil ontstaan.

S

324.000

Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten uit leges en
straatwerkvergoedingen lager.

S

-37.000

In 2016 zijn de bestedingen met betrekking tot openbare verlichting
laag geweest en is het niet bestede deel gestort in de reserve
vervanging lichtmasten. In 2018 is de normale raming opgenomen
waardoor het lijkt of er een nadeel is.

I

-70.000

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen en
gladheidsbestrijding worden voor 2018 hoger geraamd.
Onkruidbestrijding op verhardingen wordt opnieuw aanbesteed en
de verwachting is dat de kosten toenemen.

S

-82.000

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019
middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Hierdoor
ontstaat een nadeel ten opzichte van 2016.

S

-75.000

In 2016 is voor onderhoud aan kunstwerken een subsidie
ontvangen.

I

-20.000

Overige verschillen

I

Totalen
Saldo verschil

504.000
-397.000
107.000

-28.000
-397.000
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Programma 4 Economie en recreatie
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

5.246
515
-4.731

12.911
8.647
-4.264

19.804
15.054
-4.750

5.958
267
-5.691
-10.422

364
-364
-4.628

308
-308
-5.058

Verschil

-6.893
6.407
-486

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen
De cijfers voor de begroting 2018 zijn genomen uit de jaarschijf 2018
van de geactualiseerde exploitatieberekeningen die zijn gemaakt
begin 2017 voor de jaarrekening 2016. Binnen de diverse
jaarschijven zijn er jaarlijks wisselende activiteiten. Het is daarom niet
relevant de jaarlijkse cijfers te vergelijken. Een saldo tussen de baten
en de lasten wordt gemuteerd naar de balanspost onderhanden
werken. Het verschil wat hier is benoemd is met name de afwijking
van de storting naar de reserve Rood voor Groen welke ook wordt
verwerkt in de mutatie Onderhanden werken maar die niet valt onder
de hier toegelichte baten en lasten.

nadeel

I

-43.000

S

-33.000

I

-50.000

In de voorjaarsnota 2016 zijn vanaf 2018 middelen opgenomen voor
het opknappen van de beschoeiing langs de wallen en ravelijnen in
de vesting. Wij streven daarbij naar een goede instandhouding van
de cultuurhistorische waarden in onze gemeente. Voor de bezoekers
en inwoners van onze gemeente is het van belang dat de historische
vesting en andere cultuurhistorische waardevolle objecten goed
worden onderhouden.

S

-60.000

De onderhoudskosten voor de Emma molen worden geraamd op
basis van de in een bepaald jaar uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de
jaren. Deze hogere kosten worden verrekend met de
onderhoudsreserve.

I

-125.000

S

-181.000

Aan de verliesvoorzieningen bouwgrondexploitatie wordt jaarlijks
rente toegevoegd. Een hogere stand van de voorziening is er
oorzaak van dat er een nadeel ontstaat.
7 eeuwen Heusden
De viering 7 eeuwen Heusden, welke is opgenomen in de
voorjaarsnota 2017, zorgt voor 2018 tot hogere lasten.

Uren
Ten opzichte van 2017 is sprake van een hogere doorbelasting van
interne uren.
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Overige verschillen
Totalen

voordeel
6.000
6.000


I

Saldo verschil

nadeel
-492.000
6.000
-486.000

Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Voordelig verschil

-4.750
-4.731
19

Voornaamste verschillen:
voordeel
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen
De cijfers voor de begroting 2018 zijn genomen uit de jaarschijf 2018
van de geactualiseerde exploitatieberekeningen die begin 2017 zijn
gemaakt voor de jaarrekening 2016. Bij de jaarrekening 2016 zijn geen
vergelijkende cijfers opgenomen met betrekking tot de nu uitgewerkte
cijfers voor bouwgrond bedrijven. De afwijking voor de
bouwgrondexploitatie wordt dus volledig veroorzaakt door de nu voor
2018 opgenomen bedragen. Het hier opgenomen voordeel van saldo
heeft volledig betrekking op de storting in de reserve Rood voor Groen
die niet wordt opgenomen onder de reguliere baten en lasten.

I

nadeel

208.000

In 2016 is de rentetoevoeging aan de verliesvoorziening complexen
bouwgrond niet uitgesplitst in wonen en bedrijven. De vergelijkende
storting is opgenomen onder bouwgrond wonen. Daarom nu een
nadeel binnen dit onderdeel.
De kosten voor toerisme en viering 7 eeuwen Heusden zijn voor 2018
hoger geraamd dan de werkelijke kosten in 2016 voor toerisme en de
viering van het Jeroen Bosch 500.

S

-323.000

I

-32.000

De onderhoudskosten voor de Emma molen worden in 2018 hoger
geraamd dan de werkelijke lasten 2016.

I

-140.000

In de voorjaarsnota 2016 zijn vanaf 2018 middelen opgenomen voor
het opknappen van de beschoeiing langs de wallen en ravelijnen in de
vesting. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor andere objecten in
de vesting hoger dan in 2016.

S

-134.000

Vanaf 2017 wordt in de begroting een bijdrage opgenomen voor
Bedrijvenplatform de Langstraat en STIKA.

S

-35.000

In 2018 is sprake van lagere kapitaallasten ten opzichte van 2016. Dit
betreft herstructurering van de bedrijventerreinen en revitalisering
landelijk gebied waarvan voorheen de lasten verantwoord werden op
programma 6 respectievelijk programma 10.

S

194.000

Ten opzichte van 2017 is sprake van een hoger doorbelasting van
interne uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

304.000

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

706.000
-687.000
19.000
Begroting 2018
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Programma 5 Onderwijs
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

3.425
531
-2.894

3.294
515
-2.779

3.147
459
-2.688

-68
68
-2.827

178
178
-2.601

360
25
-335
-3.023

Verschil

147
-56
91

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel
Onderwijshuisvesting
Vanaf 2018 zijn kapitaallasten opgenomen voor het vastgestelde
Integraal Huisvestingsplan onderwijs.

S

Lagere onderhoudskosten, welke verrekend worden met de reserve.

I

153.000

De rentekosten component in de kapitaallasten zijn in 2018 lager dan
in 2017. Dit wordt enerzijds veroorzaak door een dalende
boekwaarde en anderzijds door een aanpassing van het
rentepercentage van 2,5% naar 2%.

S

70.000

Meer uren in verband met 0,5 FTE uitbreiding vanwege projectleider
onderwijshuisvesting (voorjaarsnota 2017)

S

-167.000

-44.000

Leerlingenvervoer
Lagere kosten voor leerlingenvervoer doordat meer leerlingen
zelfstandig reizen.

S

16.000

Onderwijsbeleid
Lagere kosten kinderopvang/peuterspeelzalen als gevolg van de
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

S

87.000

Vanaf 2018 zijn er middelen beschikbaar om het bereik voor
peuteropvang te vergroten.

S

Overige verschillen
Totalen

I

Saldo verschil

nadeel

-64.000

40.000
366.000
-275.000
91.000

-275.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Voordelig verschil

-2.688
-2.894
206

Voornaamste verschillen:
voordeel
Onderwijshuisvesting
Vanaf 2018 zijn kapitaallasten opgenomen voor het vastgestelde
Integraal Huisvestingsplan onderwijs.

S

-167.000

Lagere onderhoudskosten, welke verrekend worden met de
reserve.

I

61.000

De rentekosten component in de kapitaallasten zijn in 2018 lager.
Dit wordt enerzijds veroorzaak door een dalende boekwaarde en
anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van
2,5% naar 2%.

S

127.000

S

82.000

Onderwijsbeleid
Lagere kosten kinderopvang/peuterspeelzalen als gevolg van de
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Vanaf 2018 zijn er middelen beschikbaar om het bereik voor
peuteropvang te vergroten.

S

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

nadeel

-64.000

202.000

472.000
-266.000
206.000

-35.000
-266.000
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Programma 6 Sport en cultuur
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl. wijzi2018
gingen
2017

6.375
1.344
-5.031

6.324
1.274
-5.051

-8
297
304
-4.727

19
19
-5.032

Verschil

6.753
1.339
-5.414

-429
65
-364

62
-62
-5.351

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel
Uren
Er worden meer uren begroot op het taakveld sportaccommodaties,
voornamelijk door cluster bovenwijksteam openbare ruimte. Een
nadeel van € 25.000 door de arbeidsintensievere wijze van
onderhoud van de natuurgrasvelden voortkomend uit het
terugbrengen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Ook op het taakveld cultuur worden meer uren verantwoord,
overwegend door strategie en relatiebeheer. Een verschuiving vanuit
toerisme. Eveneens een nadeel van € 25.000. Voor het hele
programma sport en cultuur een nadeel van € 55.000 ten opzichte
van 2017.
De Voorste Venne
Onderdeel van het besluit om De Voorste Venne te renoveren is het
verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort
van stichting De Voorste Venne ad. € 190.000.
Bibliotheek Drunen
Eerder maakte de bibliotheek in Drunen onderdeel uit van de plannen
voor de Voorste Venne. Inmiddels is duidelijk dat dit geen doorgang
zal vinden en het huidige pand in stand gehouden moet worden ten
behoeve van de bibliotheek functie. Met het oog op de mogelijke
verhuizing is er de afgelopen jaren geen groot onderhoud gepleegd.
Dit zal met ingang van 2018 wel weer gebeuren.

S

-55.000

S

-190.000

I

-125.000

Overige verschillen

6.000

Totalen

6.000


Saldo verschil

nadeel

-370.000
6.000
-364.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Nadelig verschil

-5.414
-5.031
-383

Voornaamste verschillen:
voordeel
Uren
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.
Kapitaallasten
De kapitaallasten voortvloeiend uit de investering ten behoeve van de
renovatie van De Voorste Venne leiden in 2018 tot een nadeel ten
opzichte van 2016. Dit geldt eveneens voor de kapitaallasten realisatie
sporthal Dillenburcht. Ook de extra afschrijving verband houdend met
het vervroegd vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij
RKDVC en VV Haarsteeg hebben een nadelig effect.

S

nadeel

460.000

S

-995.000

De Voorste Venne
De exploitatiebijdrage aan stichting De Voorste Venne leidt tot een
nadeel op subsidies.

S

-190.000

Sporthal Die Heygrave
In verband met het vervangen van de dakbedekking op sporthal Die
Heygrave waren de kosten in 2016 hoger.

I

270.000

S

100.000

Zwembad het Run
Het groot onderhoud aan zwembad het Run wordt uitgevoerd door de
gemeente. In verband met achterstallig onderhoud is hier in 2016
€ 200.000 voor beschikbaar gesteld, daarna jaarlijks de helft van.
Bibliotheek

I
Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

-125.000
97.000
927.000


-1.310.000
927.000
-383.000
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Programma 7 Sociaal domein
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

38.263
10.174
-28.089

40.290
9.397
-30.893

37.710
9.121
-28.589

3.500
300
-3.200
-31.289

1.608
1.608
-29.285

85
-85
-28.674

Verschil

2.580
-276
2.304

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Participatie
De uitgaven voor WSW en participatie zijn per saldo lager. Dit is het
gevolg van een lagere Rijksbijdrage die opgenomen is onder de
algemene dekkingsmiddelen en één op één wordt doorbetaald aan
Baanbrekers. Naast de reeds in onze meerjarenbegroting verwerkte
aflopende Rijksbijdrage van ongeveer € 300.000 is bij de
meicirculaire 2017 een beleidswijziging doorgevoerd. Tot nu toe was
de rijksuitkering WSW gebaseerd op ‘woongemeenten’. Dit is met
ingang van 2017gewijzigd in ‘betalende gemeenten’. Voor Heusden
scheelt dit ongeveer € 685.000. Door deze wijziging vervalt voor
Heusden/Baanbrekers ook de betaalverplichting waardoor ook de
uitgaven minder worden.

S

Baanbrekers
Op basis van de meerjarenbegroting 2018-2021 van Baanbrekers
welke is behandeld in de raad van 27 juni 2017 is de bijdrage voor
de komende jaren verwerkt. Deze bijdrage is hoger dan de bijdrage
voor 2017. De hogere bijdrage ten opzichte van hetgeen in onze
meerjarenbegroting was voorzien bedraagt ongeveer € 1.600.000.
Dekking voor deze meerkosten is gevonden binnen het geheel van
het Sociaal Domein. Dit door uit te gaan van een meer realistische
verwachting van de zorgkosten voor de komende jaren. Dit heeft tot
gevolg dat geen grote overschotten meer verwacht worden en dat
voor tegenvallers ten opzichte van de huidige raming gebruik
gemaakt moet worden van de reserve Sociaal Domein.

S

Subsidie samenwerking O3-partijen
Conform eerder gemaakte afspraken is de subsidiebijdrage aan de
gezamenlijke O3-partijen in 2017 incidenteel hoger.

I

voordeel
985.000

nadeel

-240.000

300.000
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Subsidieregeling Sociaal Culturele voorzieningen
Het subsidiebeleid voor buurthuizen is geëvalueerd. Dit heeft geleid
tot wat aanpassingen in de subsidiebedragen vanaf 2018. Hierdoor
is ten opzichte van 2017 een voordeel ontstaan van ongeveer
€ 80.000. Daarnaast is sprake geweest van harmonisatie van de
huurtarieven voor de buurthuizen. Ook dit heeft geleid tot
aanpassingen in de begroting 2018. Deze aanpassing heeft tot
gevolg dat ongeveer € 50.000 minder huurinkomsten ontvangen
worden.

S

voordeel
30.000

Huishoudelijke hulp
Op basis van de nu bekende gegevens verwachten we dat de
kosten voor hulp bij het huishouden (schoon en leefbaar huis) lager
uitkomen dan de raming voor 2017. Dit betreft zowel de
Persoonsgebonden budgetten als Zorg in natura. Er is sprake van
een afname van het aantal cliënten wat voor een deel verklaart kan
worden door uitstroom naar de Wet langdurige zorg en begeleiding.

S

222.000

WMO begeleiding
De verwachte kosten voor Persoonsgebonden budgetten en Zorg in
natura worden op basis van de nu bekende gegevens geraamd. Dit
is hoger dan de verwachte lasten in 2017. We zien een hogere
benutting en een lichte stijging in de toewijzingen. Hier staat een
hogere Rijksbijdrage van ongeveer € 500.000 tegenover (deze
Rijksbijdrage is verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen).
WMO-begeleiding werd budget neutraal verwerkt in de begroting
maar dat uitgangspunt is verlaten.

S

Jeugdhulp
De verwachte kosten voor jeugdhulp worden eveneens op basis van
de laatste inzichten geraamd. De kosten worden totaal ongeveer
€ 1.000.000 lager ingeschat.
Daarnaast is sprake van een lagere Rijksbijdrage van ongeveer
€ 500.000 (verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen).
Jeugdhulp werd evenals Wmo begeleiding budget neutraal verwerkt
in de begroting, maar dat uitgangspunt is verlaten.

S

nadeel

-557.000

500.000
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voordeel

nadeel

Wmo oud
De kosten voor woon-, rol- en vervoersvoorzieningen worden in
2018 ook lager geraamd dan voor 2017. Door ook hier uit te gaan
van de reëel te verwachten zorgkosten kan de stelpost voor
eventuele tegenvallende kosten komen te vervallen. Dit is een
voordeel van € 430.000. Daarnaast worden andere kosten lager
ingeschat.

S

640.000

Algemene gezondheidszorg
De kosten voor de GGD zijn hoger als gevolg van de indexering. Dit
is conform de begroting 2018 van de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD) die door de raad op 6 juni 2017 is
vastgesteld.

S

Aan dit programma zijn minder interne kosten toegerekend.

S

Voor de nog te verwerken indexering van budgetsubsidies is een
stelpost opgenomen.

S

-20.000

De onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen worden
geraamd op basis van de in een bepaald jaar uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor ontstaan verschillen tussen
de jaren. Deze hogere kosten worden verrekend met de
onderhoudsreserve.

I

-10.000

-65.000

550.000

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

-31.000
3.227.000
-923.000
2.304.000

-923.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Specificatie verschil:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Nadelig verschil

-28.589
-28.089
-500

Voornaamste verschillen:
voordeel

nadeel
-86.000

De budgetten voor de oude WMO-voorzieningen zijn in de begroting
geraamd op verwachte kosten. De werkelijke zorgkosten zijn in 2016
lager geweest dan de huidige raming.

S

Participatie
De uitgaven voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en
participatie (inclusief Baanbrekers) zijn lager dan in 2016. Deze
uitgaven betreffen de doorbetaling van de Rijksbijdrage voor het
onderdeel WSW. De lagere kosten zijn het gevolg van de lager
ontvangen Rijksbijdrage (die via programma Algemene
Dekkingsmiddelen loopt).

S

Wmo-begeleiding
De uitgaven voor Wmo-begeleiding zijn per saldo hoger dan in 2016.

S

-600.000

Jeugdhulp
De uitgaven voor Jeugdhulp zijn per saldo hoger dan in 2016.

S

-700.000

Armoedebeleid
De kosten voor armoedebeleid zijn hoger.

S

-200.000

Subsidiering diverse partijen
Conform eerder gemaakte afspraken zijn de subsidies aan de O3partijen en stichting de Schroef hoger.

I

-304.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

Hogere kosten GGD.

S

Overige verschillen

I

Totalen
Saldo verschil

740.000

687.000
-65.000
28.000
1.455.000

-1.955.000
1.455.000
500.000
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Programma 8 Milieu en afval
Rekening
2016

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

10.197
7.152
-3.044

7.804
7.886
82

7.395
7.317
-78

106
2.015
1.909
-1.135

322
-322
-240

55
-55
-133

Verschil

409
-569
-160

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel
Riolering
De rioolheffing is gestegen door de inflatiecorrectie van 1,4%

nadeel

S

97.000

De kapitaallasten voor het taakveld riolering zijn lager. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de lagere rente.

S

80.000

De calculatorische BTW geeft een nadeel ten opzichte van vorig jaar
door de hogere kosten, is er een groter deel toe te rekenen.

S

Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met
betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing
gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. De
dotatie aan de voorziening is lager dan voorgaand jaar.

I

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens
het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert
jaarlijks.

I

-77.000

Er is meer geld nodig voor hosting en revisiegegevens met betrekking
tot de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

S

-50.000

S

-340.000

S

-40.000

Afval
In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de gehele
gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en het
terugdringen van de hoeveelheid restafval, heeft als gevolg dat er
minder opbrengsten binnenkomen uit de afvalstoffenheffing.
De vergoeding uit het afvalfonds was in 2017 geraamd op € 580.000.
Op basis van de werkelijke vergoeding 2016 en de prognose voor
2017 zal deze in de tweede berap 2017 worden bijgesteld naar
€ 500.000. Voor 2018 wordt de opbrengst geraamd op € 540.000
vanwege de toenemende tonnages voor de andere afvalstromen
buiten het restafval. Ten opzicht van de primaire raming 2017 geeft
dit een nadeel van € 40.000.

-56.000

80.000
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voordeel
335.000

De kosten voor de inzameling en verwerking van restafval zijn lager
dit wordt veroorzaakt door het effect van het invoeren van het
omgekeerd inzamelen.

S

Daar tegenover staat dat de afvalverwerking van PMD
(€ 25.000), GFT (€ 80.000) en papier (€ 75.000) gaan stijgen. Ook de
huur van de geplaatste ondergrondse containers
(€ 75.000) zijn extra kosten ten opzichte van 2017.

S

Als gevolg van de lagere kosten voor afvalinzameling en –verwerking
is de calculatorische BTW lager.

S

53.000

I

24.000

Milieubeheer
De bijdrage aan de omgevingsdienst is in 2018 lager dan in 2017. Dit
wordt veroorzaakt doordat de jaarrekening 2016 sluit met een positief
saldo van ruim € 4 miljoen. Dit positief saldo wordt veroorzaakt door
een hogere omzet, lagere exploitatiekosten en nog niet volledig
uitgevoerde projecten zoals ‘Huis op orde’ en het organisatieplan.

-255.000

Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

nadeel

-64.000
722.000


-882.000
722.000
-160.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Specificatie verschil:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Voordelig verschil
Voornaamste verschillen:

-160
-3.044
2.884
voordeel

Riolering
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is omgezet in
een voorziening riolering. Deze omzetting moet verwerkt
worden via de staat van baten en lasten. Deze mutaties
zorgde in 2016 voor een nadeel ten opzichte van de begroting
en is nu een voordeel.

nadeel

S

1.973.000

De opbrengst rioolheffing is hoger door tariefstijging en
inflatiecorrectie.

S

300.000

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen
volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks.

S

-295.000

Als gevolg van de hogere kosten voor onderhoud met
betrekking tot riolering is de calculatorische BTW hoger.

S

-60.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t.
overhead.

S

Afval
In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de
gehele gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en
het terugdringen van de hoeveelheid restafval, heeft als
gevolg dat er minder opbrengsten binnenkomen uit de
afvalstoffenheffing ten opzichte van 2016.

136.000

S

-205.000

Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t.
overhead.

S

150.000

Als gevolg van de lagere kosten voor afvalinzameling en –
verwerking is de calculatorische BTW lager.

S

75.000

In de loop van 2018 is het omgekeerd inzamelen voor de
gehele gemeente ingevoerd. Het beter scheiden van afval en
het terugdringen van de hoeveelheid restafval, betekent dat
de afvalstromen en geldstromen veranderen. Ten opzichte
van 2016 zullen de kosten voor het inzamelen voor huisvuil
op jaarbasis met € 180.000 dalen en de kosten voor de
verwerking van het restafval met € 700.000.

S

880.000

Daar tegenover staat dat de afvalverwerking van PMD
(€ 85.000), GFT (€ 80.000) en papier (€ 80.000) zullen
stijgen. Ook de huur van de geplaatste ondergrondse
containers
(€ 40.000) zijn extra kosten ten opzichte van 2016.

S

-285.000

Door de dalende tarieven komen er minder opbrengsten voort
uit de vergoedingen van het afvalfonds.

S

-50.000
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voordeel
Milieubeheer
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t.
overhead.
Overige verschillen
Totalen
Saldo verschil

S

nadeel

275.000

I
3.789.000
-905.000
2.884.000

-10.000
-905.000
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Programma 9 Bouwen en wonen
Rekening
2016

Begroting Begroting
incl.wijzi2018
gingen
2017

Verschil

Financiën (* 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties reserves
Stortingen in reserves
Onttrekkingen uit reserves
Per saldo mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves

23.491
26.273
2.782

9.712
9.333
-378

7.379
7.050
-329

105
24
-81
2.701

384
0
-384
-762

366
0
-366
-695

2.333
-2.283
50

Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
voordeel
Ruimtelijke ordening
In 2018 zijn de opbrengsten leges voor
omgevingsvergunningen hoger geraamd, door de aantrekkende
economie is er een toename van bouwactiviteiten.
Er zijn meer uren geraamd in verband met de formatie-uitbreiding
die is opgenomen in de voorjaarsnota 2017 voor de afhandeling
en administratieve ondersteuning voor omgevingsvergunningen.
Grondexploitatie:
Voor het saldo van de begroting heeft de grondexploitatie geen
effect. Dit behoudens de rente toevoeging op de voorziening voor
verwachte tekorten.

S

nadeel

100.000

S

-50.000

-

-

.
Totalen
Saldo verschil

100.000
-50.000
50.000

-50.000
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Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018
Saldo jaarrekening 2016
Nadelig verschil

-329
2.782
-3.111

Voornaamste verschillen:
voordeel
480.000

nadeel

Ruimtelijke ordening
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging
bestemmingsplannen waren in 2016 hoger dan geraamd. Deze
baten waren incidenteel en komen niet terug in de begroting
2018.

I

-170.000

In 2016 zijn er eenmalige exploitatiebijdragen ontvangen, dit
betreffen eenmalige baten, welke niet worden begroot in 2018.

I

-140.000

Grondexploitatie
In 2016 is voor de complexen ‘t-Hoog l en Dillenburg
tussentijdse winst genomen.

I

-3.566.000

Wonen en bouwen
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2016
€ 1.170.000. In de meerjarenraming was een opbrengst
opgenomen van € 900.000. Deze is in de begroting naar boven
bijgesteld. Voorzichtigheidshalve naar € 1.000.000. Dit leidt ten
opzichte van de werkelijke baten 2016 tot een nadelig effect van
€ 170.000.

S

-170.000

Door de BBV wijzigingen is het vanaf 2017 verplicht om de ICTcontracten rechtstreeks op de taakvelden te verantwoorden. Dit
betreft het ICT-contract voor vergunning en handhaving.

S

-40.000

Totalen
Saldo verschil

500.000

980.000


-4.091.000
980.000
3.111.000
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C.4 Uiteenzetting van de financiële
positie en de toelichting
Inleiding
Met ingang van 2017 vereist het vernieuwde BBV dat er een geprognosticeerde begin- en eindbalans
van het begrotingsjaar wordt opgenomen alsmede voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Geprognosticeerde meerjarenbalans 2017-2021
Bedragen zijn opgenomen x € 1.000

31-12-2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa

106.892

Vlottende schuld
Overlopende passiva
Balanstotaal passiva

110.327

31-12-2021

132.747

135.013

-

-

-

94.510

96.666

98.856

121.661

124.123

12.382

11.934

11.470

11.086

81.804

78.707

76.153

10.890
67.783

53.887

70.693

67.479

64.309

58.726

44.526

8.714

8.714

9.572

7.714

8.714
255

5

405

5

5

2.392

2.109

2.267

1.337

188.696
31-12-2017

Vaste schuld
Vlottende passiva

108.599

31-12-2020

-

Vaste passiva
Voorzieningen

31-12-2019

-

Balanstotaal activa

Eigen vermogen

31-12-2018

187.307
31-12-2018

169.955
25.756

186.479
31-12-2019

168.569
27.249

31-12-2020

169.142
30.476

392
200.530

188.900
31-12-2021

176.990
32.651

164.380
32.936

2.668

2.710

2.745

2.730

2.548

141.532

138.610

135.922

141.608

128.895

18.741
17.827

18.738
17.824

914

914
188.696

17.337
16.423
914

187.307

23.540
22.626
914

186.479

24.521
23.607
914

200.530
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Het verwachte verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
2017

2018

2019

2020

2021

Economisch nut
Boekwaarde 1 januari

74.118

86.631

86.805

87.398

105.557

Investeringen

16.591

3.818

5.650

21.151

-

Desinvesteringen

1.863

597

2.245

-

-

Afschrijvingen

2.214

3.046

2.812

2.992

3.436

Boekwaarde 31 december

86.631

86.805

87.398

105.557

102.121

Maatschappelijk nut
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

2.336

7.879

9.861

11.458

16.105

10.367

2.450

2.150

5.350

6.800

4.569

-

-

-

-

255

468

553

703

903

Boekwaarde 31 december
Materiële vaste activa

7.879

9.861

11.458

16.105

22.002

94.510

96.666

98.856

121.661

124.123

In het verloop is onderscheid gemaakt tussen de investeringen met een economisch nut en
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Beide soorten investeringen
worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur. De investeringen zijn
verwerkt op basis van het nieuw beleid en in gang gezet beleid en de geplande
vervangingsinvesteringen.
Financiële vaste activa
Het verwachte verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
2017
Boekwaarde 1 januari
Verstrekkingen
Aflossingen
Boekwaarde 31 december

2018

2019

2020

2021

12.686

12.382

11.934

11.470

40

-28

-

-

-

345

420

463

384

196

12.382

11.934

11.470

11.086

11.086

10.890

De financiële vaste activa bestaan voornamelijk uit verstrekte leningen aan woningcorporaties en in
erfpacht uitgegeven gronden. Daarnaast zijn enkele deelnemingen opgenomen. De deelneming in NV
Intergas wordt in 2018 afgewikkeld.
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Voorraden
De voorraden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2017
In exploitatie genomen
bouwgrond
Verliesvoorziening

2018

2019

2020

2021

88.630

79.617

76.690

71.231

57.280

-17.944

-12.145

-12.388

-12.511

-12.761

Gereed product en
handelsgoederen
Voorraden

70.686

67.472

64.302

58.719

44.519

7

7

7

7

7

70.693

67.479

64.309

58.726

44.526

Bij de jaarrekening 2016 zijn de niet in exploitatie genomen gronden opgenomen onder de materiële
vaste activa conform de geldende verslaggevingsregels.
Bij de bouwgrondexploitatie is zichtbaar dat de positie in de komende jaren wordt afgebouwd. Voor
2018 is dit voornamelijk het gevolg van het afsluiten van de complexen Centrumplan Vlijmen en
Groenewoud III. Aangezien voor beide complexen tevens een verliesvoorziening is gevormd neemt de
verliesvoorziening in 2018 ook af. Het verloop in de jaren erna is het gevolg van verwachte lasten en
baten voor de verschillende complexen. Er zijn nauwelijks mutaties als gevolg van het verwachte
afsluiten van een complex in deze periode.
Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf
grondbeleid.
Overige vlottende activa
De overige vlottende activa bestaat uit uitzettingen korter dan 1 jaar, liquide middelen en overlopende
activa. Hiervan is een inschatting gemaakt rekening houdend met het verloop van de overige
balansposten. Hieraan ligt geen zelfstandige raming ten grondslag.
De voorziening dubieuze debiteuren is in minder gebracht op de openstaande vorderingen. Er zijn
geen mutaties geraamd in de periode 2017 tot en met 2021.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserve

12.711

13.411

14.211

9.651

9.851

Bestemmingsreserves

12.777

13.707

14.742

21.284

21.875

Resultaat
Eigen vermogen

268

130
25.756

1.522
27.249

1.716
30.476

1.210
32.651

32.936

Het verloop van de algemene reserve en de bestemmingsreserves wordt op de volgende pagina
weergegeven. Het resultaat dat is opgenomen komt overeen met het verwachte saldo volgens de
meerjarenraming.
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Beginstand Mutaties Beginstand Mutaties Beginstand Mutaties Beginstand Mutaties Beginstand
1-1-2018

in 2018

1-1-2019

in 2019

1-1-2020

in 2020

1-1-2021

in 2021

1-1-2022

Algemene reserve

12.711

701

13.411

800

14.211

-4.560

9.651

200

9.851

Algemene reserve

12.711

701

13.411

800

14.211

-4.560

9.651

200

9.851

154

-67

87

-103

-16

179

162

207

369

Reserve onderhoud openbare gebouwen
Reserve onderhoud sportgebouwen

70

62

132

-11

121

-3

118

-3

114

212

-25

186

89

276

124

399

37

436

1.244

-7

1.237

57

1.295

223

1.518

-442

1.076

Reserve vervanging lichtmasten

185

-

185

-

185

-

185

-

185

Reserve uitvoering baggerplan

450

100

550

100

650

100

750

100

850

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

379

128

507

251

757

198

955

127

1.081

Reserve bijdrage bedrijven GOL

455

117

572

117

689

117

806

117

923

4.249

85

4.334

85

4.419

305

4.724

250

4.974

Reserve IHP

-

360

360

361

721

300

1.021

145

1.166

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

2

55

57

148

205

163

369

163

531

Reserve aandeel verkoopsom HNG

57

-29

28

-19

9

-9

-

-

-

Reserve BCF

67

-37

30

-30

-

-

-

-

-

Reserve onderhoud schoolgebouwen
Reserve onderhoud wegen

Reserve sociaal domein

Reserve uitvoering Cultuurnota
Rood voor Groen
Bestemmingsreserve kapitaallasten
Bestemmingsreserves

20

-

20

-

20

-

20

-

20

493

446

939

248

1.186

-656

531

294

824

4.740

-258

4.482

-258

4.224

5.502

9.726

-402

9.323

12.777

930

13.707

1.035

14.742

6.542

21.284

592

21.875
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Algemene reserve
De algemene reserve dient als buffer voor rekeningtekorten en wordt tevens ingezet om het algemeen
weerstandsvermogen op peil te houden. De belangrijkste mutaties betreffen:
- Geraamde opbrengsten uit verkoop gemeentelijke eigendommen;
- Storting in de bestemminsgreserve kapitaallasten in verband met de realisatie van de GOL in
2020.
Daarnaast is nog een bedrag gereserveerd voor de aanleg van een fietspad aan de Tuinbouwweg/D.
Óultremondweg van € 1,6 mln. De onttrekking hiervan is nog niet geraamd.
Onderhoud openbare gebouwen
De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen
te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een
onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves
en voorzieningen.
Onderhoud sportaccommodaties
De reserve is bedoeld om de jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten van de gemeentelijke
sportgebouwen te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de reserve. Er wordt
gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een voorziening in lijn met de
nota reserves en voorzieningen.
Onderhoud schoolgebouwen
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen bedoeld voor
gymnastiekonderwijs en eventuele calamiteiten aan schoolgebouwen. De reserve is bedoeld om deze
jaarlijks fluctuerende kosten te egaliseren. Het geraamde saldo wordt derhalve gemuteerd in de
reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in een
voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.
Onderhoud wegen
De reserve is ingesteld om op de langere termijn de kosten van het onderhoud van wegen te kunnen
blijven betalen. Dit op basis van de aanwezige beheerplannen. Het geraamde saldo wordt derhalve
gemuteerd in de reserve. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen
zetten in een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.
Vervanging lichtmasten
De reserve is bestemd voor de vervanging van lichtmasten op basis van de beheerplannen. Er worden
geen mutaties in deze reserve geraamd. Er wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan op basis
waarvan deze reserve omgezet zal worden in een voorziening in lijn met de nota reserves en
voorzieningen.
Uitvoering baggerplan
De reserve is ingesteld om de kosten van het baggeren van de watergangen op basis van het
baggerplan Heusden 2012-2022 te dekken. Tot het jaar 2022 wordt jaarlijks een bijdrage ten laste van
de exploitatie gestort. De werkelijke kosten van het baggeren worden te zijner tijd ten laste van deze
reserve gebracht. Er wordt gewerkt aan een onderbouwing om deze reserve om te kunnen zetten in
een voorziening in lijn met de nota reserves en voorzieningen.
Bovenwijkse voorzieningen
De reserve is ingesteld om de kosten van bovenwijkse voorzieningen af te dekken, die ontstaan naar
aanleiding van de ontwikkeling van bouwlocaties. De reserve wordt gevoed vanuit de
grondexploitaties. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 worden deze met name ten laste van complex
Geerpark gebracht.
Reserve bijdrage bedrijven GOL
Sinds 2014 wordt van bedrijven OZB ontvangen ter financiering van de gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL). De jaarlijks geraamde bijdrage wordt gestort in de reserve.

Begroting 2018

| 159

Reserve sociaal domein
Bij de jaarrekening 2014 is in ieder geval voor de huidige coalitieperiode een reserve sociaal domein
gevormd, die gevoed zal worden met eventuele meevallers op de budgetten binnen het sociaal
domein. Deze reserve kan in eerste instantie dienen om eventuele tegenvallers binnen het sociaal
domein op te vangen. De mutaties betreffen het verwachte saldo op het sociaal domein nu er sprake
is van een reële raming.
Reserve IHP
Bij deze begroting wordt een reserve ingesteld voor het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. De
reserve heeft tot doel om de lasten die voortvloeien uit het vastgestelde plan gelijkmatig over de
looptijd van 20 jaar te spreiden zodat dit geen schommelingen veroorzaakt in de jaarlijkse
exploitatielasten. In de jaren dat de werkelijke lasten lager zijn, wordt de reserve gevoed en vice
versa.
Afvalstoffenheffing
De bestemmingsreserve afvalstoffenheffing wordt omgezet in een voorziening afvalstoffenheffing.
Ontvangen gelden uit de afvalstoffenheffing moeten verplicht besteed worden voor dit doel en een
eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening. Deze omzetting is bij de jaarrekening 2016
niet gerealiseerd als gevolg van de negatieve stand van de reserve. Zoals weergeven in de paragraaf
lokale heffingen, is de verwachting dat het tekort in de afvalreserve ultimo 2017 groter wordt. Deze
neerwaartse bijstelling is nog niet in bovenstaand verloopoverzicht verwerkt. De mutaties in alle
reserves vinden plaats in de jaarrekening 2017. Zolang er een tekort is, vindt de omzetting van
reserve naar voorziening nog niet plaats.
Aandeel verkoopsom HNG
Dit betreft de tegenwaarde van het geactiveerde aandeel verkoopsom Hypotheekfonds Nederlandse
Gemeenten. De reserve bouwt jaarlijks af. De laatste onttrekking zal in 2020 plaatsvinden.
Reserve BCF
De reserve is ingesteld om de nadelige effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds te
compenseren. De reserve bouwt geleidelijk af.
Uitvoeringsprogramma cultuurnota
De reserve is ingesteld om een aantal activiteiten te kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van kleine
kunstwerken in de kernen, de ontwikkeling van de kunstroute “Halvezolenlijn” en het ontwikkelen van
een sokkelproject in de Vesting.
Rood voor Groen
Uitbreidingslocaties gaan vaak ten koste van het buitengebied. De gedachte achter de Rood met
Groen regeling is, dat er geld gereserveerd wordt om deze aantasting van de ruimte in het
buitengebied te compenseren met een kwaliteitsverbetering in het resterende buitengebied. De
stortingen komen ten laste van de grondexploitatie en vinden plaats in het jaar nadat betreffende
grond is uitgegeven. Voor 2018 tot en met 2021 komen de stortingen voornamelijk ten laste van
Geerpark, De Grassen en Hoog II. De enige geraamde onttrekking vindt plaats in 2020 in de vorm van
een overheveling naar de bestemmingsreserve kapitaallasten inzake GOL.
Reserve kapitaallasten
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch
nut, maar met een maatschappelijk belang. De geraamde onttrekkingen in 2017 tot en met 2020
betreffen de reguliere kapitaallasten. De dotatie in 2020 houdt verband met GOL en komt uit de
algemene reserve en de reserve Rood voor Groen.
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Voorzieningen
De voorzieningen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2017
Erfenis Weimar
instandhouding museum
Herstel kerkgebouw
voormalige gem. Heusden
Afwikkeling plannen
bouwgrondexploitatie
Voorziening pensioenen
wethouders
Voorziening riolering
Voorzieningen

2018

2019

2020

2021

42

42

42

42

42

66

66

66

66

66

372

372

372

372

372

49

49

49

49

49

2.139

2.182

2.216

2.202

2.020

2.668

2.710

2.745

2.730

2.548

Erfenis Weimar instandhouding museum
De gemeente Heusden heeft met het aanvaarden van de erfenis de voorwaarden geaccepteerd die
aan de besteding zijn gesteld. Volgens het BBV behoren de van derden verkregen middelen, die
specifiek besteed moeten worden, tot de voorzieningen. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen
lasten geraamd.
Herstel kerkgebouw voormalige Gemeente Heusden
Deze voorziening is bestemd voor verstrekking van bijdragen voor herstel kerkgebouwen in de
voormalige gemeente Heusden. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen bijdragen geraamd.
Afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie
De voorziening is ingesteld om kosten en opbrengsten te verantwoorden van plannen die al zijn
afgewikkeld. Voor 2018 tot en met 2021 worden geen mutaties geraamd.
Pensioenen wethouders
Bij de jaarrekening 2016 is een voorziening gevormd voor een klein deel van de verplichting inzake
pensioenen van wethouders. Deze zal de komende jaren muteren afhankelijk van de bezetting en
circulaires van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijsrelaties die de uitgangspunten
bepalen. Gezien de geringe omvang is er geen inschatting gedaan van deze mutaties en zijn er voor
2017 en 2018 tot en met 2021 geen mutaties geraamd.
Riolering
De bestemmingsreserve onderhoud riolering is bij de jaarrekening 2016 omgezet in een voorziening
riolering. Ontvangen gelden uit de rioolheffing moeten verplicht besteed worden aan riolering en een
eventueel positief saldo wordt gestort in de voorziening.
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden betreffen zowel de aangetrokken financieringen bij banken en andere financiële
instellingen als de leningen bij andere openbare lichamen. Daarnaast zijn ontvangen
waarborgsommen opgenomen.
De financieringen zijn opgenomen op basis van de meerjarige liquiditeitsprognose. De totale omvang
neemt af voornamelijk als gevolg van enerzijds lagere uitgaven voor investeringen en
bouwgrondexploitaties en anderzijds hogere verwachte inkomsten uit bouwgrondexploitaties. Een
nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf financiering.
Vlottende passiva
De vlottende passiva betreffen zowel de kortlopende schulden als de overlopende passiva. Hiervan is
een inschatting gemaakt rekening houdend met het verloop van de overige balansposten. Hieraan ligt
geen zelfstandige raming ten grondslag.
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C.5 Ontwikkeling EMU-saldo
Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Financiële instellingen en Overheid

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Heusden

Antw oordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:
Gem eentenaam :
Gem eentenum m er:
Jaar:

Omschrijving

Gemeente Heusden
0797
2018
2017
x € 1000,-

2018
x € 1000,-

Volgens realisatie Volgens begroting
tot en met april
2018
2017, aangevuld
met raming
resterende periode

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste
van de exploitatie minus de vrijval van de
voorzieningen ten bate van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op
de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de
Europese Unie en overigen, die niet op de
exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering
zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover
dezederden
transacties
met
betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog
niet vallen onder één van bovenstaande posten

11
a
b

Verkoop van effecten:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op
de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

2019
x € 1000,-

2020
x € 1000,-

2021
x € 1000,-

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2018

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2018

Volgens
meerjarenraming
in begroting 2018

-1.233

-1.761

-3.357

-3.698

-2.001

2.469

3.515

3.365

3.695

4.338

-473

5.757

1.340

-109

-68

26.958

6.268

7.800

26.501

6.800

16.334

20.382

14.838

14.856

20.767

16.530

20.541

15.043

15.139

20.925

nee

-25.999

ja

nee

1.402

ja

nee

-6.247

ja

nee

ja

-26.330
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C.6 Nieuw beleid en in gang gezet
beleid per programma
Investeringen
€
Invest.

Term ijn
Jaar

jaren

€

€

€

€

2018

2019

2020

2021

Programma 3
1
2

Gebiedsontw ikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Mitigerende m aatregelen voortvloeiend uit GOL

14.500.000

v.a. 2020

40

0

0

0

652.500

3.500.000

v.a. 2020

gem 20

0

0

0

245.000

2.500.000

v.a. 2019

20

0

0

2018

20/40

175.000

172.500

Programma 5
3

Integraal Huisvestingsplan Onderw ijs (IHP)

conform IHP

527.000

527.000

527.000

527.000

Programma 6
4

Bedrijventerreinen (revitalisering/herstructurering)

5

Onderhoud sportaccom m odaties

138.000

v.a. 2016

11.960

11.776

11.592

11.408

70.000 p/j

v.a. 2017

20

4.300

8.600

12.900

17.200

29.075

Programma 8
6

Investeringen conform Gem eentelijk Riolerings Plan
465.197

2017

60/45/40/15

3.150.000

2018

60/45/40/15

3.150.000

2019

60/45/40/16

3.150.000

2020

60/45/40/16

Totaal kapitaallasten riolering
7

Investeringen Duurzaam heid/energiebesparing
Totaal kapitaallasten duurzaam heid

150.000

2017

500.000

2018

div

29.075

29.075

29.075

110.287

110.287

110.287

110.287

110.287
110.287

29.075

139.361

249.648

359.935

13.000

12.800

12.600

12.400

43.333

42.667

42.000

56.133

55.267

54.400

13.000

Exploitatie
€

€

€

€

2018

2019

2020

2021

Programma 4
8

Recreatie en toerism e

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Algemene dekkingsmiddelen
9

Stelpost nieuw beleid

Investeringen:
1) Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
De afgelopen jaren zijn op verschillende momenten bedragen gereserveerd voor de Heusdense
bijdrage aan de uitvoering van de projecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL). Eind 2013 hebben de samenwerkende partijen hiertoe een bestuursovereenkomst
afgesloten. De Heusdense bijdrage bedraagt op basis van de afspraken in de overeenkomst bedragen
€ 15,7 mln. en zal naar verwachting in de periode vanaf 2020 beschikbaar moeten komen zoals de
uitvoering nu gepland is na het doorlopen van de NRD/MER/PIP procedure (incl. evt
beroepsprocedure) en de aanbestedingsprocedure.
De door Heusden reeds gemaakte kosten (voorbereidingskosten en aanleg Ei van Drunen) en de in te
brengen gronden verrekend met de te betalen bijdrage. Voor de uitvoeringsfase is in deze begroting
een bedrag van € 14,5 mln. beschikbaar.
In de voorjaarsnota 2017 is een aanvullend investeringsbedrag van € 3,5 mln. opgenomen om fase 2
van de GOL tegelijk met fase 1 uit te voeren. In de raadsvergadering van 6 dec 2016 heeft de raad
ingestemd met de variantkeuzes in de Baardwijkse Overlaat en Nieuwkuijk. Onderdeel van het
voorstel was om de in de tweede fase geplande maatregelen met name op het gebied van fiets
(snelfietsroute) en natuur tegelijk met fase 1 uit te voeren.
In 2018 zijn nog geen investeringen voorzien.
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2) Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook
consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen
zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet
maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale
wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag
opgenomen vanaf 2019, voorafgaand/gekoppeld of na afloop aan de uitvoeringsfase van de GOL
projecten. In 2018 zijn nog geen investeringen voorzien.
3) Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
In de raadsvergadering van juli 2017 is het IHP vastgesteld. De investeringsplanning voor de
komende 20 jaar is daarin opgenomen. Dit resulteert in een gemiddelde jaarlast van € 527.000 (door
de aanpassing van de rekenrente van 2,5 naar 2% is dit iets lager dan opgenomen in de
voorjaarsnota). 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. Te beginnen met de Dromenvanger/Leilinde in Oudheusden.
4) Revitalisering/herstructurering bedrijventerreinen
In de voorjaarsnota 2015 zijn middelen opgenomen om de herstructurering van de bedrijventerreinen
af te ronden. Het gaat nog om de bedrijventerreinen Heesbeen, Bakkersdam en Meeuwaert. Voor
Heesbeen en Bakkersdam zijn de middelen eind 2016 afgeraamd van deze stelpost. De resterende
middelen kunnen nog ingezet worden.
Dit betreft de uitvoering van bestaand beleid; voor de resterende aanwending van de nog beschikbare
middelen zal geen separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd na de votering bij de vaststelling
van de begroting 2018.
5) Investeringen sportaccommodaties
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteitverbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die
voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten
worden geactiveerd (mits groter dan € 15.000). Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit
de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden
bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in ledverlichting, velden of
accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen,
uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Met het opnemen van deze stelpost
komen de stelposten ‘onderhoud sportaccommodaties’ en ‘investeringen sportaccommodaties’ uit
voorgaande begrotingen te vervallen. Het investeringsvolume per jaar is gebaseerd op de gemiddelde
jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een
exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd
voor de aanwending van het krediet in 2018 na de votering bij de vaststelling van de begroting 2018.
6) Investeringen Rioleringsplan
De investeringsvolumes in de jaarschijven komen overeen met de beoogde investeringen op basis
van het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan. Het college zal uitvoering geven aan de
rioleringswerkzaamheden. Na votering van het investeringsvolume 2018 bij de vaststelling van de
begroting 2018 volgt geen separaat voorstel aan de raad voor de aanwending van het jaarkrediet voor
specifieke rioleringsprojecten.
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7) Investeringen duurzaamheid/energiebesparing
In het coalitieprogramma 2014 – 2018 is de ambitie tot een verduurzaming van gemeentelijke
gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15% opgenomen. In de raadsvergadering
van 12 juli 2016 heeft de raad ingestemd met een plan van aanpak waarin verdere maatregelen zijn
opgenomen om te komen tot de gewenste duurzaamheid. Onderdeel hiervan zullen onder andere zijn:
het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentewerf, op de sporthal Die Heygrave en op sporthal
Dillenburg (bovenop de zonnepanelen die gepland zijn voor het behalen van de EPC-norm voor de
sporthal).
Deze maatregelen kunnen ook voortkomen uit het vervolg van de aanpak van de CO2-prestatieladder.
Dit bedrag zal, waar mogelijk, worden aangevuld met een bijdrage vanuit de subsidieregeling SDE+.
Tegenover de investeringen staan (op termijn) besparingen op de energielasten die in mindering
zullen worden gebracht op de bruto lasten van de investering.
In de voorjaarsnota 2016 is voor de uitvoering een investeringsbedrag van € 1 mln. beschikbaar
gesteld voor het restant van de coalitieperiode gelijk verdeeld over 2017 en 2018. Van het krediet
2017 resteert medio 2017 nog € 150.000. Omdat met het plan van aanpak reeds een uitwerking door
de raad is vastgesteld, zal geen separaat voorstel volgen voor de aanwending van het jaarkrediet
2018 na votering van het investeringsvolume 2018 bij de vaststelling van de begroting 2018.
Exploitatie:
8) Recreatie en toerisme
De middelen zijn bedoeld voor projecten die het toerisme in Heusden bevorderen of om voorzieningen
aan te leggen voor toeristen en recreanten. Het gaat hierbij om projecten die beleidsdoelen uit het
Sociaal Economisch Plan bewerkstelligen. Maar ook om regionale projecten die uit de samenwerking
met buurgemeenten voortkomen.
9) Nieuw beleid
Voor de afronding van het coalitieprogramma is in de voorjaarsnota 2016 een stelpost opgenomen.
Zodoende kan snel ingespeeld worden op knelpunten of nieuwe ontwikkelingen die op dit moment niet
kunnen worden voorzien.
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C.7 Vervangingsinvesteringen per programma
€
Invest.

Jaar

Term ijn

€

€

€

€

€

jaren

2018

2019

2020

2021

2022

Programma 3, 4, 6 en 8
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiem iddelen
349.307
806.001
372.500
131.100
283.000

2017
2018
2019
2020
2021

41.911

41.212
100.353

40.514
98.669
47.950

39.815
96.984
47.140
14.279

41.911

141.565

187.133

198.218

39.117
95.299
46.330
14.046
33.960
228.752

Programma 4
Vervangingsinvesteringen w interm achines
18.500

2017

2.220

2.183

2.146

2.109

2.072

254.850

2018

-

30.582

30.072

29.563

29.053

0

2019

-

-

-

0

2020

43.000

2021

-

5.160

2.220

32.765

32.218

31.672

36.285

31.757

31.200

30.643

30.086

30.943

30.400

29.857

59.443

58.400

Overhead
Vervangingsinvesteringen autom atisering
Softw are en hardw are
Specificatie aanw ezig.
195.000

2018

190.000

2019

365.000

2020

165.000

2021
-

31.757

62.143

120.486

26.871
145.214

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

15.000
15.000

Overhead
Aanpassingen archiefruimte Vlijmen (VJN 2016)

175.000

2018
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Bijlage: overzicht geraamde baten en
lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Begroting 2018
baten

lasten

saldo

Programma

Taakveld

1. Bestuur en beheer

0.1 Bestuur

2.409

-

-2.409

0.2 Burgerzaken

1.416

663

-753

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.907

2.075

168

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

226

160

-66

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.107

1

-2.106
-879

2. Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid
3. Verkeer en vervoer

888

9

0.63 Parkeerbelasting

-

65

65

2.1 Verkeer en vervoer

3.449

150

-3.299

48

17

-31

-

-

-

22

38

17

2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
4. Economie en recreatie

2.3 Recreatieve Havens
2.4 Economische havens en waterwegen
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.5 Cultureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5. Onderwijs

6. Sport en cultuur

7. Sociaal domein

8. Milieu en afval

4.1 Openbaar basisonderwijs

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-134

14.695

14.568

-127

75

29

-46

642

350

-292

277

13

-264

3.961

56

-3.904

1

-

-1

4.2 Onderwijshuisvesting

1.669

13

-1.657

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.477

446

-1.031

350

-

-350

5.2 Sportaccomodaties

3.329

965

-2.365

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.643

139

-1.504

5.4 Musea

326

35

-291

5.6 Media

1.105

200

-904

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.082

321

-2.760

6.2 Wijkteams

1.422

-

-1.422

6.3 Inkomensregelingen

9.240

8.201

-1.038

6.4 Begeleide participatie

3.632

-

-3.632

6.5 Arbeidsparticipatie

4.174

-

-4.174

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.436

7

-1.430

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.887

580

-6.307

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.228

-

-5.228

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

379

-

-379

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

869

-

-869

7.1 Volksgezondheid

1.361

12

-1.349

7.2 Riolering

3.064

3.385

321

7.3 Afval

3.484

3.920

436

847

12

-835

7.4 Milieubeheer
9. Bouwen en wonen

134

8.1 Ruimtelijke ordening

686

52

-634

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.687

5.973

286

8.3 Wonen en bouwen

1.005

1.025

20

0.5 Treasury

2.412

3.860

1.448

0.61 OZB Woningen

350

5.700

5.350

0.62 OZB Niet woningen

62

2.555

2.493

0.64 Belastingen overig

146

306

160

-

52.521

52.521

530

947

417

9.570

98

-9.472

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Overhead

0.4 Overhead

Heffing VPB

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

Resultaat

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

2.054

423

-1.630

109.760

109.890

130
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