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Samenvatting 

Bijgaand treft u de tweede bestuursrapportage 2018 aan die ingaat op de begrotingsuitvoering 2018 per  

september. Op basis van het meest recente inzicht en de verwachte situatie per eind van dit jaar, worden 

voorstellen gedaan tot aanpassing van de begroting 2018. Daarnaast gaat de bestuursrapportage in op de 

stand van zaken van de majeure projecten.  

Na de eerste bestuursrapportage 2018 bedroeg het verwachte begrotingssaldo voor 2018 € 189.000 

voordelig. Tussentijds is een eenmalige bijdrage van € 132.000 voor de afwikkeling van de 

gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch doorgeschoven naar 2021. De mutaties in 

deze tweede bestuursrapportage resulteren in een nadelig effect van per saldo € 148.000 nadelig, waarmee 

het begrotingssaldo uitkomt op € 173.000 voordelig. Het voorstel is om de tweede bestuursrapportage 2018 

vast te stellen. 

 

Aanleiding 

De bestuursrapportage is het middel om op 2 momenten per jaar te kijken naar de begrotingsuitvoering en 

daarin worden afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde begroting gemeld en toegelicht.  

 

Feitelijke informatie 

 

Voorgeschiedenis 

Op 9 november 2017 stelde u de begroting 2018 vast. Gedurende het jaar wordt met een 

bestuursrapportage op 2 momenten gekeken hoe het staat met de financiële uitvoering van de begroting.  

 

Kaders (beleid en wettelijk) 

Er zijn geen wettelijke kaders voor het opstellen van bestuursrapportages. In de Financiële beleids- en 

beheersverordening (op basis van art 212 Gemeentewet) staat dat wij u door 2 tussentijdse rapportages 

informeren over de realisatie van de begroting. 

 

Overige informatie 

Op basis van het meest recente inzicht en de verwachte situatie per eind van dit jaar, bevat de voorliggende 

bestuursrapportage voorstellen tot aanpassing van de begroting 2018 en enkele mutaties betreffende 

reserves. Verder gaat de bestuursrapportage in op de stand van zaken van de majeure projecten.  

Het aantal bijstellingen in deze tweede bestuursrapportage heeft per saldo een nadelig effect op het 

resultaat voor 2018 van € 148.000. Na de eerste bestuursrapportage 2018 bedroeg het saldo  

€ 189.000 voordelig. In onze gemeentebegroting 2018 is in de jaarschijf 2018 een eenmalig bedrag van  

€ 132.000 opgenomen. Deze bijdrage vervalt omdat de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling 

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch is doorgeschoven naar 2021. In de raadsvergadering van 8 mei jl. heeft u 

hierover besloten. Dit heeft tussentijds een positief effect op het begrotingssaldo. Het eindresultaat van deze 

tweede bestuursrapportage voor het verwachte begrotingssaldo over 2018 is daardoor € 173.000 voordelig. 

 

Structureel effect  

De structurele doorwerking voor 2019 e.v. is negatief. 

 

 



CONCEPT 

Raadsvoorstel                                                                                                               Tweede bestuursrapportage 20188    

 

 

Zaak: 00552540 2 

Structureel effect exploitatie (* € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. mei + sept 

circulaire (regulier) 

-288  -192  -326  -260  

Lagere huurinkomsten Kinderopvang/huur MFA jaren 16-

17-18 ev 

-50  -50  -50  -50  

Totaal effect begrotingssaldo  -338  -242  -376  -310  

 

 

Inzet van middelen 

De bijstellingen in de tweede bestuursrapportage hebben per saldo een negatief effect op het resultaat voor 

2018 van € 148.000. Structureel is het effect negatief en bedraagt € 338.000 in 2019, € 242.000 in 2020,  

€ 376.000 in 2021 en € 310.000 in 2022.  

 

Risico's 

Dit voorstel heeft geen risico’s. 

 

Afweging 

Het voorstel is om de tweede bestuursrapportage 2018 en daarin opgenomen financiële bijstellingen voor 

2018 e.v. vast te stellen. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, zullen de begrotingswijzigingen worden verwerkt.  

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de wnd. burgemeester, 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 december 2018; 

gezien het voorstel van het college van 30 oktober 2018; 

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 

 de tweede bestuursrapportage 2018 vast te stellen; 

 het aanvullende krediet van € 55.000 voor de ontwikkeling van woningbouw aan de Von Suppéstraat 

in Drunen 2018 te voteren; 

 het aanvullende krediet van € 200.000 voor de aanpassing van de verbouwing van De Voorste 

Venne te voteren; 

 het krediet van € 177.024 voor de kavelruil binnen de GOL te voteren; 

 de in deze tweede bestuursrapportage opgenomen bijstellingen voor 2018 en de mutaties reserve te 

verwerken in een begrotingswijziging. 

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

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

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2018 gemeld en 

toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per augustus 2018.  

 

Het verwachte resultaat voor 2018 na deze bestuursrapportage bedraagt € 173.000 voordelig. 

Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018, die tot het huidige saldo 

hebben geleid, weergegeven. 

 

Tabel 1 Begrotingssaldo 2de bestuursrapportage 

(bedragen x € 1.000; - = negatief effect)     

Saldo oorspronkelijke begroting 2018  130 

Effect tweede bestuursrapportage 2017  237 

Actueel saldo voor bestuursrapportage I 2018  367 
   

Resultaat eerste bestuursrapportage 2018:   

Bijstellingen 2018 849  

Waarvan mutaties reserves 1.026  

  -178 

Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2018  189 
     

Tussentijdse wijzigingen op het saldo     

Raadsbesluit vervallen bijdrage 2018 stadsgewest  
(8 mei 2018) 

  132 

     

Resultaat tweede bestuursrapportage 2018:     

Bijstellingen 2018 -161   

Waarvan mutaties reserves -13   
   -148 

Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2018  173 
   

      

 

 

De op 9 november 2017 in de raad vastgestelde begroting 2018 kende een saldo van € 130.000 

voordelig. Het structurele effect van de tweede bestuursrapportage 2017 (raad 19 december 2017) 

bedroeg voor 2018 € 237.000. De eerste tussenrapportage 2018, laat voor 2018 een bijstelling zien 

van per saldo € 178.000 negatief. Het saldo na de eerste bestuursrapportage kwam daarmee op  

€ 189.000 positief. In de raadsvergadering van 8 mei 2018 is besloten om een bijdrage van € 132.000 

niet in 2018, maar in 2021 te begroten. Deze bijdrage is bedoeld voor het stadsgewest voor de 

afwikkeling van de voormalig stortplaats De Vlagheide. Dit heeft een positief effect op het saldo van 

2018. De bijstellingen in deze tweede tussenrapportage 2018 leiden per saldo tot een nadeel van  

€ 148.000. Hierdoor komt het verwachte saldo voor 2018 uit op € 173.000 positief.  

 

Een toelichting op alle mutaties leest u op pagina 5 en verder. Verder doen we voor 3 onderwerpen 

een voorstel tot krediet aanpassing. Ten slotte informeren we u over de stand van zaken in de 

majeure projecten. 
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Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2019 en latere jaren. Voor het 

overige geldt dat de ramingen voor 2018 e.v., waar van toepassing, al zijn opgenomen in de begroting 

2019. De structurele doorwerking van deze rapportage is daardoor beperkt.  

 

In het overzicht hieronder is de structurele doorwerking voor de jaren 2019 t/m 2021 weergegeven  

(- = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking).  

 

Structureel effect exploitatie (* € 1.000) 2019 2020 2021 2022 

Algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. 

mei + sept circulaire (regulier) 

                     

-288  

                     

-192  

                        

-326  

                     

-260  

Lagere huurinkomsten Kinderopvang/huur 

MFA jaren 16-17-18 ev 

                       

-50  

                       

-50  

                          

-50  

                       

-50  

Totaal effect begrotingssaldo  

                     

-338  

                     

-242  

                        

-376  

                     

-310  
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2. Afwijkingen in budgetten begroting 2018 
 

Programma 1: Bestuur en beheer 

 
Taakveld 001 Bestuur 
Op verzoek van gemeenten organiseert de VNG gezamenlijke gemeentelijke activiteiten zoals de 

Digitale Agenda 2020 en de informatiebeveiligingsdienst. Voor 2018 werden deze activiteiten 

rechtstreeks gefinancierd door een uitname uit het Gemeentefonds. Vanaf 2018 is deze 

financieringsvorm niet meer toegestaan en is het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 

(Fonds GGU) opgericht. Het ministerie van BZK heeft de middelen die vanaf 2018 binnen het 

Gemeentefonds al waren begroot, laten vrijvallen voor verdeling over alle gemeenten. Deze verdeling 

vindt plaats via de algemene uitkering. Tegenover deze ontvangst via de algemene uitkering staat een 

gemeentelijke bijdrage aan het Fonds GGU. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. In de primaire 

raming 2018 was al een bedrag van € 49.000 opgenomen. De nog niet gelabelde bijdrage voor 2018 

bedraagt € 80.000.    

 

De salariskosten van het college zijn € 30.000 lager dan geraamd. Dit voordeel ontstaat omdat het 

college vanaf juli 2018 één wethouder (0,5 fte) minder heeft.  

 

Er zijn 2 voormalige wethouders die, na het vervullen van hun politiek ambt, recht hebben op een 

wachtgelduitkering. Inmiddels is hiervan één wachtgelduitkering per september 2018 beëindigd omdat 

betrokkene een baan heeft. De totale kosten voor de wachtgeldperiode 2018 tot en met 2020 zijn 

berekend op € 202.000. Dit bedrag zal worden gestort in de voorziening wachtgeld voormalig 

wethouders.      

 

Het voor schaalverdiepingstrajecten in de begroting opgenomen budget wordt voor 2019 niet geheel 

benut. De toekomstvisie ‘Samen thuis in Heusden’ is afgerond en voor de kosten rondom het traject  

‘Cultuur op koers’ wordt in deze bestuursrapportage voorgesteld om deze uit de reserve Cultuur op 

Koers te bekostigen. Dit is nader toegelicht onder programma 6. We verwachten daarom op het 

budget voor schaalverdieping een incidenteel voordeel van € 25.000 in 2018. 

 
Taakveld 003 Beheer overige gebouwen 
 

Verkoop gemeentelijke eigendommen 

Zowel de opbrengsten van de verkoop van gemeentelijke eigendommen als de hiermee gepaard 

gaande kosten, komen in 2018 naar verwachting circa € 1,2 miljoen lager uit dan begroot. Het totaal 

begrote (netto) resultaat uit de verkoop van gemeentelijke blijft echter onverkort gehandhaafd en de 

wijzigingen gaan hoofdzakelijk over het moment waarop de transacties plaatsvinden. Bij benadering 

zal de storting in de Algemene Reserve overeenkomen met de begroting. 

 

Dat de opbrengsten in 2018 achterblijven ten opzichte van de begroting wordt hoofdzakelijk 

veroorzaakt door het feit dat de geplande overdracht van een aantal cultuurgronden aan de provincie 

in het kader van de GOL op dit moment pas ten dele is afgewikkeld. Dit komt door de aanwezige 

bodemverontreiniging. Het resterende deel van deze transactie wordt nu op een andere manier en 

naar verwachting in 2019 afgewikkeld.  

 

De lagere kosten zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van circa € 1 miljoen. Dit betreft 

de afwikkeling van een ruiling en de boekhoudtechnische activering van het perceel dat de gemeente 

in eigendom verkrijgt. Pas op het moment dat de transactie plaatsvindt, dient dit als kostenpost te 

worden verantwoord.Op basis van de de huidige informatie is het niet de verwachting dat deze 

afwikkeling er nog dit jaar komt.  
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Beheer Poort van Heusden 

In afwachting van de uitkomst van de onderhandeling over de ontwikkeling van plan Steenenburg zijn 

wij terughoudend geweest met het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden op het terrein. 

Hierdoor zijn er (incidenteel) minder kosten gemaakt. 

 

Onderhoudskosten sport- en gemeentelijke gebouwen 

Het onderhoud voor sport- en gemeentelijke gebouwen wordt uitgevoerd volgens het MJOP en de 

kosten verschillen jaarlijks. Uit tussentijdse evaluatie blijkt dat de hierna genoemde werkzaamheden 

niet meer in 2018 uitgevoerd gaan worden.  

In het gemeentehuis Drunen wordt er voor totaal € 68.000 minder onderhoudskosten gemaakt en dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet vervangen van de luchtwamtepomp/koelmachine. Vanuit 

het onderhoudsplan was hiervoor € 50.400 beschikbaar.  

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de Bibliotheek Drunen € 100.000 door te schuiven gezien de 

onzekere toekomst van het gebouw en € 42.000 voor het zwembad Die Heygrave. De oorzaak 

hiervoor is dat de voorbereidingen van een nieuw MJOP veel tijd hebben gekost waardoor niet alle  

onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Totaal is er € 210.000 minder uitgegeven aan onderhoud. 

Er heeft echter voor € 60.000 een overschrijding plaatsgevonden, veroorzaakt door het Streekarchief 

(Demer) € 30.000 en door het buurthuis De Stulp voor € 30.000. Bij het Streekarchief is dat 

veroorzaakt door capaciteitsproblemen (regeling van de temperatuur), hierdoor moest de installatie 

gedeeltelijk worden aangepast en bij het buurthuis De Stulp is de renovatie van de bedrijfskeuken 

duurder uitgevallen.  

Per saldo resulteert dit alles in een voordeel van € 150.000, waarbij wordt voorgesteld om totaal  

€ 150.000 minder te onttrekken uit de reserve waardoor de werkzaamheden in 2019 alsnog kunnen 

worden uitgevoerd. Deze mutaties betreffen de programma’s 6, 7 en overhead. 

 

 

Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid 

 

Taakveld 120 Openbare orde en veiligheid  

Bij de jaarrekening 2017 is een inschatting gemaakt van de nog te betalen kosten 2017 voor nazorg 

van ex-gedetineerden. Omdat het aantal ex-gedetineerde dat nazorg heeft ontvangen, lager is dan 

begroot (2 cliënten t.o.v. begrote aantal van 30) vallen de werkelijk kosten € 29.000 lager uit. 

 

 

Programma 3: Verkeer en vervoer 

 

Taakveld 210 Verkeer en vervoer 

De afgelopen periode zijn er voor het klein onderhoud aan wegen incidenteel meer dan normale 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vanwege de droogte is er op diverse plekken o.a. als gevolg 

van meer dan normale wortelopdruk, schade ontstaan aan straatwerk. Door de onvoorziene extra 

herstel- en onderhoudswerkzaamheden ontstaat een budgetoverschrijding van € 40.000. Dit bedrag 

kan ten laste worden gebracht van de reserve onderhoud wegen. 

 

Op basis van het voor groot onderhoud van wegen beschikbare budget zijn 

onderhoudswerkzaamheden ingepland voor 2018. Naast de geplande werkzaamheden is sprake 

geweest van enkele afzonderlijke deelopdrachten en een spoedreparatie (Nieuwe Maasdijk). Bij 

asfalteringswerkzaamheden krijgt men vaak te maken met niet homogene vakken waardoor er tijdens 

de uitvoering net iets anders moet gebeuren. Dit is ondanks boringen vooraf niet altijd te voorzien. 

Voor groot onderhoud van wegen wordt een overschijding van het budget verwacht van € 35.000. Dit 

bedrag kan ten laste gebracht worden van de reseve onderhoud wegen. 
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Programma 4: Economie en Recreatie  

 
Taakveld 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  
De budgetoverheveling uit 2017 voor herstructurering bedrijventerreinen kan naar beneden worden 

bijgesteld. De gewenste samenwerking op, en herstructurering van, de bedrijventerreinen Vliedberg 

en Meeuwaert verlopen moeizamer dan verwacht. De verwachting is dat niet het gehele bedrag wordt 

aangesproken waardoor het budget kan worden verlaagd met € 44.500 tot € 200.000. 

 
 
Programma 5: Onderwijs 
 
Taakveld 430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

Op het budget voor onderwijstaken zijn op dit moment minder kosten voorzien. Zodoende ontstaat er 

een incidenteel voordeel van € 45.000. Het budget is bestemd voor onderwijsachterstanden in brede 

zin. Met behulp van de uitkering van het Rijk in het kader van het Onderwijs Achterstanden Beleid 

(OAB) wordt nu het lokale onderwijsbeleid uitgevoerd. Hierdoor worden de gemeentelijke middelen in 

2018 niet volledig benut. 

 
 
Programma 6: Sport en Cultuur 
 
Taakveld 520 sportaccommodaties 
Het nadeel op dit taakveld van € 39.500 heeft verschillende oorzaken die hierna worden beschreven. 

Door het extreem warme zomerweer zijn de onderhoudskosten € 12.000 hoger dan normaal. Zo 

moesten de velden extra worden beregend en heeft er meer onkruidbestrijding plaatsgevonden. 

Daarnaast is de drainage op de velden 3 en 4 van RKDVC voor € 6.500 vervangen, omdat deze niet 

meer functioneerde. Op het sportpark De Hoge Heide er voor een bedrag van € 15.500 opnieuw 

geasfalteerd. Ten slotte is het groot onderhoud in 2018 opnieuw aanbesteed; de kosten voor het 

maken van het bestek en aanbesteding bedroegen € 5.500. 

 

Taakveld 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Cultuur op Koers is een dynamisch traject en hieraan wordt in 2018 een vervolg gegeven. Tot 2018 

zijn de kosten ten laste van het schaalverdiepingsbudget gebracht. Voor de te maken kosten is in 

2018 geen budget beschikbaar gesteld. Vanuit de reserve Cultuur is het mogelijk om hiervoor alsnog 

een budget beschikbaar te stellen. Een bedrag van € 20.000 wordt onttrokken aan de reserve en 

ingezet om het proces verder te ondersteunen en om initiatieven, die aansluiten bij de gezamenlijk 

uitgezette koers, te faciliteren. 

 
 
Programma 7: Sociaal Domein 
 
Taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie 
MIKZ kinderopvang is een van de huurders van de Caleidoscoop. De in de begroting opgenomen 

geprognotiseerde huurinkomsten zijn gebaseerd op het oppervlak dat MIKZ in 2016 huurde (dat was  

600 m2). In de tussenliggende periode heeft MIKZ de huur gedeeltelijk opgezegd. Medio 2018 wordt 

er nog 332 m2 gehuurd en per 1 oktober 2018 neemt het gehuurde oppervlak nog verder af tot 215 

m2. 

De huuropzegging is, mede door de samenloop met een aantal andere discussies (waaronder de 

huurprijs, die nu voor alle gebruikers met een maatschappelijke functie hetzelfde zijn), lange tijd niet 

geëffectueerd. De afrekening over 2016 en 2017 vindt daardoor nu pas plaats en leidt tot een 

incidenteel nadeel van € 43.938. Voor 2018 hebben de huuropzegging en lagere huurprijs lagere 

huurinkomsten van € 39.210 tot gevolg. De structurele effecten voor 2019 en verder bedragen  

€ 50.200. 
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Sociaal Domein 

Binnen het sociaal domein zijn diverse ontwikkelingen te melden. Omdat in deze ontwikkelingen 

echter een grote mate van onzekerheid zit, zijn deze niet als daadwerkelijke bijstelling verwerkt in 

deze tweede bestuursrapportage. De bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal Domein is wel 

verwerkt omdat dit een bijstelling van het rijksbudget betreft. De verschillende ontwikkelingen worden 

hierna toegelicht. Deze ontwikkelingen muteren met de reseve Sociaal Domein waardoor deze geen 

effect hebben op het resultaat.  

 

Taakveld 630 Baanbrekers 

De bijdrage die onze gemeente betaalt aan Baanbrekers is voor 2018 in de eerste bestuursrapportage 

bijgesteld naar € 2.438.000. Dit is gedaan op basis van de geactualiseerde begroting 2018 van 

Baanbrekers. De eerste bestuursrapportage van Baanbrekers voorzag een voordeel van € 0,6 miljoen. 

De eerste bestuursrapportage van Baanbrekers werd echter vastgesteld na vaststelling van de eerste 

bestuursrapportage van onze gemeente en wordt nu bij deze tweede bestuursrapportage verwerkt. In 

de tweede bestuursrapportage van Baanbrekers wordt een voordeel voorzien van € 1,8 miljoen.  

 

Het totale voordeel van de eerste en tweede bestuursrapportage van Baanbrekers samen is € 2,4 

miljoen waarvan € 0,9 miljoen voor onze gemeente. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere 

rijksbijdrage voor de inkomensregelingen (de zogenaamde BUIG-middelen). In de tweede 

bestuursrapportage van Baanbrekers maken zij melding van een risico van het niet realiseren van de 

‘slimmer-opties’ (geldbesparende maatregelen). Deze maken voor € 0,7 miljoen onderdeel uit van het 

genoemde voordeel van € 2,4 miljoen. Er bestaat een reële kans dat deze niet (volledig) gerealiseerd 

gaan worden. Als dat het geval blijkt te zijn, resteert voor Heusden nog een voordeel van circa  

€ 650.000. Pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 beslist het bestuur van 

Baanbrekers welk deel van het voordeel zal toekomen aan de deelnemende gemeenten. Door deze 

‘onzekerheden’ is het te verwachten voordeel van Baanbrekers niet als begrotingswijziging 

meegenomen in deze bestuursrapportage. 

 

De integratie-uitkering voor het sociaal domein is positief bijgesteld. Voor een deel van deze bijstelling 

(€ 94.000) betekent dat een voordeel op de baten, maar een nadeel op de lasten omdat deze 

participatiemiddelen één op één worden doorbetaald aan Baanbrekers. 

 

Taakveld 720 Jeugzorg 

De prognose die de jeugdzorgregio afgeeft voor de begroting 2018 is € 16,7 miljoen negatief. In het 

verwachte tekort voor de regio zit ook een verwacht tekort in voor onze gemeente. Het tekort dat de 

regio presenteert, is het tekort ten opzichte van de integratie-uitkering sociaal domein Jeugd en is voor 

Heusden € 460.000 negatief. Omdat we medio 2017 bij het opstellen van de begroting 2018, op basis 

van de op dat moment bekende gegevens, onze uitgaven lager hebben begroot, betekent dit nu een 

groter nadeel ten opzichte van de eigen gemeentelijke begroting (uitgaande van de geprognosticeerde 

realisatiecijfers van de regio is dit € 1,2 miljoen).  

Dit is een flinke bijstelling ten opzichte van de verwachting en daarom zijn de gegevens van de regio 

naast onze eigen gegevens gelegd. Uit de controle tussen de data van de regio en onze gemeente 

zijn meerdere verschillen naar voren gekomenen deze worden verder uitgezocht. Daardoor is het te 

vroeg om de prognose van de regio in de bijstellingen mee te nemen.  

 

Integratie-uitkering Sociaal Domein 

De integratie-uitkering Sociaal Domein heeft een voordeel van € 457.000. Een deel hiervan 

(participatie) betreft middelen (€ 94.000) die één op één worden doorbetaald aan Baanbrekers. Het 

restant (€ 362.000) zal als voordeel ten gunste komen van de reserve Sociaal Domein.  

 

Als bovenstaande prognoses binnen het Sociaal Domein uitkomen, leidt dit tot een onttrekking aan de 

reserve Sociaal Domein van circa € 236.000. Er werd echter al een storting voorzien van € 626.000 

voor dit jaar waardoor eind van dit jaar alsnog een storting van € 390.000 wordt verwacht.  
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Programma 8: Milieu en afval 

 

Taakveld 820 Bouwgrond 

In de afgelopen jaren is het eerste deel van het project ‘Maatregelen wateroverlast Vlijmen Noord’ 

uitgevoerd. De werkzaamheden zijn betaald uit het beschikbare krediet waarbij ook een bijdrage is 

ontvangen van het waterschap. Voor de vervolgfase (2018-2022) van het project zijn middelen 

gereserveerd binnen de projecten Geerpark en De Grassen (beiden 50% van de vervolgkosten). In 

Geerpark door een fondsbijdrage aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. De kosten van de 

vervolgfase(n) worden in eerste instantie administratief volledig geboekt ten laste van de 

grondexploitatie De Grassen, waarna de 50% bijdrage vanuit Geerpark (via het fonds Bovenwijkse 

Voorzieningen)  daarop weer in mindering worden gebracht. Dit verklaart de toegenomen kosten en 

bijdrage in De Grassen. Per saldo blijft het aandeel in de kosten voor de projecten De Grassen en 

Geerpark gelijk. 

 

Taakveld 720 Riolering 

Er worden in 2018 minder kosten gemaakt op de post onderzoekskosten. Dit is te verklaren omdat het 

project meten en monitoren in het samenwerkingsverband De Meierij pas in 2019 tot uitgaven leidt. 

Daarnaast is het onderzoek naar foutaansluitingen in Heesbeen nog niet voltooid en is nog geen 

nieuw onderzoek op een andere locatie gestart. De onderzoekshoeveelheid voor 2018 wordt 

doorgeschoven naar 2019. Het incidentele voordeel is € 89.000. Dit doorschuiven kan tot gevolg 

hebben dat er in 2019 meer kosten gemaakt gaan worden dan het voor dit onderdeel beschikbare 

budget. Bij de tussentijdse rapportages zal worden gekeken naar de ontwikkelingen op het gehele 

taakveld riolering.  

 

Binnen rioolbeheer is een post opgenomen voor afkoppelsubsidie. Er zijn hiervoor minder kosten 

gemaakt dan verwacht omdat de subsidieregeling nog niet is geëffectueerd. Het incidentele voordeel 

is € 60.000. 

 

Investeringen voor rioolvervanging, aanleg hemelwatersysteem Oudheusden, aanpassen overstorten 

en afkoppelen zijn in 2018 niet gedaan. Redenen hiervoor zijn enerzijds de inzet van projectleiders 

voor grondexploitaties en majeure projecten en anderzijds is er een afhankelijkheid van de 

investeringen in de wegen. Bij het achterwege blijven van wegreconstructies zijn ook de 

mogelijkheden tot afkoppelen beperkt. Door het achterblijven van de investeringen is de beschikbare 

stelpost voor kapitaallasten ad € 27.880 niet nodig. 

 

Eind van het jaar zal het totaal van de niet benodigde middelen worden gestort in de voorziening 

Riolering. 

 

Taakveld 730 Afval 

Op 18 september jl. is de evaluatie over omgekeerd inzamelen vastgesteld. Het financiële resultaat 

van omgekeerd inzamelen is daarin geprognosticeerd op € 423.000 negatief in 2018, hetgeen ook aan 

de reserve Afvalstoffenheffing onttrokken zou moeten worden. In de evaluatie is uitgelegd waar de 

verschillen zijn ontstaan. 

 

Bij de tweede bestuursrapportage is opnieuw een prognose gedaan van de financiële resultaten voor 

2018. De onttrekking uit de reserve Afvalstoffenheffing is nu geprognosticeerd op € 606.000. Het 

verschil wordt met name veroorzaakt door: 

 

 Milieustraat, € 15.000, nadelig. 

Het verschil van € 15.000 zit voornamelijk in de opbrengsten van de milieustraat. Deze zijn bij 

de evaluatie te optimistisch ingeschat. De verwachting is dat de opbrengst ca. € 30.000 lager 

uitkomt dan bij de evaluatie werd ingeschat. Door een voordeel op de verwerkingskosten van 
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€ 15.000 is het verschil per saldo € 15.000 nadelig. 

 

 Inzameling en verwerking PMD, € 250.000 voordelig. 

 Hogere inkomsten Afvalfonds: ten tijde van het opstellen van de evaluatie waren er 

nog geen vergoedingen ontvangen vanuit het Afvalfonds. Inmiddels is de vergoeding 

over het eerste kwartaal ontvangen en die valt hoger uit dan verwacht. Deze 

doortrekkend naar een heel jaar levert hogere inkomsten op dan begroot. 

 Teruggave Afvalstoffendienst: voor de inzameling van het PMD-afval betalen wij in 

2018 een bedrag per ton aan de Afvalstoffendienst. Door een efficiënte inzameling 

(en relatief volle/zware containers) ontvangt de Afvalstoffendienst meer inkomsten 

dan zij nodig heeft om haar kosten per ingezamelde container te dekken. Daarom 

ontvangen we een bedrag voor 2018 retour van ca. € 120.000. Vanaf 2019 betalen 

we een bedrag per containerlediging aan de Afvalstoffendienst. De teruggave van de 

Afvalstoffendienst was ten tijde van de evaluatie nog niet bekend. 
 

 Verwerking GFT en restafval, € 55.000 nadelig. 

In het eerste kwartaal, waarop de evaluatie is gebaseerd, was de hoeveelheid GFT-afval lager 

dan in de kwartalen erna, die zijn gebruikt bij de tweede bestuursrapportage. Dit komt door de 

seizoensinvloeden. 

 

 Overige kosten, € 123.000 nadelig. 

In de evaluatie zijn enkel de huurkosten van de ondergrondse containers opgenomen en niet 

de kosten voor containermanagement, die ook op hetzelfde budget worden geboekt. 

Daarnaast is de vergoeding voor oud papier in de loop van 2018 verder gedaald, door 

dalende marktprijzen waaraan onze vergoeding één op één is gekoppeld. 

 

 Afvalstoffenheffing, € 245.000 nadelig. 

In totaal is het verschil ten op zichte van de evaluatie € 245.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt 

door een verlaging van de opbrengsten vanuit het jaar 2017 van € 245.000. Uit de 

jaarafrekeningen van Brabant Water, die vanwege de verschillende afrekenperiodes (3) in 

2018 zijn/worden ontvangen, blijkt dat de bevoorschotting te hoog is geweest. De 

bevoorschotting was hoofdzakelijk nog gebaseerd op het aantal containerledigingen terwijl in 

de praktijk al gebruik werd gemaakt van het omgekeerd inzamelen met een gemiddelde 

inworp van 1,1 per maand.    

 

 Overige verschillen per saldo € 5.000. 
 

Resultaat bestemmingsreserve afval 

Uit bovenstaande mutaties per september blijkt nu het verwachte resultaat uit te komen op € 606.000. 

Inclusief de dotatie van € 129.000 die bij de raadsbehandeling van de begroting is voorgelegd leidt dit 

tot een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 54.000.  

 

In de eerste berap 2018 is een bijstelling van € 50.000 ten laste van de egalisatiereserve 

afvalstoffenheffing gedaan om een overschrijding op de verwerking van het groenafval op te vangen. 

Dit blijkt achteraf niet correct omdat het om ging om groenafval als gevolg van het onderhoud van het 

openbaar groen. Dit mag niet ten laste van de afvalstoffenheffing worden gebracht. In deze tweede 

berap wordt dat gecorrigeerd en komt de overschrijding ten laste van het resultaat. 
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Taakveld 740 milieubeheer 

Dit jaar heeft bestrijding van de eikenprocessierups geleid tot beduidend hogere kosten.  

De preventieve behandeling bleek niet afdoende waardoor er veel nabehandelingen (opzuigen) nodig 

waren. Dit was niet alleen in Heusden maar ook landelijk een probleem. De capaciteit bij de 

bestrijdingsbedrijven bleef bij de enorme vraag achter, waardoor er niet altijd meteen op overlast kon 

worden gereageerd. Door de extra werkzaamheden zijn de kosten incidenteel € 25.000 hoger.   

 

 

Programma 9: Bouwen en wonen 

 

Taakveld 820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 

Bij deze tweede bestuursrapportage worden geen materiële afwijkingen gesignaleerd voor wat betreft 

de geraamde resultaten per project. Alleen voor het project De Gorsen in Elshout is een 

resultaatbijstelling gedaan. Deze is nodig als gevolg van een snellere uitgifte van kavels en snellere 

betaling van de koopsom. Dit zorgt voor een nadeel van ongeveer € 50.000 en dat komt omdat bij een 

tragere betaling en tragere uitgifte meer rente van de ontwikkelaar zou zijn ontvangen. De 

grondexploitatie ging nog uit van een tragere verkoop en betaling van de koopsom.  

 

Zie ook de tussentijdse herzieningen van de grondexploitaties verderop in deze bestuursrapportage. 

 

 

 

 

  

Prognose 2018 

(RAV evaluatie 

omgekeerd 

inzamelen) 

Bijgestelde 

prognose 2e berap 

2018

Verschil tov RAV 

evaluatie 

omgekeerd 

inzamelen (raad 18 

september 2018) 

tov 2 berap 2018

stand per 1-1 -529                      -529                      -                        

Vermindering 423                       606                       -183                      

Vermeerdering 129                       -129                      

Stand per 31-12 -952                      -1.021                   54                         
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Algemene dekkingsmiddelen 

 

Taakveld 005 Treasury 

Bij het opstellen van de begroting 2018 is voor de herfinanciering van langlopende geldleningen 

uitgegaan van een rentepercentage van 1,5%. Bij de eerste bestuursrapportage 2018 is al een 

voordeel gemeld van € 50.000. Op basis van een langlopende geldlening die is afgesloten in juli jl., 

kan een aanvullend incidenteel voordeel worden gemeld van € 70.000.  

 
Taakveld 007 Algemene uitkering (zie ook bijstellingen taakvelden 001, 002, 120, 430, 630, 671, 

710) 

Voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij u al geïnformeerd over de 

uitkomsten van de meicirculaire (raadsmemo d.d. 19 juni jl.). Het effect hiervan voor de jaren 2019 en 

verder is verwerkt in de begroting 2019. Het effect van de meicirculaire voor het jaar 2018 is verwerkt 

in deze bestuursrapportage. Het netto-effect (na labelingen voor diverse uitgaven) bedroeg € 70.000 

voordelig. Voor de toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar het raadsmemo van 19 juni.  

 

Slecht nieuws voor 2018 was er in de septemberciculaire die gelijktijdig met Prinsjesdag is 

verschenen. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Voor 2018 blijven deze uitgaven fors achter; dit heeft een 

negatief effect voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  

 

Het tweede negatieve effect betreft de uitname uit het gemeentefonds voor het BTW- 

compensatiefonds (BCF). Gemeenten declareren hun btw op overheidstaken bij het BCF. Om te 

voorkomen dat er een open eindregeling ontstaat heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in 

de declaraties van ± € 3,2 miljard. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het 

verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, maar als het plafond wordt overschreden dan wordt het 

verschil uit het gemeentefonds genomen. Naar inschatting van het ministerie van Financiën 

declareren gemeenten in 2018 meer btw dan was voorzien in de meicirculaire 2018. Dat leidt nu tot 

een uitname van € 169 miljoen. Bij de meicirculaire 2019 volgt de afrekening en vindt de definitieve 

afrekening over 2018 plaats.  

 

Het netto effect (na labelingen, dus het effect voor het begrotingssaldo) van de septembercirculaire is 

€ 900.000 nadelig. Meerjarig heeft de septembercirculaire een beperkter nadelig effect: € 287.000 in 

2019, € 191.000 in 2020, € 325.000 in 2021 en € 260.000 in 2022.  

Naast de labelingen genoemd in de raadsmemo van 19 juni jl. over de meicirculaire, die voor 2018 in 

deze bestuursrapportage zijn verwerkt, kent de septembercirculaire nog een aantal labelingen. 

Tegenover een deel van de algemene uitkering worden voor een gelijk bedrag uitgaven geraamd.  

Het betreft de bijdrage aan het Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Aan dit fonds dragen alle 

gemeenten naar rato van inwoneraantal bij aan de VNG. Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is 

voor gemeenten van groot belang voor een goede taakvervulling en om tegemoet te kunnen komen 

aan de verwachtingen van de samenleving. Door samen te werken kunnen gemeenten hun 

uitvoeringskracht vergroten en risico’s reduceren. Door de niet onderscheidende onderdelen van de 

gemeentelijke organisatie meer gezamenlijk vorm te geven, ontstaat er ruimte om lokaal maatwerk te 

bieden op de specifieke uitdagingen van elke gemeente. De afgelopen jaren heeft de onderlinge 

samenwerking tussen gemeenten al een vlucht genomen, zowel in het sociaal domein, het fysiek 

domein en op het gebied van veiligheid. 

Een andere labeling betreft de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2019. Hiervoor 

verricht de GGD het werk; in de begroting van de GGD was hier al rekening mee gehouden. De 

bijdrage voor dit programma wordt daarom toegevoegd aan de GGD-bijdrage 2019 (e.v.) 

De derde labeling betreft het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de peuterspeelzalen. 

Vanwege de extra kosten, die samenhangen met de uitbreiding van de taak van de GGD, door de 

aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, worden extra 

middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Door deze aanpassing zal de GGD onder 
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meer moeten toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie. Dit betekent dat de 

middelen zijn gericht op extra toezicht en handhaving. 

De laatste labeling betreft de aanschaf van leesloeps voor de stembureaus. Het kabinet neemt 

verschillende maatregelen om de toegankelijkheid bij de verkiezingen te vergroten, onder meer voor 

kiezers met een lichamelijke beperking. Een maatregel is dat vanaf 1 januari 2019 in alle stembureaus 

leesloeps aanwezig moeten zijn.  

 

De effecten van de mei- en septembercirculaire bedragen per saldo € 837.000 negatief voor 2018.   

 

Stelpost Prijscompensatie 

De beschikbare post van € 225.000 voor prijscompensatie wordt afgeraamd ten gunste van het 

begrotingssaldo.  

 

Onvoorziene uitgaven 

De jaarlijks beschikbare post van € 230.000 voor onvoorziene uitgaven wordt afgeraamd ten gunste 

van het begrotingssaldo. Naast de bijstellingen die in deze rapportage zijn gemeld, verwachten we 

geen beroep meer te hoeven doen op deze post.  
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Overhead 

 

Personeelsbudget 

De af te dragen werkgeverspremies (o.a. OP/NP, ZVW, WIA) zijn lager dan begroot. Dit zorgt voor 

een incidenteel voordeel van € 415.000. 

 

Door het jaar heen worden er diverse inhuurbudgetten beschikbaar gesteld. Dit zorgt voor een mutatie 

van het taakveld overhead, waar het centrale inhuurbudget primair is geraamd, naar diverse 

programma’s. Daarnaast worden vacaturegelden, die zich bevinden op een bepaald programma, 

overgeboekt naar het centrale flexbudget. Als deze vacaturegelden niet (volledig) worden ingezet voor 

inhuur op hetzelfde programma, dan zijn de kosten op dat programma lager. Deze mutaties verlopen 

budgettair neutraal. In 2018 zijn de volgende mutaties doorgevoerd:  

 

Programma Debet Credit 

Overhead   508.052 

1. Bestuur en beheer 213.730   

3. Verkeer en vervoer 381.958   

4. Economie en recreatie   140.000 

5. Onderwijs 46.880   

6. Sport en cultuur 57.199   

7. Sociaal domein   13.000 

8. Milieu en afval   24.215 

9. Bouwen en wonen  14.500 

 
Omdat hiermee de totale lastenraming van de diverse programma’s wordt aangepast, raakt dit het 

budgetrecht van de raad en nemen we daarom deze verdeling van het inhuurbudget op in deze 

bestuursrapportage. 
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Technische begrotingswijziging 
 

Programma 3: Verkeer en vervoer 

 

Taakveld 210 Verkeer en vervoer 

Van de provincie is een subsidiebeschikking ontvangen voor het project ‘inrichting 60 km-uur 

Buitengebied Elshout’. Het betreft hier een verkeersveiligheidsproject voor de verbetering van de 

verkeersveiligheid in het buitengebied tussen de kernen Drunen, Oudheusden en Elshout. Daar vergt 

de inrichting van wegen en de onderlinge aansluiting van de wegen in het buitengebied aanpassingen 

in de vorm van 60 km-uurmaatregelen. Na voltooiing van dit project zijn de laatste wegen in het 

buitengebied conform de Duurzaam Veilig afspraken. 

Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd op de rotonde Spoorlaan – Stationsstraat in Drunen 

waardoor sprake is van een wijziging c.q. uniformering van de voorrangsregeling voor fietsers.  

Voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten van dit project wordt het beschikbare budget 

voor duurzaam veilig ingezet. In het kader van begrotingsrechtmatigheid wordt de subsidie geraamd 

als inkomst en de hieruit voortvloeiende lasten als uitgaven waardoor een en ander budgettair neutraal 

plaatsvindt. 

 
Programma 6: Sport en Cultuur 
 

Taakveld 530 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipaties 

In de zomer van 2017 is begonnen met de restauratie van het complex De Voorste Venne in Drunen. 

Gedurende de restauratieperiode zijn afzondelijke afspraken gemaakt over de huur voor het complex. 

De restauratie nadert op het moment van schrijven zijn voltooiing en het pand zal binnenkort worden 

opgeleverd. Contractueel bedragen de huurinkomsten € 100.000 per jaar en is een meerjarige 

subsidie (exploitatiebijdrage) afgesproken van € 300.000 per jaar. Medio 2018 zijn in overleg met 

stichting De Voorste Venne afspraken gemaakt over de subsidie en de huur voor het jaar 2018. De 

subsidie voor 2018 is vastgesteld op € 230.000. De verschuldigde huur is vastgesteld op € 41.667. Dit 

betekent enerzijds een lagere verschuldigde subsidie van € 70.000 en anderzijds minder 

huurinkomsten van € 58.333. Per saldo is dit een voordeel van € 11.667. Dit bedrag wordt ingezet 

voor de eenmalige kosten van de opening. 

We hebben afgelopen juni besloten om de kosten van het aanbrengen van het akoestisch spuitwerk 

en de daarmee samenhangende verlenging van de bouwtijd ad € 200.000, ten laste te brengen van 

de onderuitputting 2018. Omdat deze kosten worden toegerekend aan het gebouw moeten ze op 

basis van de voorschriften worden geactiveerd. Hiervoor wordt een aanvullend krediet beschikbaar 

gesteld. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien, worden afgedekt door de onderuitputting. Om 

dit technisch mogelijk te maken, wordt het bedrag van € 200.000 gestort in de reserve Kapitaallasten. 

Hierdoor wordt het structureel effect op de begroting beperkt tot een aflopende rentecomponent. Het 

voorstel om een aanvullend krediet hiervoor beschikbaar te stellen, is opgenomen bij de te voteren 

kredieten in deze bestuursrapportage. 

De gehanteerde afschrijvingstermijn is gelijk aan de overige bouwkundige kosten namelijk 25 jaar. 
 

Programma 7: Sociaal Domein 

Taakveld 630 Inkomensregelingen 

Het BUIG-budget is voor 2018 definitief vastgesteld. De bijstelling voor zowel de kosten als de baten 

bedraagt € 265.010. In eerste instantie is het voor de gemeente budgettair neutraal omdat de bijdrage 

wordt doorgesluisd naar Baanbrekers. Financiële effecten van Baanbrekers worden afzonderlijk 

gerapporteerd.  
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3. Te voteren kredieten 
 

Ontwikkeling woningbouw Von Suppéstraat Drunen 2018 (€ 55.000) 

Uiterlijk gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan (september 2019) wordt een 

exploitatieopzet voor de woningbouwontwikkeling aan de Von Suppéstraat ter vaststelling aan u 

voorgelegd. Het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is, door verbreding van de scope en 

aanvullende werkzaamheden, echter niet toereikend tot het moment van vaststellen van de 

exploitatieopzet. Daarom wordt in deze bestuursrapportage voorgesteld om een aanvullend krediet 

van € 55.000 beschikbaar te stellen. Deze aanvulling op het voorbereidend krediet past binnen de 

haalbaarheidsanalyse van het plan. 

 

Aanpassing krediet verbouwing De Voorste Venne (€ 200.000) 

Wij hebben afgelopen juni besloten om de kosten van het aanbrengen van het akoestisch spuitwerk 

en de daarmee samenhangende verlenging van de bouwtijd ad € 200.000, ten laste te brengen van 

de onderuitputting 2018. Omdat deze kosten worden toegerekend aan het gebouw moeten ze op 

basis van de voorschriften worden geactiveerd. Hiervoor wordt voorgesteld een aanvullend krediet 

beschikbaar te stellen. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien worden afgedekt door de 

onderuitputting 2018, die voor het genoemde bedrag in de reserve Kapitaallasten zal worden gestort.  

 

Kavelruil GOL (€ 177.024) 

Wij hebben in juli van dit jaar met de kavelruil ingestemd, waarbij invulling wordt gegeven aan het 

realiseren van de GOL-doelstellingen en de taakstellende verkoopdoelstellingen. De gronden die de 

gemeente uit deze kavelruil verkrijgt, moeten volgens de regelgeving (BBV) worden opgenomen op de 

balans. Daarom wordt voorgesteld om voor het toebedeelde perceel een investeringskrediet van  

€ 177.024 op te nemen.  
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4. Tussentijdse herziening grondexploitaties 
 
Doorrekening resultaten grondexploitaties 

Bij de totstandkoming van de tweede bestuursrapportage 2018 zijn de grondexploitaties op basis van 

de bekende gegevens doorgenomen en beoordeeld op de vraag of er qua resultaat al met zekerheid 

materiële afwijkingen zijn te verwachten ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde 

grondexploitaties. Bij een volgende actualisatie van de grondexploitatie worden de grondexploitaties 

weer uitvoeriger herzien. Alleen bij materiële afwijkingen is het nodig om de grondexploitaties bij te 

stellen.  

 

Bij deze tweede bestuursrapportage zijn geen materiële afwijkingen gesignaleerd voor wat betreft de 

geraamde resultaten per project. Alleen voor het project De Gorsen in Elshout is een 

resultaatbijstelling gedaan die nodig was door een snellere uitgifte van kavels en snellere betaling van 

de koopsom. Bij een tragere betaling en tragere uitgifte zou meer rente zijn binnengekomen. De 

grondexploitatie ging nog uit van een tragere verkoop en betaling van de koopsom. Dit zorgt voor een 

nadeel van ongeveer € 50.000. 

 
Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitaties 2018  

Op grond van de nieuwe winstnemingsregels zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening 2017 ook 

de te verwachten winstnemingen in 2018 en daarop volgende jaren geraamd. De werkelijke 

winstnemingen zijn daarbij afhankelijk van de percentages gerealiseerde kosten en gebaseerd op het 

percentage van gerealiseerde kosten en opbrengsten.  

 

Gezien de nieuwe berekeningswijze van de winstneming en de factoren die spelen bij de berekening 

van de winstneming, zal deze bij de totstandkoming van de jaarrekening 2018 opnieuw worden 

geactualiseerd.   
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Aanpassing jaarramingen 2018 (ontvangsten en uitgaven) 

Naast de beoordeling van afwijkingen in het grondexploitatieresultaat (over de totale looptijd van 

projecten, zie hiervoor) kijken we apart en specifiek naar de geraamde ontvangsten en uitgaven in de 

jaarschijf 2018. In de tweede bestuursrapportage vergelijken we de werkelijke ontvangsten en 

uitgaven tot en met (half) september 2018, plus de voor de rest van het boekjaar 2018 nog te 

verwachten ontvangsten en uitgaven, met de bijbehorende ramingen voor het boekjaar 2018 uit de 

laatst vastgestelde grondexploitatie van 2017.  

 

 
 

Over de jaren heen is er, met uitzondering voor het project De Gorsen, geen aanleiding om nu de 

berekende resultaten van de grondexploitaties aan te passen. De aanpassing van de jaarramingen 

betreft dus alleen een inschatting van de afwijkingen / verschuivingen in de jaarschijf 2018. Het betreft 

dus met name verschuivingen van ontvangsten en uitgaven (naar latere jaren).  

 

De verschuivingen hebben geen effect op het saldo van de begroting, omdat deze worden 

geneutraliseerd door de overheveling met de post ‘onderhanden werken’ naar de balanspost 

‘voorraden bouwgronden’. Onderstaand is op kosten/opbrengstenniveau kort aangegeven welke 

bijstellingen van de begrote bedragen worden verwacht over het jaar 2018. De genoemde bedragen 

schuiven door, tenzij anders vermeld. 

 

Plankosten (ca. € 567.000 minder uitgaven) 
Voor het complex De Grassen vallen de kosten in 2018 naar verwachting ongeveer € 150.000 

lager uit dan geraamd. Dit hangt samen met de verschuiving van werkzaamheden naar 2019. 

Voor Landgoed Steenenburg (Poort van Heusden vallen de kosten in 2018 naar verwachting 

ongeveer € 440.000 lager uit dan geraamd. Dit betreft grotendeels de planvoorbereiding voor 

civiele werken waaraan dit jaar minder wordt uitgegeven. 

Voor de Parklaan worden werkzaamheden doorgeschoven naar 2019. Dit houdt in dat de 

daarmee samenhangende plankosten (ongeveer € 30.000) eveneens qua fasering naar 2019 

kunnen.  

Voor het complex Victoria zullen de plankosten, onderdeel interne uren, in 2018 ca. € 25.000 

hoger uitvallen. Er zijn met name extra uren gemaakt door vertraging in de 

bestemmingsplanprocedure.  

De plankosten in het project Ruimte voor Ruimte Haarsteeg vallen ongeveer € 28.000 hoger 

uit door meer verkoopkosten (Kavelwinkel) dan geraamd. 

 

Verwervingskosten (ca. € 50.000 minder uitgaven) 

Voor bedrijventerrein Het Hoog II zullen de geraamde kosten niet worden uitgegeven. De 

raming 2018 kan met € 50.000 worden verlaagd. 

 

Sloop- en saneringskosten (ca. € 540.000 minder uitgaven) 

Voor bedrijventerrein Het Hoog II zullen dit jaar de geraamde kosten niet worden uitgegeven. 

De raming 2018 wordt met € 190.000 verlaagd. 

Voor Metal Valley zal in 2018 ongeveer € 350.000 minder aan sanering worden besteed. 

 

Bouw- en woonrijpmaken (ca. € 4.150.000 minder uitgaven) 

Voor het complex De Grassen worden in 2018 naar verwachting voor € 2,3 miljoen minder 

aan uitgaven gedaan. Dit komt omdat de bouw langzamer gaat dan eerder geraamd en de 

uitgaven in de eerste fase nog lager zijn uitgevallen. 

Ontvangsten en Nog te verwachten Ontvangsten en

uitgaven in 2018 ontvangsten en uitgaven in 2018

tot en met half uitgaven rest van volgens de laatste

september het jaar 2018 grondexploitatie.
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Het woonrijpmaken van de Parklaan zal in 2019 gebeuren. Hierdoor kan er geraamd budget 

van ongeveer € 100.000 worden doorgeschoven naar 2019. 

De geraamde kosten voor Het Hoog II worden dit jaar ook niet volledig benut en worden later 

in de planperiode gerealiseerd. De raming voor 2018 kan met € 350.000 neerwaarts worden 

bijgesteld. 

Voor de Dillenburglocatie kunnen de geraamde kosten voor het bouw- en woonrijp maken 

worden verlaagd met € 250.000. Onder andere het verwijderen van de Pr. Hendrikstraat en 

fietspaden zal immers niet eerder dan in 2019 worden uitgevoerd. 

In de Poort van Heusden ziet het er niet naar uit dat er in 2018 (veel) kosten voor 

bouwrijpmaken worden gemaakt. Hierdoor kan deze raming met een bedrag van € 700.000 

worden verlaagd.  

De uitgaven in Metal Valley vallen in 2018 naar verwachting ongeveer € 450.000 lager uit. Dit 

komt doordat een aantal kavels nog niet zijn verkocht waardoor werkzaamheden 

doorschuiven. 

 

Stortingen in reserves (per saldo. € 3.000 minder) 
Voor De Gorsen verlopen de verkopen sneller, waardoor in 2018 naar verwachting € 30.000 

meer in de reserve Rood voor Groen moet worden gestort.  

Voor de Dillenburglocatie kan de bijdrage voor de reserve Rood voor Groen in 2018 vervallen, 

omdat de verkopen op de hoek Chrysantenstraat/Pr.Hendrikstraat doorschuiven naar 2019. 

Dit scheelt ongeveer € 33.000.  

 

Planschade (ca. € 86.000 minder uitgaven) 

De raming voor planschade kan in 2018 worden verlaagd met € 86.000. 

 

Overige uitgaven (ca. € 300.000 meer uitgaven) 

In De Grassen kan de verwachte uitgave aan het waterstructuurplan met ongeveer € 300.000 

worden verlaagd.  

De kosten voor de renovatie van het kasteel in de Poort van Heusden waren in 2019 begroot, 

maar we verwachten dat voor de renovatie van de buitenzijde in 2018 al € 600.000 zal worden 

uitgegeven. 

Voor de Parklaan kan het budget van € 37.500 worden doorgeschoven naar 2019. 

 

Opbrengst gronduitgifte woningbouw (ca. € 2.300.000 meer opbrengsten) 

In De Grassen verwachten we in 2018 voor € 650.000 meer verkoopopbrengsten te 

realiseren.  

De geraamde opbrengst Parklaan is gerealiseerd en heeft dus geen financiële gevolgen. 

Op de Dillenburglocatie worden de kavels op de hoek Chrysantenstraat/Pr. Hendrikstraat dit 

jaar niet meer uitgegeven. De raming 2018 moet worden verlaagd met € 400.000. 

Voor het complex Victoria waren de geraamde (verkoop)opbrengsten in 2018 € 1,65 miljoen. 

Deze vallen hoger uit. De ontwikkelende partij heeft meer grond afgenomen dan geraamd en 

de raming moet dan ook met ongeveer € 350.000 worden opgeplust. 

In De Gorsen vallen de opbrengsten € 1,7 miljoen hoger uit. De uitgifte van de kavels verloopt 

sneller dan geraamd. Bovendien was het op grond van de overeenkomst mogelijk om de 

betaling van de koopsom te versnellen.   

 

Opbrengst gronduitgifte (bedrijven)terreinen (ongeveer €1.059.000 minder opbrengsten) 

In het project Het Hoog I zal van de geraamde opbrengsten naar verwachting ongeveer € 0,9 

miljoen doorschuiven naar 2019. 

De  geraamde opbrengsten voor de locatie Verdoorn Heesbeen van € 159.000 komen 

waarschijnlijk in 2018 niet meer binnen.  
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Mutatie ‘onderhanden werken’ (per saldo € 6.336.500 positief in vergelijking met de geraamde 

kasstromen) 

Alle mutaties die binnen de grondexploitatie worden verwerkt, zijn in principe budgettair 

neutraal omdat het saldo van deze baten en lasten wordt verwerkt in de voorraad bouwgrond 

door de mutatie ‘onderhanden werken’. De begroting 2018 wordt voor alle complexen 

bijgesteld met per saldo € 5.095.500 minder uitgaven dan begroot en per saldo € 1.241.000 

meer ontvangsten dan begroot.  
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5. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2018 
 

 
 

 

(- = negatief effect)

              Bedrag  effect Aard effect

I = incidenteel Saldo begroting/

Taakveld Omschrijving Inkomsten Uitgaven S= structureel onvoorzien reserves

Programma 1

001 Minder kosten schaalverdieping 25.000€          I 25.000€            

001 Kosten college B&W/betalingen derden (labeling AU) 80.000-€          S 80.000-€            

001 Minder salariskosten wethouders 30.000€          I 30.000€            

001 Wachtgeld oud-wethouders, vorming voorziening 202.000-€        I 202.000-€          

002 Verkiezingen algemeen/uitvoeringskosten 1.218-€            I 1.218-€             

003 Bijgestelde opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen 1.205.000-€     I 1.205.000-€    

003 Bijgestelde kosten verkoop gemeentelijke eigendommen 1.226.000€     I 1.226.000€    

003 Lagere onderhoudskosten Beheer Poort van Heusden 25.000€          I 25.000€            

Programma 2

120 Kosten onderzoek en opruimen explosieven WO II (labeling AU) 42.152-€          I 42.152-€            

120 Minder kosten nazorg ex-gedetineerde 2017 29.000€          I 29.000€            

Programma 3

210 Hogere kosten groot onderhoud wegen 35.000-€          I 35.000-€         

210 Hogere kosten klein onderhoud wegen 40.000-€          I 40.000-€         

Programma 4

320 Verlaging budget herstructurering bedrijventerreinen 44.500€          I 44.500€            

570 Correctie 1e berap Groenafval niet uit reserve Afvalstoffen 50.000-€          I 50.000-€            

570 Correctie 1e berap Groenafval niet uit reserve Afvalstoffen 50.000€          I 50.000€         

Programma 5

430 Minder kosten onderwijsachterstandenbestrijding 45.000€          I 45.000€            

430 Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen (labeling AU) 842-€              S 842-€                

Programma 6

520 Diversen bijstellingen onderhoud velden 39.500-€          I 39.500-€            

530 Budget voor Cultuur op Koers 20.000-€          I 20.000-€         

520/540/560Diversen bijstellingen onderhoud gemeentelijke gebouwen 112.000€        I 112.000€       

Programma 7

610 Lagere huurinkomsten Kinderopvang/huur MFA 2016-2017 43.938-€          I 43.938-€            

610 Lagere huurinkomsten Kinderopvang/huur MFA 2018ev 39.210-€          S 39.210-€            

610 Bijstelling onderhoud gem. gebouwen SCW De Stulp 30.000-€          I 30.000-€         

630 Bijstelling budgetten participatie 94.271-€          I 94.271-€            

630 Kosten verhoogde asielinstroom (labeling AU) 70.883-€          I 70.883-€            

630 Kosten maatschappelijke begeleiding (labeling AU) 4.740-€            I 4.740-€             

671 Kosten armoede (labeling AU) 52.000-€          I 52.000-€            

710 Kosten Rijksvaccinatieprogramma (labeling AU -  sept circulaire) -€                   

Programma 8

820 Waterstructuurplan 162.500-€        I 162.500-€       

720 Minder onderzoekskosten riolering 89.000€          I 89.000€         

720 Minder overige kosten latere effectuering subsidieregeling 60.000€          I 60.000€         

720 Onderuitputting stelpost vervanging riolering 27.880€          I 27.880€         

730 Hogere verwerkingskosten PMD 750.000-€        I 750.000-€       

730 Incidentele kosten inzameling dekking vanuit de AR (begroting 

2019)

 €       129.000  I  €      129.000 

730 Hogere vergoeding Afvalstoffendienst voor PMD 120.000€        I 120.000€       

730 Hogere opbrengsten vanuit Nedvang voor PMD 380.000€        I 380.000€       

730 Lagere kosten restafval 125.000€        I 125.000€       

730 Hogere inzamelkosten huishoudelijk afval 70.000-€          I 70.000-€         

730 Lagere vergoeding papier 70.000-€          I 70.000-€         

730 Mileustraat, hogere kosten verwerking hout 16.000-€          I 16.000-€         

730 Mileustraat, hogere kosten verwerking matrassen 4.000-€            I 4.000-€           

730 Afvalstoffenheffing, afrekening2017 en lager aantal aanbiedingen 2018 395.000-€        I 395.000-€       

730 Opbrengst milieustraat hogere opbrengsten 35.000€          I 35.000€         

740 Meer kosten bestrijding processierups 25.000-€          I 25.000-€            

Dekking t.l.v./aanwending t.b.v.



22 

 

 
 
 

 

 

 

 

mutatie reguliere algemene uitkering gemeentefonds en gelabelde uitgaven voor diverse programma's

mutatie  algemene uitkering gemeentefonds Sociaal domein 

I Financieel effect heeft alleen op 2018 betrekking.

S Financieel effect heeft betrekking op 2018 en verdere jaren. Het effect in verdere jaren kan echter per jaar verschillend zijn.

              Bedrag  effect Aard effect

I = incidenteel Saldo begroting/

Taakveld Omschrijving Inkomsten Uitgaven S= structureel onvoorzien reserves

Programma 9

820 Mutatie verliesvoorziening agv bijstelling grex De Gorsen 50.000-€          I 50.000-€            

Algemene dekkingsmiddelen

007 Algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. mei + sept circulaire (regulier) 585.000-€        S 585.000-€          

007 Algemene uitkering gemeentefonds sociaal domein n.a.v. mei + 

sept circulaire (Sociaal domein)

 €       456.576  I  €           94.271  €      362.305 

005 Lagere rente langlopende geldleningen 70.000€          I 70.000€            

008 Vrijval Onvoorzien 230.000€        I 230.000€          

008 Vrijval stelpost prijscompensatie 225.000€        I 225.000€          

Overhead

004 Bijstelling onderhoud gem. gebouwen 68.000€          I 68.000€         

004 Lagere personeelskosten 415.000€        I 415.000€          

Technische begrotingswijziging

Saldo technische begrotingswijziging -€                   

Totalen 1.346.572-€     1.185.274€     147.983-€          13.315-€         

Dekking t.l.v./aanwending t.b.v.
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6. Stand van zaken majeure projecten 
 

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
In juni jl. hebben Provinciale Staten het Pip-West en PIP-Oost vastgesteld. Er zijn  

28 personen/instanties tegen het besluit in beroep gegaan bij de Raad van State, waarvan er 

2 ook een voorlopige voorziening hebben gevraagd. In september is door Provinciale Staten 

het onteigeningsplan vastgesteld. Het project zal door de provincie als gedelegeerd 

opdrachtgever worden aanbesteed op basis van ‘Beste Value’. De aanbestedingsprocedure is 

in september jl. gestart met een informatiedag voor geïnteresseerde aannemers. Naar 

verwachting zal het project in mei 2019 kunnen worden gegund. Voorafgaand aan de gunning 

zal de uitvoeringsovereenkomst tussen de betrokken partners moeten worden getekend. De 

besluitvorming hierover zal naar verwachting in december plaatsvinden. Nadat het PIP is 

onherroepelijk is, zal het proces van actualisering van het GVVP en het uitwerken van de 

mitigerende maatregelen worden gestart. 

 

2. Herontwikkeling Metal Valley 

Recent zijn 2 bedrijfskavels verkocht op Metal Valley. Eén ter grootte van circa 3.435 m2  aan 

WoDo voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw met 18 kleine units en 

opslagruimtes voor de kleinere ondernemer/ ZZP’ers of particulieren. De andere ter grootte 

van circa 2.861 m2 aan BMC. Dit is een metaalbewerkingsbedrijf en voornamelijk leverancier 

van halffabricaten voor diverse industrieën. Daarnaast wordt met diverse geïnteresseerde 

bedrijven gesproken over vestiging op Metal Valley. Mogelijk leidt dit tot uitgifte van kavels. 

 

Op 15 augustus 2017 hebben we u met een memo geïnformeerd over het verzoek van de 

BOM Bedrijfslocaties B.V. om, als gevolg een gewijzigde opdracht van de provincie Noord-

Brabant, de samenwerking te beëindigen. Vervolgens hebben we gezamenlijk verkend wat 

voor beide partijen de mogelijke financiële en juridische gevolgen van een ontvlechting zijn. 

 

Uitkomst van de verkenning is dat de BOM een positievere risicoperceptie heeft dan de 

onafhankelijk ingehuurde deskundigen. De BOM vindt de rekening momenteel te hoog om 

afscheid te nemen en doet buiten deze constatering geen inhoudelijk voorstel voor de 

beëindiging van de samenwerking. Dit betekent dat de samenwerking tussen BOM en 

gemeente (vooralsnog) wordt voortgezet. De intentie blijft overigens wel dat de 

samenwerking op een nader te bepalen en geschikt moment wordt beëindigd. 
 

3. Poort van Heusden  

In overleg met de initiatiefnemer is afgeweken van de in december 2017 voorgestelde 

samenwerkingsvorm. Daarover zijn in de eerste helft van 2018 gesprekken gevoerd en begin 

november zijn de overeenkomsten getekend.  

In september 2018 is een integraal voorstel vastgesteld in de raad waarin de visie integratie 

stad-land is vastgesteld. De raad had geen bedenkingen tegen de verwerving van de 

agrarische gronden aan de zuidwest zijde en de renovatie van de buitenzijde van het kasteel. 

Na vaststelling kan de bestemmingsplanprocedure van start gaan. 

 
 

4. Programma Dillenburg  
Alle woningen zijn opgeleverd. 

Op Dillenburg zijn nog enkele kavels voor uitgifte beschikbaar. Er wordt met diverse 

geïnteresseerde bedrijven gesproken over vestiging op Dillenburg. Mogelijk leidt dit tot uitgifte 

van kavels. 
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5. Centrumplan Vlijmen  

Eind 2018 kunnen 3 exploitanten (bloemenshop, kapper en visrestaurant) de units in het 

paviljoen betrekken en gaan inrichten. De feestelijke opening van de nieuwe winkels aan het 

Plein en de 3 units in het paviljoen is vooralsnog gepland in maart 2019. De herinrichting van 

de openbare ruimte rond het paviljoen zal in oktober/november 2018 worden uitgevoerd.  

 

Nabij het gemeentehuis zullen de noodzakelijke extra parkeerplaatsen (langparkeren) nog 

moeten worden gerealiseerd. In het plan herinrichting Van Greunsvenpark is de realisatie van 

extra parkeerplaatsen opgenomen. De start bouwwerkzaamheden voor de realisatie van 

commerciële units op de begane grond en 7 appartementen op de verdieping voor het 

bouwblok op de braakliggende percelen aan de Akkerstraat/noordwand Plein is naar 

verwachting april 2019. De resultaten van deze particuliere ontwikkeling hebben geen effect 

op de exploitatie van het centrumplan. 

 

6. Geerpark  

Geerpark begint steeds meer vorm te krijgen. Verschillende fasen zijn in voorbereiding, 

aanbouw of al gerealiseerd. Ook de laatste fasen in Geerpark hebben een naam gekregen. 

Hieronder volgt per fase de stand van zaken: 

 Morgen I + II (fase 1a): alle projectmatige woningen in Morgen I en II zijn gerealiseerd. 

In Morgen II zijn 9 kavels verkocht. De overige 13 kavels zijn allemaal gereserveerd; 

 Mortelweg (fase 1b): 16 kavels zijn verkocht. De overige 2 kavels zijn gereserveerd; 

 Hof van Morgen (fase 1b): de projectwoningen zijn opgeleverd. 6 kavels voor 

vrijstaande woningen staan nog te koop. De huurwoningen zijn in aanbouw en het 

woonrijpmaken is gestart; 

 Goede Morgen (fase 1c): Goede Morgen bestaat uit 2 fasen. Fase I is in aanbouw. 

Voor fase II was er onlangs de start van de verkoop. Er komen hier zowel koop- als 

huurwoningen; 

 Morgenzon (fase 2a): het gebied is bouwrijp gemaakt. 6 kavels zijn verkocht en 21 

kavels gereserveerd. Er zijn nog 5 vrije kavels beschikbaar; 

 Tot Morgen (fase 2b) en Nieuwe Morgen (fase 2c): het uitwerkingsplan voor fase 2b-1 

is vastgesteld. Met Betaalbaar Wonen Heusden worden de puntjes op de i gezet om 

de realisatie van een CPO-project in deze fase mogelijk te maken. Er is gestart met 

een traject om te komen tot een verkavelingsplan voor de rest van fase 2b en 2c; 

 Morgenrood (fase 3): het ontwerp van het uitwerkingsplan voor fase 3a is vastgesteld. 

De voorbereidingen zijn gestart voor het bouwrijpmaken van deze fase; 

 Waterslinger + park: het centrale park en de zuidelijke waterslinger zijn gerealiseerd. 

De afgelopen maanden is gestart met de inrichting van het park. Dit zal de komende 

jaren worden afgerond. 
 
7. De Grassen  

Fase 1 in De Grassen is volop in ontwikkeling. De vrije kavels in fase 1a zijn allemaal verkocht 

en van fase 1c zijn 28 kavels verkocht en is de rest gereserveerd. Van Wanrooij bouwt de 

projectmatige woningen in fase 1b en het gastenhuis (fase 1c) is gerealiseerd. 

 

De start van de bestemmingsplanprocedure voor het vervolg is afhankelijk van de voortgang 

van de PIP procedure van de GOL. Dit omdat de GOL nodig is voor de benodigde 

verkeersstructuur om De Grassen te ontsluiten. 

 

8. De Voorste Venne  

Het renovatieproject is 21 september jl. opgeleverd binnen het door de raad vastgestelde 

kader. De officiële opening is op 26 oktober 2018. Nadat het pand in gebruik is genomen, zal 

de tweede fase van de aanpak buitenruimte ter hand worden genomen, nadat daarvoor de 

benodigde middelen zijn gevoteerd. Zoals via een raadsinformatiebrief is aangegeven, zal nog 
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een splitsing moeten worden gerealiseerd tussen de nutsvoorzieningen van De Voorste 

Venne en het Partycentrum Van Delft. 

Voor de na de renovatie vrijgekomen gebouwen zal een nieuwe bestemming moeten worden 

gevonden. 

 

 


