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1. Inleiding 
 

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2019 gemeld en 

toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages tot september 2019.  

 

Het verwachte resultaat voor 2019 in de begroting na deze bestuursrapportage bedraagt € 361.000 

voordelig. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019, die tot het 

huidige saldo hebben geleid, weergegeven. 

 

Tabel 1 Begrotingssaldo 2de bestuursrapportage 

 

(bedragen x € 1.000; - = negatief effect)     

Saldo oorspronkelijke begroting 2019                              47  

Effect tweede bestuursrapportage 2018                           -338  

Effect eerste bestuursrapportage 2019                            137  

Saldo voor tweede bestuursrapportage 2019                           -154  
   

   

Resultaat tweede berap 2019  
 

Bijstellingen 2019                          -2.045   
Waarvan mutaties reserves                          -2.406    
                            361  

   

   

Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2019  207 
   

      

 

De op 8 november 2018 in de raad vastgestelde begroting 2019 kende een saldo van € 46.909 

voordelig. Het structurele effect van de tweede bestuursrapportage 2018 (raad 18 december 2018) 

bedroeg voor 2019 € 338.000 negatief. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 is de begroting met een 

positief bedrag van € 137.000 bijgesteld. Het saldo na de eerste bestuursrapportage is daarmee € 

154.000 negatief. De bijstelling in de tweede bestuursrapportage is € 361.000 en daarmee komt het 

verwachte saldo voor 2019 uit voor € 207.000 voordelig. 

 

Een toelichting op alle mutaties leest u op pagina 5 en verder. Verder informeren we u over de stand 

van zaken in de majeure projecten.  
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Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2020 en latere jaren.  

 

In het overzicht hieronder is de structurele doorwerking voor de jaren 2020 t/m 2022 weergegeven  

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

 

Structureel effect exploitatie (Bedragen * € 1.000) 2020 2021 2022  
Programma 4        
Meer kosten bestrijding Japanse Duizendknoop -20 -20 -20  
         
Programma 7        
Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang (labeling sept) -5 -5 -5  
Verhoging integratie-uitkering Participatie (labeling SD) -22 -22 -22  
Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken (labeling sept) -14 -14 -14  
Herverdeling middelen Wet verplichte GGZ (labeling sept) 12 12 12  
Ambulantisering GGZ (labeling sept) -40 -49 -58  
Roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen Wlz (labeling sept) 19 26 32  
         
Algemene dekkingsmiddelen        
Uitkering gemeentefonds n.a.v. mei + sept circulaire (AU+SD) 436 1.119 1.343  

Aanpassing toegrekende rente ivm bijstelling krediet 
Vervangingsinvesteringen Automatisering -1 -1 -1  
         
Overhead        
Lagere kapitaallasten bijstelling krediet Vervangingsinvesteringen 
Automatisering 13 13 13  

Ophoging personeelslasten ivm bijstelling krediet Vervangingsinvestering 
Automatisering -56      
         
Totaal 322 1.059 1.280  
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2. Afwijkingen in budgetten begroting 2019 
 

 

Bijstelling uren (diverse programma’s) 

 

Ten opzichte van de bij de begroting opgestelde urenprognose zien we diverse verschuivingen 

optreden. Per saldo blijft het aantal ambtelijke uren gelijk. Er worden in 2019 naar verwachting minder 

uren besteed aan grondexploitaties en met name kredieten en meer aan andere taken. De uren 

besteed aan overige taken komen ten laste van de exploitatie en de uren voor grondexploitaties en 

kredieten niet . Door het minder doorberekenen van de uren aan kredieten en grondexploitatie 

ontstaat een nadeel (€ 227.000) Ook de bij deze uren behorende overhead van € 123.000 wordt dan 

niet doorbelast aan kredieten en grondexploitatie.Per saldo leidt de bijstelling van de urenprognose 

daarom tot een extra last in de exploitatie van € 350.000. 

De hierboven bedoelde andere taken die meer uren hebben gevergd dan waar vooraf rekening mee 

gehouden was zijn bijvoorbeeld werkzaamheden voor het GOL, Windenergie, nationaal park Loonse 

en Drunense Duinen en ontwikkelingen rondom De Schroef. Ook bij het beheer van de gebouwen en 

gronden zien we een nadeel op de uren ontstaan. Dit komt doordat de beheerdersol van het gebied 

Poort van Heusden op dit moment intern is belegd en die uren niet op een krediet mogen. Hier staat 

overigens een voordeel van ruim € 37.700 op de inhuurkosten tegenover. Bij de recapitulatie ziet u per 

programma het effect van de urenbijstelling.  

 

 

Programma 1: Bestuur en beheer 

 

Taakveld 0.1 Bestuursorganen  
Op basis van de laatste circulaire zijn de lonen voor burgemeesters en wethouders en de 

vergoedingen voor raadsleden gestegen. In totaal gaat het om een bedrag van € 35.000. Daarnaast is 

in overleg met de accountant,  n.a.v. de behandeling van de jaarrekening, afgesproken dat voor 

pensioenaanspraken van B&W een voorziening moet worden gevormd (voorheen werden deze als 

last genomen in het jaar van uitbetalen). De dotatie aan een dergelijke voorziening leidt, op basis van 

de huidige samenstelling, tot een last van € 39.000. De structurele gevolgen zijn reeds verwerkt in de 

begroting 2020. 

 

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  
Voor inhuur voor  het beheer van  Steenenburg was nog een inhuurbudget aanwezig Op dit budget is  

geen beroep gedaan doordat dit intern wordt opgepakt. Een voordeel van € 37.700. Daarnaast zijn er 

dit jaar, als gevolg van de restauratie, ook minder exploitatiekosten. Dit geeft een voordeel van € 

20.000. 

 

Zowel de opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen (€ 1.400.000) als de hiermee 

gepaard gaande kosten (€ 1.120.400), overstijgen de begroting in 2019. Het betreft met name 

opbrengsten uit transacties (kavelruilingen) in het kader van het GOL, welke waren voorzien in 2018. 

Ook aan de kostenzijde zien we een verschuiving van 2018 naar 2019. Hoofdzakelijk heeft dit 

betrekking op de afwikkeling van een ruiling en de boekhoudtechnische verwerking van het perceel 

dat de gemeente in eigendom verkrijgt. Pas op het moment dat de transactie (levering) daadwerkelijk 

plaatsvindt (naar verwachting eind dit jaar), dient dit als kostenpost, in de vorm van een extra 

afschrijving, te worden verantwoord. Per saldo wordt in 2019 een positief resultaat gerealiseerd van 

circa € 280.000. Dit wordt aanvullend gestort in de Algemene Reserve. 
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Tot slot wordt het krediet dat u op 2 april jl. beschikbaar hebt gesteld voor de ons toebedeelde 

percelen uit de kavelruil afgesloten met een positief resultaat van € 125.000. De reden hiervan is dat 

een deel van het bedrag is bestemt voor de afkoop van de gebruiksrechten. In tegenstelling tot de 

verworven gronden mag dit niet worden geactiveerd, maar dient dit als last te worden verwerkt. Hier is 

in het eerder genoemde verkoop resultaat reeds rekening mee gehouden. 

 

Programma 4: Economie en Recreatie  

Taakveld 320 Bouwgrondexploitatie niet-wonen 

De mutatie in de verliesvoorziening bouwgrond is het gevolg van de keuze om de verliesvoorzieningen 

voortaan te verantwoorden op eindwaarde en niet meer op contante waarde zoals dit tot en met 2018 

is gedaan. Bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen vindt u een verdere toelichting hierop. 

 
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Voor herstructurering van bedrijventerrein Meeuwaert is bij de jaarrekening 2018 € 197.500 aan 

budget overgeheveld. Gemeentelijke voorwaarde voor herstructurering van bedrijventerreinen is de 

oprichting van een (parkmanagement) organisatie waarbinnen ondernemers samenwerken. Voor 2019 

was de hoop dat er nieuwe initiatieven zouden worden ontplooid bij ondernemers op Meeuwaert om te 

komen tot een (parkmanagement) organisatie. Dit is tot op heden niet gebeurd. De ondernemers op 

bedrijventerreinen Meeuwaert en Vliedberg kennen tot op heden onvoldoende organisatiegraad voor 

eventuele parkmanagement en herstructurering. De verwachting is dat dit niet meer zal gebeuren. 

Mocht in de nabije toekomst de organisatiegraad op deze bedrijventerreinen toenemen zodat 

parkmanagement en herstructurering interessant wordt dan worden eventueel benodigde middelen 

voorgelegd aan de raad. Het bedrag van de budgetoverheveling komt uit de algemene reserve (AR).  

In 2019 wordt een bedrag van € 20.000 ingezet voor begeleiding en versnelling van uitrol glasvezel in 

de kernen conform het collegebesluit van 20 augustus. Per saldo kan een bedrag van € 177.000 

vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.  

 
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Voor het bestrijden van de Japanse duizendknoop zijn in 2019 kosten gemaakt. Middels de 

raadsinformatiebrief van 18 juli 2019 bent u hierover geinformeerd. De gemaakte kosten welke nu nog 

voor het grootste deel als incidenteel worden verwerkt bedragen in 2019 € 40.000. Binnen dit taakveld 

is incidenteel ook een meevaller waardoor het geen effect heeft op het beoogd jaarresultaat. In 2020 

zullen we door moeten gaan met de bestrijding. Rekening houdend met het aantal locaties is het te 

verwachten dat de extra kosten de komende jaren rond de € 20.000 euro op jaarbasis zullen 

bedragen. 

 

Voor het onderhoud van openbaar groen maken de wijkteams gebruik van gedetacheerd WML-

personeel. In 2019 zijn enkele medewerkers gestopt waardoor er een lagere bezetting is. Bij WML is 

de vraag naar vervanging neergelegd, maar het is tot op heden niet gelukt om de bezetting op peil te 

brengen. Daarnaast zijn enkele WML-medewerkers vanwege ziekte voor langere periode niet 

inzetbaar geweest. Hierdoor is sprake van incidenteel minder kosten tot een bedrag van ongeveer 

€ 50.000. 

 
 
Programma 5: Onderwijs 

Bij het opstellen van de begroting is conform de planning van het Integraal Huisvesting Programma 

(IHP) rekening gehouden met een stelpost voor kapitaallasten voor nieuwbouw van de scholen aan de 

Kasteellaan in Oudheusden. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/fdd31d87-aad2-45d3-a965-7f1635197273
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_20_augustus_2019
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/801964e8-4b9e-4b07-be3f-b9143b0100f2
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Recent is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waardoor er vanaf 2020 kapitaallasten 

ontstaan. In de meerjarenbegroting is voor de lasten voortvloeiend uit het IHP een gemiddeld bedrag 

in de exploitatie beschikbaar. Het bedrag dat in enig jaar niet nodig is voor kapitaallasten wordt 

toegevoegd aan de reserve IHP. Conform het instellingsbesluit wordt daarom het bedrag dat niet 

benodigd is voor kapitaallasten (onderuitputting) 2019 gestort in de reserve IHP. 

In de begroting 2020 en verder zijn de benodigde kapitaallasten afgedekt. Naar verwachting wordt het 

herziene IHP begin 2020 vastgesteld. 

 

Basisschool de Bussel van schoolbestuur stichting Scala heeft ruimtetekort vanwege een groei van 

het leerlingenaantal. Scala heeft diverse noodgrepen gedaan om alle leerlingen (15 groepen) op te 

kunnen vangen, zoals het opofferen van de teamkamer. Om een extra groep op te kunnen vangen 

stelt stichting Scala voor om interne aanpassingen in het hoofdgebouw te doen. Het college heeft op 

23 oktober jl. een bedrag van € 37.500 beschikbaar gesteld om deze aanpassingen door te voeren. 

De kosten komen ten laste van het onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting. In de 

meerjarenbegroting is een gemiddeld bedrag beschikbaar van € 130.000 per jaar. Eventuele 

afwijkingen ten opzichte van het beschikbare bedrag worden verrekend met de beschikbare 

onderhoudsreserve. In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met deze aanpassing, 

zodoende zal dit leiden tot een overschrijding van het onderhoudsbudget.  

 

 
Programma 6: Sport en Cultuur 

In het coalitieprogramma is opgenomen dat goede sportvoorzieningen, zoals velden, 

kleedaccommodaties en verlichting, en een extra steuntje in de rug als sporten te duur voor je is, 

aan de basis staan van een verantwoord gemeentelijk sportbeleid. Hiertoe is in de begroting een 

voorlopige stelpost opgenomen. In 2019 € 50.000 en daarna jaarlijks € 100.000. In mei heeft hier een 

thema avond over plaats gevonden, waarbij u bent geïnformeerd over de ontwikkelingen op het 

gebied van sport en de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Hoewel er in dat kader diverse 

onderzoeken worden uitgevoerd dit jaar, wordt het beschikbare budget niet geheel besteed. Een 

eenmalig voordeel van € 30.000. 

 
De onderhoudskosten voor de machinekamer van zwembad die Heygrave zijn met ingang van 2019 

geïntegreerd in de onderhoudsvoorziening, waar deze voorheen ten laste kwamen van de exploitatie. 

Bij het instellen van de voorziening is de begrotingsruimte in 2019 per abuis niet afgeraamd. Dit leidt 

tot een eenmalig voordeel van € 105.000. 

 

Op begrotingsbasis is een aanzienlijke besparing van de energiekosten van zwembad Die Heygrave 

ingerekend. In de praktijk zien we echter dat deze op dit moment nog niet gerealiseerd kan worden. 

Naast de gewijzigde btw-wetgeving (effect kostprijsverhogende btw circa € 25.000), komt dit met 

name doordat de opbrengstverwachting van de zonnecollectoren te optimistisch is ingeschat. Met de 

huidige, verouderde installaties, blijkt het niet mogelijk om de warmte opwekking zo efficiënt als – 

theoretisch gezien – mogelijk, toe te passen. De grootste opwekking vindt plaats in de zomer, terwijl 

het zwembad dan juist gesloten is. De opslag van de deze warmte voor later gebruik, is in de huidige 

situatie nog niet mogelijk. In het adviesrapport, op basis waarvan de besparing is ingerekend, is 

uitgegaan van een optimaal situatie die in de praktijk nog niet haalbaar is. Dit wordt wél mogelijk na 

uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen waartoe u op 17 september heeft besloten. De 

verouderde installaties worden vervangen en de gehele energiehuishouding wordt sterk verbeterd, 

beter op elkaar afgestemd en verduurzaamd. Tot slot zijn ook de energietarieven gestegen, wat 

eveneens leidt tot hogere lasten. Het totaal nadeel op de energiekosten bedraagt € 25.000 op 

elektriciteit en € 30.000 op gas. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/92b8a4b7-148d-4996-b6ed-65dc291943c9
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_23_oktober_2019
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/d517773d-b34f-492a-b77c-3212e56cb355
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De basketbalinstallatie in sporthal Die Heygrave (33 jaar oud) bestaat uit drie vaste installaties en drie 

verrijdbare basketbalinstallaties. In het laatste controlerapport wordt opgemerkt dat de vaste 

installaties aan vervanging toe zijn. De installatie is niet afgekeurd, maar gezien de leeftijd van de 

installatie, het ontbreken van een valbeveiliging en de hoge frequentie van het aantal basketbaluren is 

het advies om deze te vervangen. Met het vervangen van alleen de vaste basketbalinstallaties kan er 

echter geen door de basketbalbond goedgekeurd speelveld meer worden gemaakt. Gezien de leeftijd 

van ook de verrijdbare installaties en de hoge kosten met betrekking tot reparaties en vervanging van 

onderdelen gaat de voorkeur daarom uit naar totale vervanging, zodat er ook in de toekomst drie 

gelijkwaardige, veilige en door de basketbalbond goedgekeurde speelvelden gerealiseerd kunnen 

worden. De vervanging van de basketbalinstallaties kost € 47.000 inclusief btw (collegebesluit d.d. 23-

10-2019). Een dermate grote vervanging past niet binnen het in de begroting jaarlijks beschikbare 

bedrag van € 3.300 voor reguliere onderhouds- en vervangingskosten van de inventaris van sporthal 

Die Heygrave. 

 

Atletiekvereniging DAK heeft het initiatief genomen om op conceptueel niveau over het bewegen en 

ontmoeten in recreatiepark De Schroef na te denken. Diverse partijen hebben zich bij hen aangesloten 

en een intentieovereenkomst getekend. Vanwege de complexiteit geeft de initiatiefnemer aan dat zij 

zelf niet in staat is dit proces verder te brengen en vraagt daarom aan de gemeente om 

ondersteuning. Het college heeft op 17 september besloten deze ondersteuning te bieden in de vorm 

van ureninzet door de ambtelijke organisatie en het beschikbaar stellen van een bedrag voor externe 

begeleiding. In totaliteit gaat het om € 34.250, waarvan € 29.250 voor de inhuur van bureau Kragten 

en € 5.000 voor organisatiekosten. De ondersteuning heeft op dit moment uitsluitend betrekking op de 

eerste twee stappen: analyse- en verkenningsfase. 

 

Onderhoud sportvelden 

De kosten voor onderhoud aan de (natuur gras) sportvelden op de diverse sportparken zijn hoger dan 

begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de toenemende jaarlijkse kosten van 

groot onderhoud en bemesting van de velden. De meerkosten bedragen in totaal € 38.000. 

 

Programma 7: Sociaal Domein 

 

Maatpact 

Regionaal hebben we de ambitie om met behulp van bureaucratievrije middelen te leren en te 

innoveren in het sociale domein. Hiermee worden ook individuele casussen op weg geholpen. Deze 

ambitie is de basis van het maatpact en dit is ook onderdeel van de strategische meerjarenagenda 

van Hart van Brabant. Om het project gezamenlijk op te pakken willen we komen tot bestuurlijke 

afspraken) over de financiering en uitvoering van het project. Vooruitlopend op deze afspraken willen 

we hiervoor al middelen vrij maken. Hierdoor kunnen we zowel inwoners helpen wanneer zij last 

hebben van de regels van het systeem als overstijgend hiervan leren en innoveren in en om het 

sociale domein. Voor de gemeente Heusden betekent dit dat voor fase 1 circa € 70.000 ingebracht 

moet worden en voor fase 2 € 150.000. Vertaald naar de impact voor 2019 en 2020 op het programma 

Sociaal Domein is dit respectievelijk € 107.500 en € 112.500.  

 

Taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie 

In de septembercirculaire 2018 is met ingang van 2019 structureel € 10 miljoen beschikbaar gesteld 

voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. De VNG en het Ministerie van SZW 

hebben afgesproken dat hier vanaf 2020 structureel € 3 miljoen bovenop komt. Met de extra middelen 

https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_23_oktober_2019
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_23_oktober_2019
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_college_17_september_2019
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voor toezicht en handhaving kinderopvang wordt een tekort aan middelen voor dit doel opgelost. Voor 

de gastouderopvang is sprake van een intensivering van middelen. Voor Heusden gaat het om een 

bedrag van jaarlijks € 5.000 met ingang van 2020. 

 

Op basis van een positieve evaluatie over het eerste half jaar van 2019 heeft het college op 25 juni 

2019 een aanvullende subsidie verleend van € 25.000 aan O3 ten behoeve van Alles voor Mekaar 

voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2019. 

 

Taakveld 640 Begeleide participatie 

Baanbrekers voorziet in de tweede bestuursrapportage een positief resultaat van € 1,5 mln. Het 

aandeel van Heusden hierin is circa € 589.000. De gemeentelijke bijdrage wordt hier echter nog niet 

op aangepast. Pas bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 beslist het bestuur van 

Baanbrekers welk deel van het uiteindelijk gerealiseerde resultaat zal toekomen aan de deelnemende 

gemeenten. Daarom is het te verwachten voordeel van Baanbrekers niet als begrotingswijziging 

meegenomen in deze bestuursrapportage. Verdere toelichting leest u in de 2de bestuursrapportage 

van Baanbrekers (AB-vergadering Baanbrekers d.d. 21-10-19). 

 

Taakveld 650 Arbeidsparticipatie 

Verhoging middelen participatie 

Het effect van de mei- en septembercirculaire 2019 voor de integratie-uitkering Participatie is € 

115.000. De uitkering stijgt van € 3,75 mln naar € 3,86 mln. Deze middelen worden één op één 

doorgezet naar Baanbrekers conform de afspraken in de GR. De stijging van de inkomsten wordt bij 

de algemene dekkingsmiddelen verwerkt, de stijging van de lasten onder programma Sociaal Domein. 

Per saldo is dit neutraal. 

 

In de septembercirculaire is verder bekend gemaakt dat gemeenten naast de bijdrage voor de 

uitvoeringskosten van de Participatiewet met in gang van 1 januari 2020 ook een bijdrage uit het 

gemeentefonds ontvangen voor de kosten van levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd 

in het kader van de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Toevoeging van de middelen voor 

de kosten van onderzoek aan het gemeentefonds past bij de gedachte dat het bij de 

onderzoekskosten in beginsel gaat om uitvoeringskosten. Het gaat om € 14.000 per jaar vanaf 2020. 

 

Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 

Voor de kosten voor hulp bij het huishouden (HBH) is bij het opstellen van de begroting 2019 rekening 

gehouden met een tariefstijging en een toename van het aantal cliënten als gevolg van de invoering 

van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Daarnaast werd op dat moment nog gewerkt aan een 

nieuwe inkoopsystematiek die per 1 april 2019 is in gegaan. Het effect hiervan is niet meegenomen bij 

het opstellen van de begroting  2019. Een stijging in kosten door inschaling in hogere tarieven is op dit 

moment nog niet terug te zien bij de cliënten die tot nu toe zijn omgezet naar de nieuwe 

inkoopsystematiek. Dit is echter nog maar een klein deel van de cliënten en de omzetting van de 

overige cliënten kan alsnog een stijging in de kosten veroorzaken, waar we voor de rest van het jaar 

rekening mee blijven houden.  

 

Doordat de eigen bijdrage vanaf dit jaar is verlaagd naar maximaal € 17,50 per vier weken, zijn er 

aanzienlijk meer aanvragen voor HBH ontvangen. De verwachting was een groei van ongeveer 25 

cliënten (3,3%), maar er is nu al sprake van een stijging van ruim 150 cliënten (20%). 

Het merendeel van de aanvragen wordt ook daadwerkelijk toegekend. Het verwachtte tekort ad € 

165.000 is dan ook te verklaren door de aanzuigende werking. 

https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_25_juni_2019
https://www.heusden.nl/BIS/Vergaderingen/Collegevergaderingen/Besluitenlijst_25_juni_2019
https://www.baanbrekers.org/wp-content/uploads/2019/10/AB-21-oktober-2019.pdf
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Op 1 januari 2020 wordt de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen 

vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een 

scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de 

Wmo 2015. Daarnaast worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen die door meerdere 

verzekerden te gebruiken zijn vanaf deze datum altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om 

tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd. In verband met deze 

vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. In totaal gaat het om een 

uitname van € 7,5 miljoen in 2020 oplopend tot € 15 miljoen in 2024. Voor ons gaat het dan om een 

uitname van € 19.000 in 2020 oplopend tot € 35.000. 

 

Eigen bijdrage 

Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 voor de eigen bijdrage 

wordt van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid 

voor het innen van de eigen bijdragen WMO, € 75.000 minder ontvangen dan ingeschat bij het 

opstellen van de begroting 2019. Dit wordt met name veroorzaakt doordat bij het opstellen van de 

begroting 2019 rekening gehouden is met het vervallen van de vrijstelling voor het betalen van een 

eigen bijdrage voor een bepaalde categorie (meerpersoons, niet-AOW gerechtigd). Deze is echter niet 

komen te vervallen en geldt nog steeds wat tot gevolg heeft dat er minder eigen bijdrage wordt 

ontvangen dan verwacht. 

 

Taakveld 672 Jeugdhulp 

Voor de 2e prognose 2019 is sprake van een andere aanpak waarbij rekening gehouden is met de 

toewijzingen, historische uitnutting en trendlijnen. Deze prognose wordt middels een herijkte begroting 

nog voor zienswijze aan u voorgelegd in dezelfde raadsvergadering als waarin de tweede 

bestuursrapportage aan u voorligt. Voor Heusden betekent de prognose van de regionale kosten voor 

2019 een verwacht tekort van € 1.200.000 (inclusief de reservering voor risico’s). De verwachting is 

dat de lokale jeugdhulpkosten (maatwerk en PGB) niet tot een verdere overschrijding leidt, dit omdat 

nog rekening gehouden kan worden met een voordeel uit de afrekening 2018. Voor 2019 kunnen de 

meerkosten gedekt worden door de beschikbare reserve Sociaal Domein. 

Als belangrijke verklaring voor de forse afwijking ten opzichte van de eerdere prognose wordt 

aangegeven dat dit komt door toewijzingen met terugwerkende kracht en onvoldoende trendlijnen. 

 

Middels de raadsinformatiebrief van 11 september 2019 is onze raad geïnformeerd. In onze regio zien 

we onderstaande punten die van invloed zijn op de kosten ontwikkeling: 

• Een stijging van het aantal unieke cliënten met zo'n 3%, vooral in de (relatief) goedkopere 

zorgvormen.  

• Op dit moment wordt ongeveer 15% van de beschikkingen afgegeven nadat de zorg al is 

gestart.  

• Bij de lichte arrangementen zien we een verschuiving van intensiteit B naar de duurdere 

intensiteit C.  

• Het aantal trajecten dat 'voortijdig' wordt afgesloten (d.w.z. voordat de doelen geheel zijn 

bereikt) lijkt ruim boven de 10% te liggen.  

• Het aantal arrangementen dat een vervolg krijgt, lijkt ook behoorlijk hoog te zijn. Binnen het 

resultaat gericht werken is verlenging van een traject in  beginsel niet de bedoeling, tenzij 

doelen wijzigen of de situatie wezenlijk wijzigt. 

 

Taakveld 710 Volksgezondheid 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/dc2369c9-8a84-434c-aa39-18b98e3b7500
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Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de 

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te 

maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. In de meicirculaire 2019 is voor de gemeentelijke 

taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel € 20 

miljoen bechikbaar gesteld. Op verzoek van de VNG is de € 20 miljoen in de septembercirculaire 

herverdeeld. Het verzoek vloeit voort uit de verwachting dat met de aangepaste verdeling beter 

tegemoetkomt aan de relatie tussen grootstedelijkheid en het voorkomen van GGZ-problematiek. Voor 

Heuden betekent dit dat we € 12.000 minder ontvangen dan de eerder geraamde € 50.000. 

 

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het 

hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de 

zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. 

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het 

hoofdlijnenakkoord. De reeks loopt op van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt 

daarna structureel ingeboekt. Vertaald naar Heusden betekent dit een bedrag van € 31.000 in 2019 

oplopend tot € 58.000 in 2022 en verder. 

 

Reserve Sociaal Domein 

In de eerste en in de tweede bestuursrapportage zijn bijstellingen gedaan op het sociaal domein. Bij 

de jaarrekening zal het resultaat bepaald. Uitgaande van de inschattingen bij deze tweede 

bestuursrapportage zal bij de jaarrekening 2019 aan de reserve Sociaal Domein een bedrag 

onttrokken worden van circa € 3,5 miljoen. Hierin is nog geen rekening gehouden met een mogelijk 

positief resultaat van Baanbrekers. Het grootste deel van de bijstellingen wordt veroorzaakt door de 

stijging van de kosten van jeugdhulp (1e en 2de berap samen € 1,7 miljoen). Op basis van de 2de berap 

van Baanbrekers is de verwachting dat de gemeente Heusden nog circa een half miljoen euro terug 

krijgt. De onttrekking uit de reserve is dan rond de € 3 miljoen. Daarmee zou de reserve in 2019 dalen 

van € 7,2 miljoen (stand per 1-1-19) naar € 4,3 miljoen (stand 1-1-2020). Uiteindelijk zal bij de 

jaarrekening 2019 de daadwerkelijke onttrekking aan de reserve Sociaal Domein worden gedaan op 

basis van de realisatie. 

 

Programma 8: Duurzaamheid, Milieu en Afval 

 

Taakveld 730 Afval 

Er zijn meer PMD containerledigingen dan verwacht wat leidt tot hogere inzamelkosten. Daarnaast is 

er meer PMD-afval ingezameld dan begroot wat leidt tot hogere verwerkingskosten. Ten slotte zijn er 

meer maatwerksituaties bij hoogbouw wat leidt tot hogere inzamelkosten. De totale overschrijding op 

de afvalstroom PMD bedraagt € 105.000. 

 

Voor GFT-afval is de hoeveelheid ingezameld GFT-afval groter dan verwacht, wat leidt tot extra 

verwerkingskosten. Ook zijn de kosten voor maatwerk hoger De totale overschrijding op de 

afvalstroom GFT bedraagt € 35.000. 

 

De hoeveelheid ingezameld restafval is minder dan begroot, dit leidt tot naar verwachting € 20.000 

aan lagere verwerkingskosten. Verder is er minder oud papier ingezameld, wat leidt tot minder 

vergoeding voor verenigingen (€ 25.000 minder kosten). 

 

Er is meer grof restafval ingezameld dan begroot, wat leidt tot hogere verwerkingskosten. De toename 

van de ingezamelde hoeveelheid is grotendeels te herleiden naar afvalstromen die niet in het grof 
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restafval thuis horen. Er zijn maatregelen in voorbereiding om deze ‘lekstromen’ te verminderen. De 

verwachte overschrijding op grof restafval bedraagt € 35.000. 

 

De vergoeding uit het afvalfonds is lager dan begroot. Regionaal en landelijk is de trend zichtbaar dat 

de kwaliteit van het ingezamelde en voor recycling in aanmerking komende PMD-afval afneemt. Dit 

leidt tot een vermindering van de vergoeding die wij vanuit het Afvalfonds ontvangen. Dit leidt tot een 

aframing van € 75.000 op de ontvangen vergoeding. Hoewel het de verwachting is dat de 

vermindering van de vergoeding zich ook in 2020 doorzet, is deze afwijking toch als incidenteel 

opgenomen. De reden daarvoor is de ontwikkeling van een nieuw model binnen de 

Raamovereenkomst verpakkingen, ingaande per 2023 als daartoe eind november wordt besloten door 

de VNG. Met dit nieuwe model wordt de vergoeding op een andere manier berekend dan nu 

(inzamelvergoeding in plaats van ketenvergoeding) en is deze daarmee structureel lager. Daar 

tegenover staat dan dat de verwerkingskosten voor PMD-afval zullen verdwijnen. Als het nieuwe 

model er komt, kunnen gemeenten er voor kiezen om al vanaf 2020 over te stappen op het nieuwe 

model. Eind 2019 is hier meer duidelijkheid over en pas dan worden de financiële effecten zichtbaar. 

Er zijn ook meer uren geschreven dan begroot wat tot een negatieve bijstelling van € 13.120 leidt. De 

totale mutaties op de afvalbegroting leiden in 2019 tot een nadelig effect van € 218.120. 

 

Taakveld 7.4 Milieubeheer 

Bestrijding eikenprocessierups 

De bestrijding van voornamelijk de eikenprocessierups (EPR) heeft geleid tot een grote overschrijding 

van het budget. De preventieve en de curatieve bestrijding vergt veel tijd en is duur. 

Voor de preventieve bestrijding is een aannemer ingehuurd die ruim 5.000 eiken behandeld heeft. 

Daarnaast zijn vier aannemers bezig geweest die de EPR in verschillende perioden en op 

verschillende locaties bestreden hebben. Gezien het landelijke probleem was er een gebrek aan 

bestrijdingscapaciteit. Maar we zijn er toch in geslaagd om de vele meldingen (waar mogelijk) af te 

doen. Het blijft onzeker of we er in de toekomst weer in deze mate mee te maken krijgen. Op basis 

van een evaluatie zal bekeken worden hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan. Hiervoor zal 

een voorstel worden gemaakt. 

De overschrijding voor 2019 bedraagt € 87.000. Vooralsnog is dit als incidenteel verwerkt omdat nog 

teveel onduidelijk is over de vervolgaanpak.  

 

Wegdekverontreinigingen 

In 2019 zien we een toename van het aantal calamiteiten waaronder wegdekverontreinigingen. 

Wegdekreinigingen worden vanaf 2018 door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd en niet meer door 

de brandweer. De facturen komen voor rekening van de gemeente. Daar waar mogelijk worden de 

kosten verhaald op de veroorzaker. In 2019 wordt het handhavingsbudget met € 25.000 

overschreden. 

 

Implementatie richtlijn EED 

In de decembercirculaire 2018 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de 

richtlijn EED (Energy Efficiency Directive, de Europese Energie Efficiency Richtlijn) en informatieplicht 

energiebesparende maatregelen. In totaal gaat het om een bedrag van € 14.000. Bij de jaarrekening 

2018 is dit bedrag bestemd om voor deze doelen uit te geven. De uitvoering verloopt via de 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), zodoende worden deze middelen toegevoegd 

aan het budget van de OMWB. 

 

Taakveld 7.2 Rioolbeheer 
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De investeringen op het gebied van water en riolering blijven achter bij de programmering zoals 

opgenomen in het Waterplan. We hebben in 2019 diverse (deel)reparaties in het stelsel uitgevoerd en 

mogelijk gaan we in 2019 nog aan de slag met andere projecten. Een aantal projecten wordt integraal 

opgepakt en de verwachting voor de komende jaren is dat we wel in de pas gaan lopen met de 

investeringsplanning maar voor 2019 is er nog steeds sprake van een achterstand. Hieronder de 

weergave van de beschikbaar gestelde investeringsbedragen welke verrekend worden met de 

spaarvoorziening riolering. 

 

besluitvorming dd 9 april   €     367.500  wijk vijfhoeven 

besluitvorming dd 23 april   €       15.000  minigemaal paviljoen 

besluitvorming januari 2019 €     122.500  Van Greunsenpark Vlijmen 

 

Programma 9: Bouwen en wonen 

 

Taakveld 8.2 Bouwgrondexploitatie wonen 

De mutatie in de verliesvoorziening bouwgrond is het gevolg van de keuze om de verliesvoorzieningen 

voortaan te verantwoorden op eindwaarde en niet meer op contante waarde zoals dit tot en met 2018 

is gedaan. Hiervoor vindt een eenmalige dotatie uit de algemene reserve aan de verliesvoorziening 

Bouwgrond plaats. Een verdere toelichting hierop vindt u hieronder bij de algemene 

dekkingsmiddelen. 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

 

Taakveld 0.5 Treasury 

Bij het opstellen van de begroting 2019 is voor de herfinanciering van langlopende geldleningen 

uitgegaan van een rentepercentage van 1,5% en een financieringsbehoefte van circa € 24 miljoen. Bij 

de eerste bestuursrapportage 2019 is al een voordeel gemeld van € 95.000. Op basis van een 

langlopende geldlening die is afgesloten in juli jl. waarbij de rente ruim onder de 1% zat en een lagere 

financieringsbehoefte, kan een aanvullend incidenteel voordeel worden gemeld van € 110.000.  

 

Vanuit grondexploitatie Geerpark, die gezamenlijk met Woonveste wordt uitgevoerd, wordt rente 

verrekend met de gemeente. Deze rente wordt berekend over de waarde van de ingebrachte gronden 

waarbij het verloop van de boekwaarde wordt verrekend. Bij het opstellen van de begroting 2019 was 

er vanuit gegaan dat de boekwaarde zich zodanig zou ontwikkelen dat vanuit de gemeente (€ 29.187) 

rente zou moeten worden vergoed. Dit is (nog) niet zo. Vanuit de gezamenlijke grondexploitatie 

Geerpark (GGREX) wordt over het jaar 2019 een rentevergoeding verantwoord van € 52.306. Per 

saldo daarom een incidenteel voordeel van € 81.493. Dit voordeel is incidenteel omdat in de begroting 

2020 de actuele cijfers van de boekwaarde begin 2019 zijn verwerkt. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2019 is berekend dat het interne rekenpercentage voor de 

doorbelasting van rente omlaag bijgesteld moest worden van 2%, wat gehanteerd is in 2018, naar 

1,75%. Bij het opstellen van deze 2e Berap is het rente percentage opnieuw berekend, dit om te 

toetsen of in de jaarrekening 2019 voldaan wordt aan de BBV norm van de in juli 2016 door de 

commissie BBV uitgegeven notitie rente 2017. In deze notitie is de stellige uitspraak opgenomen over 

verplichte correctie bij vooraf bepaalde afwijkingen.  

 

De tekst hiertoe in de notitie rente luidt: Indien de werkelijke rentelasten in euro’s die over een jaar van 

taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten in euro’s die op basis van 
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de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente 

besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%.  

 

Nu is berekend dat bijstelling van het interne rekenpercentage tot 1,40% noodzakelijk is om binnen de 

in de rentenotitie genoemde marges te blijven. Binnen de begroting heeft de bijstelling van het 

rentepercentage in principe géén budgettair effect, op het taakveld Treasury (de doorbelasting) heeft 

deze bijstelling een negatief effect, immers over de bestaande boekwaarde op 1 januari 2019 wordt 

een lagere doorbelasting toegerekend. Bij de uitgaven van de taakvelden ontstaan de voordelen 

omdat lagere kosten worden doorbelast. De lagere doorbelasting, door het bijstellen van het 

rentepercentage van 1,75%  naar 1,40%, bedraagt € 565.000. Bij de recapitulatie is de bijstelling 

samengevat onder één regel per programma.  

 

Omdat op de taakvelden grondexploitatie bedrijven (320), riolering (720), reiniging (730) en 

grondexploitatie wonen (820) sprake is van gesloten financieringssystemen treedt, als gevolg van 

lagere toegerekende rente een negatief budgettair effect op van € 348.000 wat ten laste van het 

resultaat 2019 komt. Het bijstellen van het rentepercentage heeft ook effect op de berekende 

annuïtaire afschrijvingen, een lagere rente heeft tot gevolg dat de afschrijvingslasten op een aantal 

taakvelden toenemen. De toename is berekend op € 70.000 en is in principe een nadeel. Op het 

taakveld riolering drukt een extra afschrijvingslast van € 32.000, vanwege het gesloten 

financieringssysteem wordt deze extra last geneutraliseerd zodat per saldo een bedrag van € 38.000 

extra ten laste van het resultaat 2019 komt (totaal effect komt daarmee op circa € 386.000, verwerkt 

over diverse posten). 

 

De verlaging van de rentetoerekening heeft voor de bouwgrondcomplexen het effect dat de 

eindwaardes van de exploitatieberekeningen positiever worden. Op basis van de exploitatie-

berekeningen die gemaakt zijn voor de jaarrekening 2018 is een doorrekening gemaakt met een 

rentepercentage van 1,40% ipv het bij de jaarrekening 2018 gebruikte percentage van 1,75%. Uit deze 

doorrekening volgt in totaal een bedrag van € 16.478.254 als eindwaarde van de verliesgevende 

complexen. 

 

In juli 2019 is door de commissie BBV de notitie “Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) 

uitgebracht. Vanwege de voorkeur in deze notitie is in deze berap de waardering van 

verliesvoorzieningen op eindwaarde verwerkt en is een eenmalige verhoging van de reeds 

beschikbare verliesvoorziening opgenomen. Van deze extra verhoging wordt voorgesteld om deze te 

dekken door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve. De berekening van de eenmalige 

extra storting luidt als volgt:  

 

 Taakveld 

320 

Taakveld 

820 

totaal 

Beschikbaar begin 2019 (jaarrekening 2018) 536.662 14.492.907 15.029.569 

Toegevoegde rente 2019 10.733 257.580 268.313 

Saldo na rentetoevoeging 547.395 14.750.487 15.297.882 

Saldo nadelige exploitaties op eindwaarde 473.029 16.005.225 16.478.254 

Bij te storten bedrag -74.366 1.254.738 1.180.372  

 

Taakveld 0.7 Algemene uitkering (zie ook bijstellingen programma 7) 

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

uitkomsten van de meicirculaire (raadsmemo d.d. 18 juni jl.). Het netto-effect (na labelingen voor 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/9ae0f60c-dad3-4ef8-9e50-20551bfb8a14
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diverse uitgaven) bedroeg ruim € 858.000 voordelig. Echter heeft het ministerie later bekend gemaakt 

dat er een aantal omissies in de meicirculaire stonden. Dit betrof met name de verdeling van de 

middelen voor participatie. Op basis van de aangepaste verdeling is het bedrag dat Heusden hiervoor 

ontvangt met € 36.000 verlaagd. Daarnaast blijkt dat de voor de waterschapsverkiezing gemaakte 

kosten passen binnen het reguliere budget. De hiervoor bij de meicirculaire ontvangen vergoeding 

hoeft dus niet gelabeld te worden en vloeit terug in het saldo. Dit maakt dat het uiteindelijke netto-

effect van de meicirculaire (na correcties) nog positiever wordt en uitkomt op circa € 933.000 

voordelig. Dit wordt voor het jaar 2019, tezamen met de septembercirculaire, verwerkt in deze 

bestuursrapportage. Het effect voor de jaren 2020 en verder (hier is niks in gewijzigd) is reeds 

verwerkt in de begroting 2020. Voor een toelichting op de meicirculaire verwijzen wij u kortheidshalve 

naar het raadsmemo van 18 juni. De uitkomsten van de septembercirculaire worden hieronder 

toegelicht. 

 

De op Prinsjesdag verschenen Miljoenennota van het Rijk vertaald zich voor gemeenten in de 

septembercirculaire. Hieruit blijk dat de rijksuitgaven in 2019, met name op het gebied van 

infrastructuur en defensie, achterblijven bij de ramingen. Doordat de ontwikkeling van de algemene 

uitkering voor een belangrijk deel wordt bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven, neemt de 

omvang van het gemeentefonds ook af. In 2019 betekent dit voor gemeenten een uitname van € 218 

miljoen. Doordat het voornamelijk het doorschuiven van investeringen betreft, staat daar in 2020 wel 

een opwaatse bijstelling tegenover van in totaliteit € 409 miljoen. Ook de jaren daarna zijn positief ten 

opzichte van de meicirculaire, onder andere door het Pensioenakkoord en het woningmarktpakket.  

 

Het negatieve effect van de lagere rijksuitgaven wordt enigszins gedempt doordat gemeenten minder 

btw op overheidstaken declareren bij het BTW- compensatiefonds (BCF) dan het ingestelde plafond. 

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. Op basis van de inschatting van het ministerie van Financiën wordt in deze circulaire een 

voorschot gegeven van € 80 miljoen. Bij de meicirculaire 2020 volgt de de definitieve afrekening over 

2019.  

 

Tot slot is er naast de hiervoor genoemde algemene mutaties sprake van een aantal taakmutaties. 

Deze mutaties hebben corresponderende gevolgen voor de uitgaven of inkomsten. Dit bekent dat van 

een deel van de algemene uitkering voor een gelijk bedrag aan kosten wordt geraamd (gelabeld). In 

de septembercirculaire gaat het om middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang en 

gastouderopvang, participatie, Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken en ambulantisering GGZ. 

Daarnaast is er sprake van een wijziging van de bekostiging van Wlz hulpmiddelen en heeft er een 

herverdeling plaats gevonden van de bij de meicirculaire 2019 bekendgemaakte middelen voor de 

Wet verplichte GGZ. Beide leiden tot een verlaging van de uitgaven. Deze mutaties hebben alle 

betrekking op het Sociaal Domein (programma 7) en worden daar nader toegelicht. 

 

Het uiteindelijke netto effect na labelingen (dus het effect voor het begrotingssaldo) van de 

septembercirculaire is voor 2019 € 324.000 nadelig. Meerjarig laat de septembercirculaire wel een 

positief beeld zien: € 385.000 in 2020, € 1.067.000 in 2021, € 1.288.000 in 2022 en € 1.142.000 in 

2023. Door de voordelige uitkomsten van de meicirculaire is het totaal effect op het begrotingsaldo 

echter ook voor begrotingsjaar 2019 positief. Per saldo een plus van € 609.000. 

 

Taakveld 0.61 OZB wonen en 0.62 OZB niet-wonen 
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De gerealiseerde meeropbrengst is een gevolg van een hoger gemiddeld stijgingspercentage van de 

WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen binnen de gemeente en ook een iets grotere 

areaaluitbreiding dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2019. 

 

Taakveld 0.4 Overhead 

 
Juridisch advies 
Er is een afname te zien van de juridische advieskosten. Dit wordt veroorzaakt door minder geschillen 

en rechtszaken. Het budget is bij de eerste bestuursrapportage reeds met € 25.000 naar beneden 

bijgesteld. Bij de tweede bestuursrapportage kan het budget nogmaals met € 25.000 worden verlaagd.  

 
Personele lasten 
Op de personele lasten binnen het taakveld Overhead wordt een positieve bijstelling van € 65.000 

voorzien. Dit is een saldo van enkele effecten waarvan het verwerken van de nieuwe cao voor 

gemeentepersoneel de grootste is. De VNG en de vakbonden hebben een principeakkoord over de 

nieuwe cao voor gemeentepersoneel. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 en bevat o.a. 

afspraken over salarisontwikkeling. Vanaf oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% en ontvangen 

medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 750. In de begroting 

2019 is rekening gehouden met een salarisstijging van 2,9% vanaf 1 januari 2019. Doorrekening van 

de nieuwe cao laat een incidenteel voordeel zien in 2019 van € 200.000. Bij het opstellen van de 

begroting 2020 is reeds rekening gehouden met de nieuwe cao afspraken. Daarnaast is er een 

negatief effect op de personele lasten doordat de technische omzetting van de functies naar een 

nieuw functiewaarderingssyteem HR21 aan hogere kwaliteitseisen moest voldoen.  

Verder is er een overschrijding op de opleidingskosten met name door een aantal gemeentebrede 

opleidingstrajecten. Organisatiebreed hebben medewerkers dit jaar trainingen gevolgd, vooral op het 

gebied van gesprekstechnieken, mediation en hospitality. Een deel van de trainingen zijn vanuit vorig 

jaar doorgeschoven naar dit jaar waardoor er nu een overschrijding ontstaat. Daarnaast hebben 

medewerkers, in het kader van hun ontwikkeling, optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

individueel of clustergewijs opleidingen en trainingen te volgen.  

Per saldo is het positieve effect op de personele lasten € 65.000. 

 

In de raadsinformatiebrief die in het college van 23 oktober jl. is vastgesteld bent u geïnformeerd over 

de ICT-projecten en de benodigde tijdelijke extra capaciteit. Die capaciteit is nodig om een plan B te 

hebben indien het nieuwe zaaksysteem acuut live moet gaan en om andere noodzakelijke ICT-

projecten ook doorgang te kunnen laten vinden (zoals de voorbereiding op de omgevingswet en 

bijbehorende digitale omgeving en vervanging backoffice applicatie van het sociaal domein). De 

tijdelijke capaciteit is aangetrokken voor één jaar met ingang van 1 oktober. De kosten bedragen € 

74.000, verdeeld over 2019 (€ 18.500) en 2020 (€ 55.000). De kosten voor 2019 kunnen worden 

opgevangen binnen de personele budgetten, voor 2020 wordt € 55.500 toegevoegd aan de personele 

budgetten.  

 

Gezien de relatie met het vervangingskrediet automatisering (onderdeel implementatie zaaksysteem) 

en de ruimte die hier nog beschikbaar is wordt voorgesteld dit krediet nu af te ramen met € 74.000 in 

plaats van pas bij het afsluiten van het krediet. Dit resulteert in een structureel voordeel (lagere 

kapitaallasten) vanaf 2020 van circa € 12.300. Omdat u met het vaststellen van de begroting 2019 het 

krediet voor de vervangingsinvesteringen Automatisering heeft vastgesteld worden bijstellingen van 

hiervan aan u voorgelegd. In dit geval is het een aframing van het krediet met € 74.000 dat aan u 

wordt voorgelegd. Om deze reden vindt u dit voorstel ook terug onder het onderdeel Kredieten.  

  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/4cbae18c-1a06-4c0c-8b54-b51f0125aaec
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Centraal inhuurbudget 

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 2019 zijn de volgende mutaties doorgevoerd:  

 

Programma Debet Credit 

Overhead € 61.621   

Algemene dekkingsmiddelen € 66.580  

1. Bestuur en beheer € 41.802  

2. Openbare orde en veiligheid  € 90.581 

3. Verkeer en vervoer € 46.751  

4. Economie en recreatie  € 330.290 

6. Sport en cultuur € 48.253  

7. Sociaal domein € 115.761  

8. Milieu en afval € 7.635  

9. Bouwen en wonen € 32.468  

 
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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3. Technische begrotingswijziging 
 

Programma 3: Verkeer en Vervoer 

 

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer 

 

Omzetting stelpost GVVP 

Onlangs is na een zorgvuldige procedure aan bureau Kragten opdracht gegeven om een Gemeentelijk 

Verkeer- en Vervoerplan op te stellen. Kragten geeft veel aandacht aan participatie en communicatie. 

Mobiliteit heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden, van duurzaamheid tot ouderenvervoer. En 

het GVVP zal een belangrijke bouwsteen vormen voor de nieuwe omgevingsvisie. Eind september 

2019 vinden de eerste overleggen plaats. Als eerste wordt op allerlei gebieden informatie opgehaald 

waarna gestart wordt met een ambitiedocument. Vervolgens zal in het voorjaar 2020 het beleid 

inclusief opgaven worden uitgewerkt om volgens planning na de zomer 2020 een 

uitvoeringsprogramma vast te stellen. We verwachten dat we in 2019 een budget ad € 35.000 nodig 

hebben. In 2020 volgt dan nog een kostenpost ad. € 55.000. 

De voor het GVVP beschikbare stelpost zal voor de genomen bedragen worden omgezet naar een 

werkbudget. 

 

Fietsstimulering snelfietsroute  

Van de provincie is een subsidie ontvangen voor het project “Fietsstimulering snelfietsroute Waalwijk – 

‘s-Hertogenbosch”.  

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant hebben zich 

gecommitteerd om de uitvoering van de snelfietsroute F59, tussen de N261 in Waalwijk en het station 

in ’s-Hertogenbosch, voor 2021 te starten. Daarnaast is afgesproken dat de gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een fietsstimuleringsplan. Voor de uitvoering hiervan is 

een subsidie ontvangen van de provincie. 

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 budgetneutraal 

plaatsvindt. 

 

Programma 4: Economie en Recreatie 

 

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 

Aanleg natuurinrichting Driewiel 

Van het Groen Ontwikkelfonds Brabant is een subsidiebeschikking ontvangen voor het project 

“Natuurlijke inrichting percelen Driewiel, Drunen” 

Om het project mogelijk te maken is er een subsidie aangevraagd en ook toegekend van € 57.200. 

Het project houdt in de aanleg van inrichtingselementen in het gebied bij Driewiel zoals poelen en de 

aanplant van inheemse vegetatie. Voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoeringskosten van dit 

project wordt het beschikbare budget voor natuur en landschap ingezet. In het kader van 

begrotingsrechtmatigheid wordt de subsidie geraamd als inkomst en de hieruit voortvloeiende lasten 

als uitgaven waardoor een en ander budgetneutraal plaatsvindt. 

 

Programma 5: Onderwijs 
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Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
De rijksbijdrage voor uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is voor 2019 definitief 

vastgesteld. Het budget is voor 2019 met € 7.141 naar beneden bijgesteld. De bijstelling is budgettair 

neutraal omdat zowel de inkomsten als de uitgaven worden bijgesteld. 

 

Programma 6: Sport en cultuur 
 

Specifieke Uitkering voor gemeenten (SPUK) 

Met ingang van 1 januari 2019 is de verruimde btw-sportvrijstelling in werking getreden. De wijziging 

van de btw-sportvrijstelling heeft nadelige btw-gevolgen voor de exploitatie van gemeentelijke 

sportaccommodaties. Het Ministerie van VWS heeft met een specifieke uitkering voor gemeenten 

(SPUK) het btw-nadeel zoveel als mogelijk gecompenseerd. De gemeente Heusden ontvangt over 

2019 een bedrag van afgerond € 242.000. Dit is 81,7% van het aangevraagde bedrag. Tegenover 

deze ontvangst staat een ophoging van de diverse exploitatiebudgetten. Verantwoording en definitieve 

vaststelling van de uitkering vindt plaats bij de jaarrekening 2019.  

Programma 7: Sociaal Domein 
 

Taakvelden 6.4 begeleide participatie en 6.5 arbeidsparticipatie 

De middelen die van de rijksoverheid worden verkregen voor participatie worden één op één 

doorbetaald Baanbrekers. Omdat per 2019 een onderdeel van de integratieuitkering Participatie, de 

zogenaamde klassieke reintegratiemiddelen, is overgeheveld van de integratieuitkering naar de 

algemene uitkering zijn deze middelen verschoven van de door te betalen participatiemiddelen naar 

de deelnemersbijdrage Baanbrekers. Aan de batenkant is deze verschuiving verwerkt bij de algemene 

dekkingsmiddelen. Aan de lastenkan moet echter deze verschuiving nog plaatsvinden. Het is een 

verschuiving binnen het programma Sociaal Domein, van het taakveld Arbeidsparticipatie (650) naar 

Begeleide Participatie (640). In de geactualiseerde begroting 2019 van Baanbrekers is deze 

verschuiving verwerkt, bij de 2de berap wordt deze ook in de begroting van gemeente Heusden 

verwerkt. 

 

Taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregelingen 

Al enige jaren zien we een stijging van de kosten van bijzondere bijstand. Tot nog toe konden de 

hogere kosten worden opgevangen binnen het armoedebudget. Dit is in 2019 niet mogelijk vanwege 

een aantal factoren:  

- toename kosten regeling HeusdenPas / KindPas (naar verwachting tegen de € 30.000); 

- lichte toename in de kosten bijzondere bijstand (rond de € 10.000); 

- afname budget door een negatieve bijstelling Klijnsmamiddelen en wegvallen incidentele 

bijdrage voor de bijzondere bijstand voor ouderen (in totaal rond de € 19.000);  

- in 2018 was een overgeheveld budget uit 2017 beschikbaar (€ 52.000).   

 

De overschrijding van de bijzondere bijstand is voor het grootste deel te verklaren door een toename 

van de kosten van bewindvoering en een toename van de kosten voor levensonderhoud en rente en 

aflossing. De stijging van de kosten voor levensonderhoud en rente en aflossing is een gevolg van de 

groei van het aantal statushouders dat in de afgelopen jaren in Heusden is gehuisvest. Daarnaast 

wordt voor deze groep extra dienstverlening door Baanbrekers en de kosten van vervoer en opleiding 

bekostigd uit de bijzondere bijstand. De gemeente heeft in 2016 en 2017 extra middelen ontvangen 

voor de verhoogde asielinstroom. Deze waren bedoeld voor allerlei extra kosten voor statushouders 

van huisvesting, zorg, integratie, onderwijs etc. De vergoeding is in 2017 ook gebruikt voor de kosten 
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van de bijzondere bijstand voor de statushouders (o.a. lening inrichtingskosten). In 2018 was er 

voldoende budget vanuit het armoedebudget en was er geen verzoek om middelen uit de verhoogde 

asielinstroom hiervoor in te zetten. In 2019 wordt voor € 125.000 een beroep gedaan op deze 

middelen.  

 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 

Het BUIG-budget is voor 2019 definitief vastgesteld. De bijstelling voor zowel de kosten als de baten 

bedraagt € 77.237. 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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4. Kredieten 
 
In de raadsinformatiebrief die 23 oktober jl. in het college is vastgesteld bent u geïnformeerd over de 

ICT-projecten en de benodigde tijdelijke extra capaciteit. Die capaciteit is nodig om een plan B te 

hebben indien het nieuwe zaaksysteem acuut live moet gaan en om andere noodzakelijke ICT-

projecten ook doorgang te kunnen laten vinden (zoals de voorbereiding op de omgevingswet en 

bijbehorende digitale omgeving en vervanging backoffice applicatie van het sociaal domein). De 

tijdelijke capaciteit is aangetrokken voor één jaar met ingang van 1 oktober. De kosten bedragen € 

74.000, verdeeld over 2019 (€ 18.500) en 2020 (€ 55.000). De kosten voor 2019 kunnen worden 

opgevangen binnen de personele budgetten, voor 2020 wordt € 55.500 toegevoegd aan de personele 

budgetten.  

 

Gezien de relatie met het vervangingskrediet automatisering (onderdeel implementatie zaaksysteem) 

en de ruimte die hier nog beschikbaar is wordt voorgesteld dit krediet nu af te ramen met € 74.000 in 

plaats van pas bij het afsluiten van het krediet. Dit resulteert in een structureel voordeel (lagere 

kapitaallasten) vanaf 2020 van circa € 12.300. Omdat u met het vaststellen van de begroting 2019 het 

krediet voor de vervangingsinvesteringen Automatisering heeft vastgesteld worden bijstellingen van 

hiervan aan u voorgelegd. In dit geval is het een aframing van het krediet met € 74.000 dat aan u 

wordt voorgelegd.  

  

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/4cbae18c-1a06-4c0c-8b54-b51f0125aaec
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5. Herziening grondexploitaties 
 

Doorrekening resultaten grondexploitaties 

Bij de totstandkoming van de tweede bestuursrapportage 2019 zijn de grondexploitaties op basis van 

dan 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 nu bij te 

stellen.  

 

Bij de 2e berap zijn over het algemeen geen materiële afwijkingen gesignaleerd voor wat betreft de 

geraamde resultaten per grondexploitatie.  

 

Alleen voor het project Metal Valley in Drunen is tussentijds een positieve resultaatbijstelling van € 0,9 

miljoen gedaan. In afwachting van de uiteindelijk invulling van het project is de afgelopen jaren met de 

nodige flexibiliteit gestuurd op zowel de opbrengsten als kosten. Zowel de kosten als de opbrengsten 

(verkoopbare meters) werden daarbij in de afgelopen jaren in afwachting van meer duidelijkheid 

voorzichtig geraamd. Inmiddels is een positieve bijstelling mogelijk als gevolg van verkopen en 

overeenkomsten die in de loop van 2019 zijn gesloten (zowel verkoop- als optie overeenkomsten). Dit 

geeft meer duidelijkheid over de uiteindelijke verkaveling en nog benodigde kosten in het 

vervolgtraject die € 0,5 miljoen omlaag zijn bijgesteld. Daarmee kan de toename van het resultaat 

worden verklaard. De bijstellingen worden meegenomen bij de eerstvolgende herziening van de 

grondexploitaties bij de jaarrekening 2019. 

 

Algemene wijzigingen 

Op grond van de (gewijzigde) regelgeving in het BBV hebben een tweetal ontwikkelingen effect op alle 

grondexploitatieberekeningen:  

- De bijstelling van de rente van 1,75% naar 1,4% leidt tot een positieve resultaatbijstelling  

- De keuze bij de begroting 2020 om verliesvoorzieningen te vormen op eindwaarde in plaats 

van contante waarde. 

Het effect op alle  grondexploitaties van beide ontwikkelingen is verwerkt en ook meegenomen in de 

begroting 2020. Het effect van de aanpassing van de grondexploitatie Metal Valley is ook afgezet 

tegen het resultaat op eindwaarde en al rekening houdend met het resultaat bij 1,4% rente. 

 
Aandachtspunten bij de grondexploitaties 

- Door de landelijke stikstofuitspraken van de Raad van State, lopen in den lande veel projecten 

vertraging op. Voor de grondexploitaties in de gemeente Heusden is vooralsnog geen sprake 

van bijstellingen. Het blijft zaak om de ontwikkelingen op dit dossier te volgen en bij de 

jaarrekening 2019 kan opnieuw worden bezien in hoeverre dit effect heeft op de 

grondexploitaties. 

- Eind september is ervoor gekozen om de samenwerking met de BOM in het project Metal 

Valley te beëindigen. Dit vanwege de positieve ontwikkelingen in het project in de afgelopen 

periode. Het project komt daarmee weer volledig voor rekening en risico van de gemeente.  

- Binnen de grondexploitatie Steenenburg vergt het voorbereidingstraject om te komen tot een 

bestemmingsplan en te komen tot planrealisatie meer tijd. Bij de jaarrekening 2019 zal worden 

bezien in hoeverre dit ook kan leiden tot meer plankosten, omdat dan ook meer duidelijk zal 

zijn over de vervolgplanning. 
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- Binnen de grondexploitatie De Grassen is het wachten op een uitspraak van de Raad van 

State inzake het GOL. In de fasering van De Grassen is daarvoor al tijd ingeruimd. 

- In het project Nassau Dwarsstraat zijn de voorbereidingen voor een bestemmingsplan met 2 

woningen in gang gezet.  

- In het project Schoolstraat is een overeenkomst met een ontwikkelaar begin 2019 van 

rechtswege komen te vervallen. De gemeente is met de ontwikkelende partij in gesprek om te 

kijken hoe verder invulling kan worden gegeven aan het project en of daarbij ook sociale 

woningbouw mogelijk is.  

- Voor zowel de Nassau Dwarsstraat als de Schoolstraat (voormalige NIEGG-complexen) zal 

voor de totstandkoming van de jaarrekening 2019 worden nagegaan in hoeverre beide 

projecten kwalificeren als ‘warme grond’ in het kader van het nieuwe BBV dat sinds deze 

zomer van toepassing is. Dit is mede bepalend voor de vraag in hoeverre mogelijk bij de 

jaarrekening 2019 een afboeking nodig kan zijn. De toevoeging van het begrip ‘warme grond’ 

is gedaan binnen het BBV om (tijdelijke) resultaatschommelingen als gevolg van afboeking 

naar lagere waardes in afwachting van definitieve bestemmingswijziging te kunnen 

voorkomen.  

     
Tussentijdse winstneming bouwgrondexploitaties 2019 

Op grond van de winstnemingsregels zijn bij de totstandkoming van de jaarrekening 2018 ook de te 

verwachten winstnemingen in 2019 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 berekeningswijze van de winstneming en de factoren die spelen bij de berekening van de 

winstneming, zal de winstneming bij de totstandkoming van de jaarrekening 2019 weer worden 

geactualiseerd.   

 

Aanpassing jaarramingen 2019 (ontvangsten en uitgaven) 

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

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

jaarschijf 2019. In de 2e berap vergelijken we de werkelijke ontvangsten en uitgaven tot en met (half) 

september 2019 plus de voor de rest van het boekjaar 2019 nog te verwachten ontvangsten en 

uitgaven met de bijbehorende ramingen voor het boekjaar 2019 uit de laatst vastgestelde 

grondexploitatie uit de jaarrekening 2018.  

 

 
 

Over de jaren heen is er, met uitzondering voor het project Metal Valley nu nog 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 2019. 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 

Ontvangsten en Nog te verwachten Ontvangsten en 

uitgaven in 2019 ontvangsten en uitgaven in 2019

tot en met uitgaven rest van volgens laatste 

september 2019 het jaar 2019 grondexploitatie
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bijstellingen van de begrote bedragen worden verwacht over het jaar 2019. De genoemde bedragen 

schuiven door, tenzij anders vermeld. 

 

Plankosten (ca. € 375.000 minder uitgaven) 

Voor het complex De Grassen vallen de kosten in 2019 naar verwachting ongeveer € 175.000 lager uit 

dan geraamd. Dit hangt samen met de verschuiving van werkzaamheden naar 2020. 

Voor het complex Steenenburg vallen de plankosten ongeveer € 0,2 miljoen lager uit. Dit betreft 

grotendeels de planvoorbereiding voor civiele werken die dit jaar minder worden uitgegeven. 

 

Verwervingskosten (ca. € 325.000 minder uitgaven) 

In Steenenburg verschuiven de verwervingskosten voor € 325.000 naar 2020.  

 

Sloop en saneringskosten (ca. € 448.000 minder uitgaven) 

In het project Steenenburg zal in 2019 voor € 17.000 minder aan sloopkosten worden uitgegeven dan 

geraamd. 

Voor Metal Valley zal in 2019 ongeveer € 260.000 minder aan sanering worden besteed.. 

Bij het Hoog II zullen de sloopkosten (€ 171.000) dit jaar niet meer worden gerealiseerd en dienen te 

worden doorgeschoven naar 2020. 

 

Bouw- en woonrijpmaken (ca. € 3.430.000 minder uitgaven) 

Voor het complex De Grassen worden in 2019 naar verwachting voor € 1,1 miljoen minder aan 

uitgaven gedaan. Dit komt omdat de uitgaven voor 2019 voorzichtig waren geraamd. Het wachten is 

vervolgens op de start van vervolgfasen.  

In het complex Steenenburg zal in afwachting van het bestemmingsplan voor € 2,1 miljoen minder aan 

uitgaven gedaan worden. Alleen in het noordelijk deel kan in 2019 worden gestart met een deel van 

de werkzaamheden. 

In Metal Valley zal naar verwachting € 0,2 miljoen minder aan bouwrijp worden uitgegeven in 2019. 

Aan de ontwikkeling in de Nassau Dwarsstraat zal naar verwachting in 2019 ongeveer € 30.000 

minder worden uitgegeven in 2019.  

 

Overige uitgaven (ca. € 120.000 minder uitgaven) 

Voor het project Hoog II verschuift voor een bedrag van € 120.000 aan overige uitgaven door naar 

2020.  

 

Opbrengsten gronduitgifte woningbouw  (ca. € 505.000 minder opbrengsten) 

In de Grassen verwachten we in 2019 voor € 80.000 meer verkoopopbrengsten te realiseren.  

In de Gorsen vallen de opbrengsten in 2019 € 150.000 hoger uit dan begroot. 

Bij Dillenburg worden de opbrengsten van o.a. de gronden op de locatie van een voormalig tankstation 

later gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd (2 kavels Chrysantenstraat met een totale opbrengst van 

ongeveer € 735.000, 1 kavel transporteert naar verwachting wel in 2019). Deze opbrengst van de 2 

kavels schuift door naar 2020.  

 

Opbrengsten gronduitgifte (bedrijven)terreinen  (ca. € 2.694.000 minder opbrengsten) 

In het project Steenenburg zal voor € 539.000 aan geraamde opbrengsten doorschuiven naar 2020. 

Bij het Hoog I lopen er onderhandelingen over verschillende percelen, echter wordt de opbrengst niet 

eerder verwacht dan in 2020. Hierdoor dient de raming aan opbrengstverwachting in 2019 voor een 

bedrag van € 1,5 miljoen te worden doorgeschoven naar 2020. 
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Bij Dillenburg zijn er verschillende gesprekken over het restant van de gronden voor bedrijven. Echter 

wordt transport niet meer verwacht in 2019 en er dient dan ook een bedrag van € 495.000 te worden 

doorgeschoven naar 2020. 

Op de locatie Verdoorn Heesbeen vallen de opbrengsten in 2019 voor € 160.000 lager uit. Deze 

opbrengsten komen later binnen als gevolg van overleg met inwoners van Heesbeen. 

 

Overige opbrengsten (ca. € 80.000 meer opbrengsten) 

In 2019 is voor Steenenburg € 80.000 subsidie eerder ontvangen dan geraamd. 

 

Mutatie ‘onderhanden werken’ (per saldo ongeveer € 1.579.000  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 2019 wordt voor alle complexen bijgesteld met per saldo  

€ 4.698.000 minder uitgaven dan begroot en per saldo € 3.119.000 minder ontvangsten dan begroot.  
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6. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2019 
Hieronder vindt u een recapitulatie van de afwijkingen op budgetten ten opzichte van de begroting 

2019. 

 

(- = negatief effect)

              Bedrag  effect Aard effect

I = incidenteel Saldo begroting/

Taakveld Omschrijving Inkomsten Uitgaven S= structureel onvoorzien reserves

Programma 1

001 Hogere vergoeding voor raadsleden 20.000-€          I 20.000-€            

001 Hogere salariskosten college B&W 15.000-€          I 15.000-€            

001 Storting pensioen wethouders 39.000-€          I 39.000-€            

003 Minder inhuurkosten Beheer Poort van Heusden 37.700€          I 37.700€            

003 Minder exploitatiekosten Beheer Poort van Heusden 20.000€          I 20.000€            

003 Bijgestelde opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen 1.400.000€     I 1.400.000€    

003 Bijgestelde kosten verkoop gemeentelijke eigendommen 120.000-€        I 120.000-€       

003 Afwaardering perceel Bosscheweg 1.000.400-€     I 1.000.400-€    

002 Bijstelling uren 19.226-€          I 19.226-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 62.667€          62.667€            

Programma 2

120 Kosten onderzoek en opruimen explosieven WO II (labeling mei) 130.124-€        I 130.124-€          

110 Bijstelling uren 3.544-€            I 3.544-€             

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 3.367€            3.367€             

Programma 3

210 Bijstelling uren 44.445-€          I 44.445-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 18.131€          18.131€            

Programma 4

320 Vrijval uit verliesvoorziening bouwgrond 74.366€          I 74.366€         

570 Meer kosten bestrijding Japanse Duizendknoop 40.000-€          S 40.000-€            

570 Minder kosten detachering medewerkers WML-facilitair 50.000€          I 50.000€            

320 Minder kosten herstructurering bedrijventerreinen 177.500€        I 177.500€       

Divers Bijstelling uren 33.526-€          I 33.526-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 64.486€          64.486€            

820 Mutatie onderhanden werk nav renteaanpassing 54.407-€          I 54.407-€            

Programma 5

420 vrijval stelpost kapitaallasten IHP 153.875€        I 153.875€       

420 Aanpassingen De Bussel 37.500-€          I -37.500€        

420 Bijstelling uren 4.122€            I 4.122€             

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 28.819€          28.819€            

Programma 6

510 Minder kosten sportinvesteringsprogramma 30.000€          I 30.000€            

510 Middelen t.b.v. Lokaal sportakkoord (labeling meicirculaire) 15.000-€          15.000-€            

520 Onderhoudskosten machinekamer zwembad Die Heygrave 105.472€        I 105.472€          

520 Meer kosten elektra zwembad Die Heygrave 25.000-€          I 25.000-€            

520 Meer kosten gas zwembad Die Heygrave 30.000-€          I 30.000-€            

520 Vervangen basketbalinstallatie sporthal Die Heygrave 47.000-€          I 47.000-€            

520 Kosten ondersteuning burgerinitiatief De Schroef 34.250-€          I 34.250-€            

520 Hogere onderhoudskosten diverse sportvelden 38.000-€          I 38.000-€            

Divers Bijstelling uren 15.026-€          I 15.026-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 51.187€          51.187€            

Programma 7

610 Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang (labeling sept 

circulaire)

 €                  - S  €                   - 

610 Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten 

(labeling meicirulaire)

 €         68.730- I  €           68.730-

610 Verhoging taalniveau statushouders (labeling meicirculaire) 50.897-€          I 50.897-€            

640 Beschut werk (labeling meicirculaire) 12.000-€          I 12.000-€            

650 Verhoging integratie-uitkering Participatie (labeling SD) 115.267-€        S 115.267-€          

650 Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken (labeling sept circulaire) - S -

671 Minder inkomsten eigen bijdrage CAK 75.000-€          I 75.000-€         

671 Effect kosten maatpact 107.500-€        S 107.500-€       

671 Hogere kosten hulp bij het huishouden 165.000-€        I 165.000-€       

671 Roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen Wlz (labeling sept 

circulaire)

 €                  - S  €                   - 

672 Hogere kosten regionale jeugdhulp 1.200.000-€     I 1.200.000-€    

710 Herverdeling middelen Wet verplichte GGZ (labeling sept circulaire) -€                   S -€                    

710 Ambulantisering GGZ (labeling sept circulaire) 31.000-€          S 31.000-€            

610 Subsidie O3 tbv Alles voor Mekaar 25.000-€          I 25.000-€         

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 471€              471€                

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

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

I Financieel effect heeft alleen op 2019 betrekking.

S Financieel effect heeft betrekking op 2019 en verdere jaren. Het effect in verdere jaren kan echter per jaar verschillend zijn.

(- = negatief effect)

              Bedrag  effect Aard effect

I = incidenteel Saldo begroting/

Taakveld Omschrijving Inkomsten Uitgaven S= structureel onvoorzien reserves

Programma 8

740 Bestrijding eikenprocessierups (EPR) 87.000-€          I 87.000-€            

740 Hogere kosten budget milieu bedrijven/budget handhaving 25.000-€          I 25.000-€            

740 Implementatie richtlijn EED dec.circulaire 2018 14.000-€          I 14.000-€         

730 Hogere kosten inzameling en verwerking PMD afval 105.000-€        I 105.000-€       

730 Hogere kosten inzameling en verwerking GFT afval 35.000-€          I 35.000-€         

730 Lagere verwerkingskosten restafval 20.000€          I 20.000€         

730 Lagere kosten vergoeding oud papier 25.000€          I 25.000€         

730 Hogere kosten verwerking grofafval 35.000-€          I 35.000-€         

730 Lagere vergoeding afvalfonds 75.000-€          I 75.000-€         

Divers Bijstelling uren 16.424-€          I 16.424-€            

730 Bijstelling uren afval 13.120-€          13.120-€         

720 Bijstelling uren Riolering 28.261€          28.261€            

720 Mutatie voorziening ivm urenbijstelling 28.261-€          I 28.261-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 59.354€          53.568€            5.786€           

720 mutatie voorziening riolering nav renteaanpassing 53.568-€          I 53.568-€            

Programma 9

820 Storting in verliesvoorziening bouwgrond 1.254.738-€     I 1.254.738-€    

Divers Bijstelling uren 76.685-€          I 76.685-€            

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 212.624€        212.624€          

820 Mutatie onderhanden werk nav renteaanpassing 202.352-€        I 202.352-€          

Algemene dekkingsmiddelen

005 Lagere rentelast langlopende geldleningen 110.000€        I 110.000€          

005 Rente GGREX Geerpark 81.493€          I 81.493€            

005 Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 564.993-€        13.664-€          I 578.657-€          

Vrijval Onvoorzien 230.000€        I 230.000€          

007 Uitkering gemeentefonds n.a.v. mei + sept circulaire (AU+SD) 1.031.971€     S 1.031.971€       

061 Meeropbrengst OZB wonen 85.000€          I 85.000€            

062 Meeropbrengst OZB niet-wonen 50.000€          I 50.000€            

Overhead

004 Lagere juridische advieskosten 25.000€          I 25.000€            

004 Lagere personeelskosten 65.000€          I 65.000€            

Divers Bijstelling uren 22.374-€          I 22.374-€            

004 Bijstelling uren 123.285-€        I 123.285-€          

Divers Bijstelling kapitaallasten effect lagere rente 6.644€            6.644€             

Totalen 1.700.432€     3.745.228-€     360.935€          2.405.731-€    

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

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

Door de uitspraak van de Raad van State (RvS) over de PAS (Programmatische Aanpak 

Stikstof) is er nog geen datum bekend voor de meerdaagse zitting over de PIP bij de RvS. 

Naar verwachting zal deze eind dit jaar plaatsvinden. De aanbesteding loopt; de 

daadwerkelijke gunning vindt echter pas plaats nadat het PIP (Provinciaal Inpassings Plan) 

onherroepelijk is geworden. Ook gaan de grondverwervingen gewoon door. Nadat het PIP 

onherroepelijk is, zal naast de gunning ook het proces van actualisering van het GVVP en het 

uitwerken van de mitigerende maatregelen worden afgerond. 

 

2. Herontwikkeling Metal Valley 

De samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is beëindigd. Uiterlijk 

in januari 2020 betaalt de gemeente de inleg van € 2 miljoen terug aan de BOM. Vanaf het 

sluiten van de beëindigingsovereenkomst komen alle rendementen en risico’s voor rekening 

van de gemeente. 

 

3. Steenenburg 

De aanpassingen om te komen tot het ontwerp bestemmingsplan hebben meer tijd gekost dan 

werd gedacht. Vooral reacties op deelaspecten van het plan Steenenburg gaven aanleiding 

om zorgvuldig te kijken naar de wijze waarop die worden vastgesteld in het document. 

Daarnaast zorgde de uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie voor 

onduidelijkheid of de procedure van het bestemmingsplan al wel door kon worden gezet. De 

voorbereidingen voor het eerste gebouw van de campus zijn wel doorgegaan. De afwijking 

van het bestemmingsplan en de noodzakelijke vergunningen zijn verleend. De 

bezwaarprocedure daartegen loopt nog. Vooralsnog staat start bouw campus gepland voor 

begin 2020. Voorafgaand wil de gemeente de bouwweg en voorzieningen kunnen realiseren. 

De restauratie van kasteel Steenenburg is vertraagd onder andere door het onverwacht lange 

besluitvormingsproces over de definitieve kleur voor het kasteel. Een deel van de 

werkzaamheden aan het kasteel moest wachten op dit besluit. Inmiddels zijn de 

werkzaamheden weer in volle gang. 

 

4. Programma Dillenburg  

Het parkeerterrein nabij sportpark de Schroef wordt heringericht en er wordt een nieuw 

fietspad (op de bestaande fundering van de autorijbaan) en voetpad in de Prins Hendrikstraat 

aangelegd. Daarnaast wordt de kruising Prins Hendrikstraat/Lipsstraat heringericht en het 

fietspad van de Tiny de Munnikstraat (tussen Lipsstraat en Cees van Delfstraat) wordt 

gewijzigd in een twee-richtingenfietspad. Met de realisatie van deze plannen komt de 

vrachtwagenparkeerplaats bij de voormalige sporthal Onder de Bogen te vervallen. 

 

 

5. Geerpark  

Geerpark is volop in ontwikkeling. Verschillende fasen zijn in aanbouw of in voorbereiding. 

Ook worden de voorbereidingen getroffen voor een kunstwerk, in de vorm van een brug, die 

de verbinding wordt tussen Morgen I (fase 1a) en Goede Morgen (fase 1c). 

De Kavelwinkel heeft nog zeer beperkt aanbod in Morgen II (fase 1a) en Morgenzon (fase 2a). 

Overige vrije kavels zijn gereserveerd of verkocht. Ook de kavels in het Hof van Morgen (fase 
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1b) die worden aangeboden door de ontwikkelaar zijn allemaal gereserveerd of verkocht. De 

Kavelwinkel is in afwachting van nieuw aanbod in Tot Morgen (fase 2b).  

Nu de woningen in het 1e deel van Goede Morgen (fase 1c) zijn opgeleverd, is gestart met de 

bouw van de woningen in het 2e deel (53 koopwoningen) en 3e deel (15 huurwoningen en 7 

koopwoningen) van Goede Morgen. Het laatste (4e) deel van deze fase staat in verkoop. Naar 

verwachting worden deze woningen begin 2020 in aanbouw genomen. 

De vereniging Samenbouwen.in.Geerpark zal in het zuidelijk deel van Tot Morgen (fase 2b) 

16 woningen bouwen (8 patiowoningen en 8 rijwoningen). Inmiddels is driekwart van deze 

woningen gereserveerd. De vereniging is in gesprek met een bouwer en hoopt begin 2020 

een start te maken met de bouw van de woningen. De planvoorbereiding voor het overige 

deel van Tot Morgen en Nieuwe Morgen is opgestart. 

 

 

6. De Grassen  

De Grassen fase 1 is grotendeels woonrijp gemaakt. De werkzaamheden verlopen 

voorspoedig. Met de jonge bewoners van De Grassen is een keuze gemaakt voor het 

speelveld aan de Bosbeemd. De inrichting van dit speelveld wordt meegenomen in het 

woonrijp maken. De verwachting is nog steeds dat eind 2019 het gebied volledig woonrijp is 

gemaakt. Er zijn geen wijzigingen in het proces van het bestemmingsplan en de daarvoor 

noodzakelijke voorbereidingen. Dat proces is in gang gezet en het vervolg daarvan blijft 

afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State over de GOL. 


