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Leeswi izer prog ramma's en paragrafen

Jaarverslag
Het jaarverslag bestaat uit een 9{al taakvelden. Dit zijn:

0. Bestuur en ondersteuning 5. Sport, cultuur en recreatie
1. Veiligheid 6. Sociaal domein
2. Verkeer en vervoer 7, Volksgezondheid en milieu
3. Economie B. VHROSV
4. Ondenvijs

Taakvelden
ln het beleidsdeel van de jaarstukken is per taakveld opgenomen:
- Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
- Het geldende beleid
- Verbonden partijen

- Beleidsindicatoren
- Wat heeft het gekost

Vanaf 2017 zijn er verplichte indicatoren door een ministeriële regeling voorgeschreven. Deze zijn per
taakveld in beeld gebracht. Voor de benchmark is een vergelijking opgenomen met de gegevens van
gemeenten met een grootteklasse van < 25.000 inwoners.

Vanaf 2017 is er een duidelijk onderscheid tussen directe personeelskosten en de kosten van over-
head. Ook de wijze van presenteren is gewijzigd. Voorheen werden deze kosten allemaal toegere-
kend naar de taakvelden. Met ingang van 2017 zijn enkel de directe personeelskosten toegerekend
aan de taakvelden. De kosten van overhead zijn centraal begroot en verantwoord op het taakveld
Bestuur en ondersteuning.

De paragrafen
De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrij-
heid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek
informatie wenst.
De verplichte paragrafen zijn:
o Lokale heffingen
. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
. Onderhoudkapitaalgoederen
. Financiering
o Bedrijfsvoering
o Verbonden partijen
o Grondbeleid
Naast deze verplichte paragrafen is voor de laatst keer een aparte subsidieparagraaf opgenomen.

Jaarrekening
Waar het jaarverslag vooral gericht is om beleidsinhoudelijk verantwoording af te leggen geeft de jaar-

rekening de financiële situatie van de gemeente weer. Hiermee kan worden beoordeeld hoe de ge-

meente in financiële zin heeft gepresteerd en hoe ze er financieel voor staat.
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Voorwoord

Jaarverslag

1. Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2018. De eerste jaarrekening waarin het nieuwe college verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid dat de vorige raad heeft vastgesteld. Wanneer we de resultaten van
deze jaarstukken afzetten tegen de voornemens in het coalitieakkoord 2014-2018 dan kunnen we met
tevredenheid constateren dat we onze ambities voor een belangrijk deel gerealiseerd hebben.

De tevredenheid van de inwoners is eind 2018 gemeten door een burgerpeiling uit te voeren. Dit doen
we eens in de 3 jaar. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de mening van de inwo-
ners van Bergeijk op de thema's: Woon- en leefklimaat, relatie inwoner-bestuur, dienstverlening, zorg
en welzijn en veiligheid/ondermijning. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het evalu-
eren, opstellen en bijstellen van (nieuw) beleid.
Op hoofdlijnen wordt door de inwoners op alle thema's een ruime voldoende gegeven. Afgezet tegen
de benchmarkgemeenten zijn de cijfers van Bergeijk op alle thema's hoger dan het gemiddelde van
gemeenten met een vergelijkbare gemeentegrootte (<25.000 inw.) en hoger dan het gemiddelde van
alle aan de benchmark deelnemende gemeenten.
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Gemeentelijke
dienstverlening

Zorg en welzijn Alle inspanningen
gemeente

r Nederland I Gemeente Bergeijk 2015 I Gemeente Bergeijk 2018

De resultaten van de burgerpeiling bieden een handvat om scherpte te houden op de beleidsuitvoe-
ring van de gemeentelijke taken.
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1,2 Behandelprocedure

De behandelprocedure van de jaarstukken is anders dan in voorgaande jaren. Naar aanleiding van
reacties uit de raad vindt de inhoudelijke behandeling van de jaarstukken plaats in de commissie ABZ
van 16 mei en in de raad van 6 juni 2019. Dit is exclusief de resultaten vanuit het sociaal domein om-
dat die gegevens dan nog niet definitief zijn.
ln de raad van2-4juli20í9 vindt definitieve besluitvorming plaats.

1.3 De resultaten

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van €445.000. De gewijzigde begroting
ging uit van een positief resultaat van € 266.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting betekent
dit een verschil van € 179.000. Het resultaat is vrij te bestemmen. Het verloop vanuit de oorspronkelij-
ke begroting is hieronder weergegeven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat 20'18. De belangrijkste afwijkingen zijn toe-
gelicht. Een nadere toelichting treft u in de taakvelden.

Bestuur en ondersteuning
ln de raad van januari 2019 zijn de beheerplannen BORA vastgesteld. Op basis hiervan is een een-
malige storting van € 605.000 doorgevoerd om de voorzieningen op peil te brengen.
Enkele grondruiltransacties moeten nog worden afgewikkeld. Hierdoor netto ca € 300.000 minder
opbrengst verantwoord dan begroot. Hierdoor wordt er een zelfde bedrag minder gestort in de reser-
ves.
Doordat een aantal investeringen nog niet in 2018 zijn uitgevoerd en een aantal investeringen nog niet
zijn afgerond zijn er minder rentekosten doorbelast naar de taakvelden. Binnen dit taakveld leidt dit tot
een nadeel van € 160.000. Op de andere taakvelden geeft dit eenzelfde voordeel.
Voor het uitvoeren van de pilot woonmarkt is via de decembercirculaire 2018 € 75.000 ontvangen. De
uitgaven hiervoor worden veruverkt in de 1" Burap 2019.
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Taakrcld 0, Bestuur en 2.760 1.737 -1

f"?a.kvgld 1, Veiligllgid _ -1.584 -1.583 1

Taakleld 3, Economie 107389 497

Taakwld 4, Onderwijs -1.316 -1.298 18

Taakleld 5, Sport, cultuur en recreatie -3.698 -31-3.667
-12.585

Taakreld 8, VHROSV 201
-70

834 634

Taakrcld Sociaal domein
Taakreld 7, Volksgezondheid en milieu

-11.813
-676

Totaal van de programma's -18.806 -18.291 515

Olezicht algemene dekkingsmiddelen 26.949 26.927 -22
Owzicht orcrhead -5.082 4.990 92
Bedrag hefi ng rcnnootschapsbelasting 0 0 0
Bedrag roor onloozien -8 0 8
Saldo van baten en las{en 3.053 3.645 592

Mutatie resenes -2.787 414-3.201
Geraamd resultaat 266 445 179

Begroot na

Sa/do
Werkelijk

Saldo
Verschil

SaldoBedragen x € 1.000



Veiligheid
Geen significante afwijkingen

Verkeer en vervoer
Een aantal investeringen zijn in 2018 nog niet uitgevoerd. Hierover is in de tussentijdse rapportages
reeds gerapporteerd. Hierdoor zijn er minder rentelasten doorbelast.

Economie
Er is een bijdrage van € 50.000 ontvangen van de Provincie in het kader van de ruimte-voor-ruimte
regeling. Volgens de afspraken wordt dit gestort in de bestemmingsreserve ROL.

Onderwijs
Geen significante afwijkingen.

Sport, cultuur en recreatie
Geen significante afwijkingen

Sociaaldomein
Door de aantrekkende economie en de inspanningen van de ISD om mensen aan het werk te krijgen,
is het aantal aanvragen voor uitkeringsregelingen 20o/o lager dan verwacht. Een hogere rijksbijdrage
zorgt voor hogere inkomsten.
Het aantal klanten dat via de ISD gebruik maakt van minimaregelingen is met 42o/o gedaald ten op-
zichte van 2017. Een oorzaak van de afname bij de ISD is het beleggen van toegang tot het minima-
beleid voor de doelgroep onder 18 jaar bij de Stichting Leergeld. Het economisch herstel, de groei van
de werkgelegenheid en afname in bijstandsuitkeringen hebben invloed op de terugloop van het aantal
klanten en aanvragen.
Het beroep op de regeling vervoersvoorzieningen laat een tekort zien als gevolg van het verstrekken
van enkele dure voorzieningen.

Vooruitlopend op de vorming van het Participatiebedrijf heeft de WVK elke deelnemende gemeente
€'1 miljoen uitgekeerd.

Op een aantal onderdelen van de jeugdhulp heeft de gemeente niet direct invloed. Hierdoor kunnen
substantiële afwijkingen ontstaan tussen de ramingen en de realisatie. Op basis van rechtspraak is de
gemeente hier in 20'18 mee geconfronteerd. Voor enkele jongeren is hierdoor dure jeugdhulp ingezet.
Een substantieel aandeel van alle verwijzingen naar specialisten gebeurt zonder dat daarop direct
invloed uitgeoefend kan worden. Daarnaast is geconstateerd dat binnen de uitvoering van de Jeugd-
hulp problematiek bij kinderen met enige regelmaat veroorzaakt wordt door ouderproblematiek of
(v)echtscheidingen. lndien ouders geen ondersteuning ontvangen voor hun eigen problematiek leidt
Jeugdhulp vaak tot een langer en minder effectief traject.

Volksgezondheid en milieu
Het succes van de subsidieregeling duurzame energie voor particulieren leidde tot een overschrijding
van het budget met € 70.000. Er zijn 331 aanvragen gehonoreerd waarvoor totaal € 220.000 is ver-
strekt. Hiermee dragen wij deels bij aan de investeringen van € 2,1 miljoen die de burgers doen in
duurzaamheid.

Vol kshuisvesting, ru imtelijke ordening en stedel ijke vernieuwi ng (VH ROSV)
Voor enkele grotere bouwprojecten zijn eind 2018 vergunningen aangevraagd. Deze waren nog niet
voorzien in 2018. Dit betrof o.a. het bouwplan in Hof Noord.
Ook de administratieve verwerking van de resultaten van de grondexploitatie, vooral als gevolg van
het tussentijds verplicht winst nemen voor de plannen Woonbos en Tilliaans, leidt tot afwijkingen.
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Geen significante afwijkingen.

Overzicht overhead
Voor voormalige medewerkers hebben we wachtgeldverplichtingen opgenomen die vallen onder de
overhead. Deze zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor een voordeel Een aantal bedrijfsvoe-
ringsbudgetten, waaronder budgetten voor vervanging van kleine gebruiksgoederen, abonnementen,
porto en voorlichting waren niet volledig nodig.

N iet resultaat beïnvloedende afwijkingen
Grondtransacties
Jaarlijks begroot de gemeente een opbrengst van € 0,5 miljoen uit grondtransacties. Deze worden
voornamelijk gerealiseerd door kavelruilingen, onder andere voor de N69 en de daarbij behorende
gebiedsimpulsen. ln 2018 is € 3,0 miljoen gerealiseerd. De extra gerealiseerde opbrengsten uit deze
transacties is voor ca € 1 miljoen gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.
Hiermee wordt het plafond van € 2,5 miljoen van deze reserve bereikt. Het meerdere is gestort, tus-
sentijds danwel via bestemming van het rekeningresultaat, in de algemene reserve.

Sociaaldomein
Op de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein is een beroep gedaan van € 61.000 in verband
met de afrekening programmakosten jeugdhulp 201 7. ln de 1" Burap 2018 is hierover gerapporteerd.
De omvang van de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein bedraagt ultimo 2018 € 841 .000.

Winst grondexploitaties

Het plan Leemskuilen is afgesloten. De resterende winst van € 131 .000 is genomen. Daarnaast is

volgens de "percentage of completion" (POC) methode bekeken of er tussentijds winst moet worden
genomen. Dit is bij een drietal plannen het geval. Er is € 417.0O0 aan tussentijdse winst gerealiseerd
Deze winsten zijn verwerkt in de algemene reserve risico's grondexploitaties.

Overzicht baten en lasten

aaa

Algemene Uitkering 14.888 29%

Algemene uitkering Sociaal domein 7.862 15%

Belastingen 9.092 18%

Doorberekende rente 741 1%

lnkomensorerdrachten 5.079 10%

Grondexploitatie 2.136 4%

Huren en pachten 1.797 4%

Owrige baten/balans boekingen 5.888 12%

Totaal geraamde baten exclusief mutaties resenes 47.483 93%

Mutaties resenês 3.468 7%

lnkomstenbron (baten) Bedrag . € 1.000 o//o

Totaal geraamde baten inclusief mutaties resenes 50.95'l 100o/o
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0 Bestuur en ondersteuning 10.403 20Yo

1 Veiligheid 1.593 3%

2 Verkeer, Venoer en waterstaat 2.370 5o/o

3 Economie 657 1%

4 Ondenruijs 1.661 3%

5 Sport, cultuur en recreatie 4.101 8%

6 Sociaal Domein 15.948 31%

7 Volksgezondheid en Milieu 4.158 8o/o

8 VHROSV 2.947 60/o

Totaal geraamde lasten exclusief mutaties resenes 43.838 86%

Mutaties Resenres 7.113 14%

Bedrag " € 1.000Uitgarcnbron (lasten) o/o

Totaal geraamde lasten inclusief mutaties resenes 50.951 100%

Reservepositie
Het resultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eenmalige uitkering van de WVK. Dit
naast het (tussentijds) nemen van winsten van grondexploitaties. Dit versterkt het eigen vermogen van
de gemeente. Deze neemt toe tot €.22,6 miljoen, ultimo 2017 was dit € 18,9 miljoen. De solvabiliteit
van de gemeente neemt daardoor toe tot 41%. Ultimo 2017 was de gemiddelde solvabiliteit van de
Nederlandse gemeenten 35,4%.

Door de systematiek van budgetoverheveling worden op 31 december van enig jaar middelen toege-
voegd aan de reserve die op 1 januari van het volgend jaar worden onttrokken aan de reserves. De
onderstaande tabel geeft de feitelijke omvang van de reserves weer.

ln de nota reserves en voorzieningen 20í9 heeft de raad de minimale omvang van de algemene re-
serves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) vastgesteld op € 6,0 mil-
joen. De omvang hiervan is ultimo 2018 ca € 8,9 miljoen.
De algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. Door de
grondtransacties in 2018 is dit plafond bereikt. Hierdoor zijn we in staat om ten minste 5 jaar eventuele
minderopbrengsten uit grondruiltransacties te compenseren.

De bestemmings- en dekkingsreserves zijn in 2018 gestegen van € 9,5 miljoen naar € 11,1 miljoen.
Belangrijke oorzaken hiervan zijn de stortingen vanuit de exploitatie in de bestemmingsreserves
IKC/Kattendans (€ 0,5 miljoen) en Fietsambitie Bergeijk (€ 0,2 miljoen).
Een gevolg van de zogenaamde 'percentage of completion" (POC) methode is dat bij plannen waar
een bijdrage aan de bestemmingsreserve ROL is voorzien er ook tussentijds een mutatie moet wor-
den doorgevoerd in de reserve. Voorheen deden we dit altijd bij het afsluiten van een grondexploitatie.
Door deze systeemwijziging is € 0,7 miljoen gestort in de bestemmingsreserve ROL. Hiervan heeft ca
€ 0,6 miljoen betrekking op een correctie over verkopen in voorgaande jaren. Daarnaast heeft een
projectontwikkelaar op basis van een in 2009 gesloten overeenkomst een bijdrage betaald van ca
€ 0,35 miljoen die in de bestemmingsreserve ROL is gestort.

at3

Totaal resenes

Totaal resenes

31-12-2017

31-12-2018

18,9

22,6

0,1

0,2

18,8

22,4

Mutatie 3,7 3,6

Reservering
budgetoverheveling

x 1 miljoen Omvang reserves Feitelijke om\ang
reserves
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Risico's:
Twee keer per jaar worden de risico's gemonitord. Dit doen we door de risico's in een zogenaamde
risicomatrix op te nemen. Hiermee bepalen we of onze reservepositie voldoende is om eventuele te-
genvallers op te kunnen vangen.
Een substantieel onderdeel van de gemeentelijke risico's wordt gevormd door de grondexploitatie. Dit
risico zal komende jaren afnemen met name door het, al dan niet gefaseerd, afwikkelen van de be-
stemmingsplannen Terlo en Triloo.
Ons budgetbeheer is goed op orde. Dit wordt bevestigd door het relatieve beperkte aantal afwijkingen
waarover gerapporteerd dient te worden in deze jaarrekening.

Weerstandscapaciteit
We kunnen spreken van een robuuste weerstandscapaciteit. Tegenvallers kunnen we daardoor goed
opvangen. De weerstandscapaciteit is gestegen van 3,51 naar 3,65. De minimale ratio dient 1,4 te
zijn. De stijging wordt positief beïnvloedt door de eenmalige uitkering van het vermogen van de WVK.

Voorstel:
Wijstellen u voor:

1 . Vast te stellen de jaarstukken 2018, bestaande uit:
a. Het jaarverslag (verantwoording taakvelden en paragrafen).
b. De jaarrekening (rekening en balans).
2. Het voordelige gerealiseerde resultaat, groot € 445.000 te storten in de algemene reserve
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2. Algemeen kader en structuur

2.1 Coalitieprogramma

De begroting 2018 is nog opgesteld op basis van het coalitieprogramma 2014-2018 CDA/LPB. Hierin
is een aantal ondeniverpen benoemd op het gebied van:

o Leefbaarheid en accommodaties
. Verkeer, infrastructuur en openbare ruimte
o Ondernemers
r Bereikbaarheid en transparantie
r Transities en zorg
o Duurzaamheid
. lntergemeentelijkesamenwerking
o Financiën
. ploeg
r Ruimtelijke ordening

Na de verkiezingen in maart 2018 is door de nieuwe coalitie van CDA/WD het coalitieprogramma
Samen Doen! opgesteld. Drie pijlers zijn hierbij benoemd met de volgende ondenverpen:

Kernen

Verenigingen

Cultuur

Wonen

Onderwijs

Jeugd

Goede Zorginje eigen dorp

Arbeidsparticipatie

Duurzaamheid

Bergeijk beter bereikbaar

Natuur, recreatie, toerisme,
een buitengebied in balans

Bedrijvigheid en
werkgelegenheid

Bergeijk blijft een
zelfstandige gemeente

Bergeijk is financieel
gezond en dat willen we zo
houden

lnwoners voelen zich veilig
in hun buurt

Zorgen voor
levendige kernen

Een toekomstbestendige
omgeving

Betrokken bestuur, dichtbij
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2.2 Bestu urlijke structuur

Samenstelling raad
fe' +ïtr

De raad bestaat uit 17 personen. Per 31-12-2018 is de zetelverdeling als volgt.

GDA
7 zetels

LPB
4 zetels

GL-PvdA
4 zetels

VVD

*aa

2 zetels
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Samenstelling college van burgemeester en wethouders

J
/.t
?

t
\-*

Van links naar rechts: secretaris W. Wouters, wethouder S. Luijten, burgemeester A. Callewaert-de Groot,
wethouder M. Kuijken, wethouder M. Theuws.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei2018 als volgt:

*l

Openbare orde en veiligheid (politie, brand-
weer, ram penbestrijd ing)
lntergemeentelijke samenwerking (GRSK)
Toezicht en handhaving
Communicatie en representatie
Algemeen bestuur
Publ iekszaken/Dienstverlening/l CT
Archief
Veerkrachtig bestuur

Personeel en organisatie

Financiën en P&C
Economie
Vrijetijdseconomie
Participatiewet
Vastgoed
Sport & accommodaties
Kernenbeleid en dorpsraden
Kunst & Cultuur
Milieu, afval, circulaire economie
Subsidies

Energietransitie en klimaat

Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet)
Regionale samenwerking (MRE)
Landbouw en natuur
Pacht- en grondzaken
Beheer openbaar gebied
Bedrijventerreinen
Verkeer en vervoer

Vergunningen

Zorg
ISD

Minimabeleid
Volksgezondheid
Jeugd- en jongerenwerk

Jeugdzorg
Volkshuisvesting, duurzaam wonen
Onderwijs

De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat en is tevens de eerste
raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel
tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij is adviseur van het college. Ook bereidt hij de vergaderin-
gen van het college voor en zorgt voor de verslaglegging van de collegebesluiten.

Wethouder M. Kuijken (1" loco-burgemeester) Wethouder M. Theuws (3 loco-burgemeester)

eester A.Callewaert-de Groot Wethouder S. Lu loco-bB

Secretaris W. Wouters

ara
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Organigram

De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:

Gemeenteraad

Griffie

College van
B&W

Gemeente-
secretaris

MaatschappijFinanciën

RuimteStaf

Beheer Ruimte

Toezicht en Handha-
ving

(BORA) Beheer Open-
bare Ruimte en Ac-I commodaties

Beleid en
Ontwikkeling

Bedrijfsvoering en
Publiekszaken

I nform atievoorziening
en Facilitair

Vergunningen

Publiekszaken Buitendienst
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3. Taakvelden
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Taakveld 0
BESTUUR EN

ONDERSTEUNING

Portefeu illehouders

Burgemeester
A. Callewaert-de Groot

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. Kuijken

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

h Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

oolt Verbonden parten

Beleidsindicatoren

@

ffi Wat heeft het gekost
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3.1 Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
o Een goed functionerende democratie in onze gemeente.
. Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende

taken.
. Een goede transparante dienstverlening aan inwoners en bedrijven
. Het actief investeren in duurzame samenwerking
o Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden
r Het behouden van een financieel gezonde gemeente.
o Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van

de gemeente Bergeijk.

Beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het o

r Communicatiebeleids plan (2009-201 2)
r Nota lntegriteitsbeleid (2015)
r Kempen dienstverleningsconcept (2013)
o Verordening op de raadscommissies (2016)
o Convenant Dorpsraden 2011
. Nota reserves en voorzieningen (2014)
. Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

pgeleverd

Bestuur
t Veerkrachtig bestuur
ln september 2018 is door de raden van Bergeijk, Bladel en Eersel een besluit genomen om zelfstan-
dig te blijven. De 5 gemeenteraden van de Kempen hebben gezamenlijk de colleges opdracht gege-
ven om te komen tot een inhoudelijke strategische Kempenagenda. Er is een werkgroep geformeerd,
bestaande uit een ambtelijke afvaardiging van alle vijf Kempengemeenten en onder leiding van de
burgemeester van Oirschot. Dhr. P. van Geel is als procesbegeleider betrokken bij het tot stand ko-
men van de strategische agenda. Besluitvorming over de strategische Kempenagenda is voorzien
medio 2019.

. Afscheid oude gemeenteraad en installatie nieuwe gemeenteraad als gevotg van de verkiezingen
Op dinsdag 27 maart 2018 is afscheid genomen van de oude gemeenteraad en op donderdag 29
maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

. Verkiezingen
Voorafgaand aan de verkiezingen is op 8 maarI2018 een, door de gemeente georganiseerd, verkie-
zingsdebat gehouden in de Kattendans. Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen en
het raadplegend referendum over de Aftapwet plaatsgevonden. De opkomst voor de gemeenteraads-
verkiezingen lag met 60,1% hoger dan vier jaar geleden (56,6%). De opkomst voor het referendum
bleef met 56,9% iets achter.

. Oprichten en installatie Jeugdgemeenteraad
Als gevolg van het unaniem aannemen van een motie door de gemeenteraad, is er met ingang van
het schooljaar 2018-2019 in Bergeijk een Jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Per school zijn er 2 kin-
deren gekozen, uit de groepen 7 en 8, om hierin zitting te hebben. Ook kinderen die buiten de ge-

aat
19



meente Bergeijk op school zitten, maar wel in de gemeente wonen, konden zich aanmelden. Daaruit is

1 leerling geloot. Op woensdag 10 oktober 2018 is de Jeugdgemeenteraad, van totaal 19 kinderen,
geïnstalleerd en op 12 december 2018 hebben zij hun eerste echte vergadering gehad. Ze worden
begeleid door de griffier en enkele raadsleden. Voorzitter tijdens de vergaderingen is de burgemeester
of de wethouder onderwijs. De jeugdgemeenteraad heeft een eigen budget waaruit kleine plannen en
het jaarlijkse uitstapje kunnen worden betaald. Voor grotere plannen dient een beroep gedaan te wor-
den op de gemeenteraad.

. Kempencommissie
ln 2018 hebben er geen vergaderingen van de Kempencommissie meer plaatsgevonden. De voorma-
lige Kempencommissiegriffier heeft per 1-1-2018 haar contract opgezegd. Momenteel loopt er een
procedure, als gevolg van Veerkrachtig Bestuur, om te kijken hoe de toekomstige samenwerking van
de Kempen eruit moet gaan zien. Mogelijk volgt daaruit een nieuw overlegmodel voor de raden van de
Kempengemeenten.

o Gunning accountant
Op 1 maart 2018 is de opdracht voor de controlewerkzaamheden gegund aan Crowe Foerderer Ac-
countants. Dit voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen.

. Digitaliseren bestuurlijke besluitvorming
Het College van B&W vergadert digitaal. ln aanvulling op het digitaalvergaderen zijn in 2018 de voor-
bereidende stappen gemaakt om het proces bestuurlijke besluitvorming in 2019 digitaal te gaan inrich-
ten. Hierdoor vergroten we de efficiëntie en beperken we het papiergebruik.

Burgerzaken
. SecreÍarieleges
Jaarlijks wordt geschat hoeveel documenten we gaan verstrekken. Dit betreft voor een heel groot deel
reisdocumenten en rijbewijzen.
ln 2014 zijn wij gestart met de uitgifte van reisdocumenten voor niet ingezeten ("buitenlandloket").
ledere Nederlander die in het buitenland verblijft en niet in Nederland staat ingeschreven kan vanaf
dat moment bij de gemeente Bergeijk een reisdocument aan komen vragen. Ten opzichte van de ra-
ming 2018 zijn er caTo/o meer documenten verstrekt aan niet ingezeten dan voorzien.

Het aantal afgegeven reisdocumenten voor ingezetenen was in 2018 ook 7o/o hoger dan we voor 20í 8
geraamd hadden.

Beheer overige gebouwen en gronden
o Strategische aankopen Hof Noord
Op 3í mei 2018 heeft de raad besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen voor strategische aanko-
pen om de parkeermogelijkheden op c.q. nabij het Hof te vergroten en dit te dekken uit de algemene
reserve. ln de loop van2018 zijn de grond met opstallen in eigendom van de gemeente gekomen.

. Sloop voormalige St. Bernardusschool
Voordat in 2018 daadwerkelijk gestart mocht worden met de sloop, waren diverse onderzoeken nood-
zakelijk, zoals een asbestinventarisatie, bodem- en flora- en fauna onderzoek. ln het najaarvan 2018
is uiteindelijk gestart met de sloop. Medio januari 2019 zal het werk opgeleverd worden.

Overhead
o Vervangenvervoersmiddelen
ln 2018 heeft Team Meldingen een 'nieuwe' uitstraling gekregen door het vervangen van enkele voer-
tuigen. Enkele 'oude (gele) bussen zijn ingeruild voor nieuwe witte voertuigen met'frisse' groene belij-
ning. Ook voor Toezicht en Handhaving is bij het vervangen van het BOA-voertuig gekozen voor witte
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voertuigen met een zelfde belijning, maar dan in een blauwe kleur. Om de duurzaamheid en zicht-
baarheid te vergroten zijn er voor de BOA's twee elektrische mountainbikes aangeschaft met dezelfde
uitstraling en belijning.

Treasury
Met name door snellere opbrengsten uit grondtransacties uit kavelruilingen en het verschuiven van de
uitvoering van een aantal grotere investeringen hebben ertoe geleidt dat er geen financiering is aan-
getrokken. Hierdoor minder rentelasten. Overigens proberen we te allen tijde, binnen de regels, ge-

bruik te maken van kortlopende financiering omdat die tegen de gunstigste voorwaarden kunnen wor-
den afgesloten. ln de tussentijdse rapportages is geanticipeerd op de renteontwikkelingen in 2018.

Belastingen
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen

Algemene uitkering
De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de uitkomsten en gevolgen van de mei- en
septembercirculaire. De gevolgen van de decembercirculaire 2O18 zijn verwerkt in de jaarrekening, de

effecten voor 2019 en verder worden betrokken bij de 1" Burap 2019 en de PPN 2020-2023.

Overige baten en lasten
Niet van toepassing.

Ven nootschapsbelasti n g
ln 2018 is aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting 2016. Dit is een nihilaangifte geweest.

Hierop is nog geen beschikking ontvangen. Deze verwachten wij in de loop van 2019. Voor een verde-
re toelichting op een eventuele Vpb-plicht verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.

Verbonden partijen
r MetropoolregioEindhoven
. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
. Brabant Water N.V.
o BNG Bank N.V.
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Beleidsindicatoren

1.000 inwonetsFte
'1.000 inwoneGFte

2016Kosten rnwonêr
Kosten als yo Én totalê loonsom + totale
kosten inhuur extemen

2016

2016€n 1

Jaar laatste Gemeenten Berqeiik
monitoring < 25.000 (indicator

(indicaror) 2018)

Bergeijk
2018

Bergerjk

1e burap

20 18

Bergejk Bergeijk
2e burap JR 2018

2A1B

lndicalor Eenherd

gsgevens rcg

Wat heeft het gekost / opgebracht?

a 5.332 8.764 8.618 9.616 10
aten 30.310 30.269

c Saldo taakrcld excl mutaties resenes 24.619 23
d Mutaties resenes 2.125 3.598 4 3.940 3
e es resen€s onttrekking 1.676 2.766 587 2.272 2

do taakleld (f = c-d+e 24.530

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wilziging

Grafiek Lasten

rWerkelijk rBegroot na wijziging

Bestuur 1.711
1.630

Burgezaken 1.030
1.014

Beheer overige gebouwen
en gronden

1.695
1.755

Overhead 5.200
5.273

Treasury
-6

-154

OZB woningen 91
86

OZB niet-woningen 33
32

Belastingen Overig 15
27

Algemene uitkering en
overige uitkeringen gemeentefonds

0
0

Overige baten en lasten -0,

Vennootschapsbelasting

634

0
0
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Grafiek Baten

r Werkelijk r Begroot na wijziging

Bestuur 314
300

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen
en gronden

Overhead

960
910

5.547
5.909

209
191

Treasury 741
758

OZB woningen 2.276
2.278

OZB niet-woningen 1.236
1.252

Belastingen Overig 58
61

Algemene uitkering en
overige uitkeringen gemeentefonds

22.749
22.592

Overige baten en lasten
-13
-14

Vennootschapsbelasti ng 0
0

Bestuur (lasten € 81.000 N, baten € 14.000 V)
Het MRE heeft besloten om een deel van het positieve resultaat 2017,voor Bergeijk ca€9.000, als-
nog in 20íB uit te keren met het verzoek aan de gemeenten om die middelen te reserveren ten be-
hoeve van de overgedragen taken Wonen, Bedrijventerreinen en detailhandel, Arbeidsmarkt en Stra-
tegische Ruimte als ook voor de uitvoering van het woonwensenonderzoek 2019. Zodra er een voor-
stel van de MRE komt voor inzet voor deze taken wordt dit verwerkt via de reguliere P&C cycli.

Het personeelsbudget wordt met ca € 134.000 overschreden. Eind van het jaar is een herrekening
ontvangen voor de pensioenverplichtingen van de bestuurders waardoor er een eenmalige bijstorting
moest plaatsvinden van € 80.000. Daarnaast is eind 2018 door het Rijk besloten om de vergoedingen
voor de raadsleden, met terugwerkende kracht tot de verkiezingen 2018, te verhogen. Hierdoor
€ 55.000 hogere lasten. Deze kosten zijn gecompenseerd in de algemene uitkering.

Burgerzaken (lasten € 16.000 N , baten € 50.000 W
Doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt vallen de inkomsten hoger uit dan geraamd. Een deel
van de leges moet afgedragen worden aan het Rijk, de uitgaven zijn daardoor ook hoger.
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Beheer en € 60.000 v baten € 362.000

Enkele transacties zijn in 2018 nog niet afgerond. Doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn is dit
niet zo snel gegaan als gehoopt. Hierdoor wordt er ook minder gestort in de bestemmingsreserve
DOB. De transacties voorzien we in de 1e helft van 2019. Daarnaast zijn pachtrechten afgekocht zodat
gronden beschikbaar komen voor diverse ontwikkelingen. De algemene reserve behoedzaamheid
grondtransacties is gevoed tot het maximum van € 2,5 miljoen. Meeropbrengsten komen in de alge-
mene reservê.

Overhead (lasten € 74.000 V , baten € 18.000 W
Voor voormalige medewerkers hebben we wachtgeldverplichtingen opgenomen die vallen onder de
overhead. Deze zijn lager uitgevallen dan begroot waardoor een voordeel van € 30.000. Een aantal
bedrijfsvoeringsbudgetten, waaronder budgetten voor vervanging van kleine gebruiksgoederen, abon-
nementen, porto en voorlichting zijn voor een deel niet besteed. Hierdoor een voordeel van € 58.000.

Treasury (asten € 148.000 N , baten € 17.000 N)
Op de taak Treasury is een nadeel omdat er minder rente is toegerekend aan andere taakvelden. Dit
komt doordat niet alle investeringen volledig zijn gerealiseerd.

Belastingen (lasten € 6.000 V, baten € 21.000 N)
Door afwikkeling van bezwaren blijven de inkomsten van de OZB O,5o/o achter bij de raming.

Uitkering gemeentefonds (lasten € 0 V, baten € 157.000 V)
ln de ramingen is rekening gehouden met de uitkomsten tot en met de septembercirculaire 2018. De
decembercirculaire 2018 bevat nog een positief effect van ca € 157.000. Dit komt doordat € 53.000
compensatie is ontvangen voor het verhogen van de vergoeding voor raadsleden. De hogere lasten
zijn opgenomen onder "Bestuur". Ook is € 75.000 ontvangen voor pilots op de woningmarkt. Wijwen-
den die middelen in 2019 aan voor het project Zwarte Bergen. ln de 1ê Burap 2019 wordt dit admini-
stratief verwerkt. Vaststelling van diverse maatstaven leiden tot kleine bijstellingen.

Overige baten en lasten (lasten € 681.000 N, baten € 1.000 N )
- Onvoorzien
Er is in de begroting € 25.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college heeft het mandaat
om zonder de raad hierover vooraf te informeren tot € 20.000 een beroep te doen op deze post. Via
de reguliere P&C cycli legt zijverantwoording af. ln de 2" Burap 2018 is aangegeven datvoor het uit-
voeren van een marktverkenning ten aanzien van de ZwarIe Bergen, € 17.500 ten laste gebracht
wordt van dit budget.

- Algemene baten en lasten
ln de raad van januari 2019 is BORA lll FOCUS behandeld. Onderdeel daarvan was dat er een extra
storting nodig is om de onderhoudsvoorzieningen op peil te brengen. Bij de jaarrekening zijn de calcu-
laties nogmaals geactualiseerd. Er wordt in 2018 € 605.000 extra gestort. Dit is iets minder dan in het
raadsvoorstel was voorzien. Wij hebben dit administratief verwerkt onder de overige baten en lasten
zodat dit in zijn totaliteit goed zichtbaar is.

t

Netto opbrengst grondtransacties 500 3.325 3.025 -300
Storting in resene DOB 0 -140 -67 73

3.185500 2.958behoedzaamheid ndtransacties
wor storting in

Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties 0 -1.036 -1.036 0

Mutatie AR Va tussentijdse rapportages 0 -945 -718 22t
Mutatie AR Va rekeningresultaat 0 -704 -704 0

Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie 500 500 500 0

Begroot 201B Begroot 20'18

na wijziging
Werkelijk

2018
Verschil

Bedragen x € 1.000
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Daarnaast is er extra gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. Dit op grond van analyse van het
debiteurenbestand. Hierdoor een nadeel van € 55.000. Met name als gevolg van een opgelegde
dwangsom.

- Verrekeningen voorgaande jaren

Een aantal posten zijn afgewikkeld die betrekking hebben op voorgaande jaren. Dit betreft onder an-
dere een afrekening voor gymonderwijs over de periode 201312017, restitutie van bijdragen 2016-
2017 aan het veiligheidsfonds en afwikkeling van bijdrage 2017 len behoeve van de voormalige Kem-
pencommissie. Per saldo een nadeel van € 16.000.

Vennootschapsbelasting (lasten € 0 V, baten € 0 W
Geen significante afwijkingen.
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3.2 Taakveld 1 "Veiligheid"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we eryoor doen?
Leven in de gemeente is veilig mede omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen. Burgers
en ondernemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een
veilige en leefbare samenleving en spreken elkaar daar op aan.

De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid.

Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteu-
ning en hulp bieden.

Beleid

a

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?

. Regionaal beleidsplan 2015-2018 regionale eenheid politie Oost Brabant (2014)

. Deelplannen gemeentelijke processen (2013)

. Regionaal Crisisplan 2016-2019 (2016)
o Toekomstvisie Brandweerzorg (2015)
. lntegraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (2014)
. Regionaal risicoprofiel/regionaal beleidsplan 2015-2018 (2017)
. Evenementenbeleid(2016)
o Nota lntegraal Horecabeleid (2011)
o BIBOB beleid (2018)
r Prostitutiebeleid(2000)
o Coffeeshopbeleid(1997)
o Damoclesbeleid(2018)
o Preventie en handhavingsplan alcohol 2014-2018
. Beleidsnota aanpak wild crossen (2013)
. Meerjaren Handhavingsprogramma (2017-2020)
o Beleidsnota huiselijk geweld (2008)
o Beleidsplan gladheidbestrijding 2012-2017 (2012)
. Beleidsregels ten aanzien van slipjachten (2017)

Crisisbeheersing en brandweer
. Besluit brandveílig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen
(BGBOP) van kracht geworden. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen
toegankelijke plaatsen zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. lnwer-
kingtreding van het BGBOP heeft gevolgen voor andere gemeentelijke verordeningen. De gemeente-
raad heeft in zijn vergadering van27 september 2018 besluiten daarover genomen.

. Ambassadeurs Brandveilig Leven
Sinds eind november 2018 voeren 2 ambassadeurs'Brandveilig Leven'op verzoek van inwoners gra-

tis woningchecks uit. Deze voormalige brandweermensen die zijn gespecialiseerd op het gebied van
brandpreventie controleren de woning op brandveiligheid en geven waardevolle tips. Ook krijgt de
bewoner na afloop van de controle een rookmelder. ln 2018 is een twintigtalwoningen gecontroleerd.
Er zijn al zo'n 60 aanmeldingen voor 2019.

. Extreem droge zomer
2018 kende een bijzondere zomerperiode. De ongekende droogte en hoge temperaturen hebben veel
gevraagd van de medewerkers van de brandweer. Alleen al in de maanden juni en juli waren er in
onze regio 286 natuurbranden, variërend van bermbrandjes tot grotere branden, waarbij veel inzet
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nodig was. Vergeleken met vorig jaar is dit bijna 3 keer zoveel. Tijdens de gehele droge en warme
periode vroeg de Veiligheidsregio, samen met de gemeenten, regelmatig aan inwoners en bezoekers
om extra alert te zijn.

Openbare orde en veiligheid
. Aanpakgeorganiseerdecriminaliteit
Landelijk, regionaal en lokaal is de ambitie uitgesproken om verdere professionalisering in de aanpak
van ondermijning te bewerkstellingen. Regionaal is besloten een programmaleider ondermijning aan
te stellen voor het basisteam de Kempen. Lokaal wordt er op casusniveau nauw samengewerkt met
het Regionaal lnformatie en Expertise Centrum (RIEC). Er zijn lokaal trainingen verzorgd om de be-
stuurlijke en ambtelijke weerbaarheid te verstevigen. Daarnaast zijn er awareness trainingen gegeven
aan medewerkers om signalen van ondermijning te herkennen en deze te melden. Voor die meldingen
is een intern meldpunt ingesteld. Middels communicatie zijn burgers en ondernemers opgeroepen om
signalen van ondermijnende criminaliteit te melden. Daarbij is aangegeven dat dit ook anoniem kan
via Meld Misdaad Anoniem.

o Opzetten Kempen lnterventie Team

ln de strijd tegen ondermijning maakt basisteam Peelland sinds een jaar gebruik van het Peelland
lnterventie Team (PlT). Het PIT richt zich op overlastsituaties en handhavingsknelpunten en kent een
integrale aanpak. Deze integrale en branche gerichte wijze van toezicht en handhaving heeft ook bin-
nen het basisteam De Kempen tot enthousiaste reacties geleid. Dit is een van de redenen dat de
mogelijkheden om te komen tot een Kempen lnterventie Team (KlT) zijn onderzocht en uitgewerkt.
Het college heeft besloten aan een pilotproject deel te nemen. Het project start in het eerste kwartaal
van 2019.

. Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022
ln zijn vergadering van27 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Regionaal Vei-
ligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022. Daarin zijn afspraken gemaakt voor een aantal gezamenlijke
prioriteiten die door de 38 gemeenten zijn aangedragen op basis van de problemen die lokaal worden
ervaren. Het gaat om: Veilige woon- en leefomgeving, Ondermijnende criminaliteit, Maatschappelijke
onrust, radicalisering en polarisatie, Cybercrime en Cybersecurity. Naast voornoemde gezamenlijke
strategische thema's zijn er nog basisteam specifieke prioriteiten. Voor het basisteam De Kempen, is

dat: Jeugd, alcohol en drugs.

. Regionale opvang zwertdieren
ln de nota Dierenwelzijn welke is vastgesteld op 21 december 2017 is een aantal actiepunten be-
noemd. Communicatie in de vorm van een pagina op de gemeentelijke website met betrekking tot het
dierenwelzijn en aandacht hiervoor in publicaties in de media maken hier deel van uit. Vanaf 2O2O

wordt een 2 jaarlijks verslag van acties en ontwikkelingen gemaakt.

ln juli 2018 heeft het college ingestemd met het Regionaal Convenant Opvang Zwerfdieren. De ge-
meente Bergeijk heeft, net als 16 andere gemeenten in en rond Eindhoven, een overeenkomst met de
Dierenbescherming voor de opvang van zwerfdieren. Het gebouw van de dierenopvang aan de Door-
nakker in Eindhoven is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er komt een
nieuw gebouw dat de gemeente Eindhoven zal verhuren aan de Dierenbescherming. De overeen-
komst Basisvoorziening dierennoodhulp is in afwachting van het nieuwe gebouw verlengd tot 01-01-
2021.

ln de gemeente Bergeijk is in 2018 de dierenambulance 22 keer uitgereden en heeft in totaal 140
dieren vervoerd. Er zijn 62 dieren opgevangen.
Met ingang van I januari 2017 neemt de Dierenbescherming de taak op zich om in opdracht van de
gemeente verwilderde katten op het grondgebied van de gemeente Bergeijk te vangen, te neutralise-
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ren en, indien mogelijk, terug te plaatsen op de plek waat ze gevangen zijn. ln 2018zijn er 15 zwerf-
katten volgens deze methode geneutraliseerd en teruggeplaatst.

o Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied Bergeijk centrum
Op 4 juni 2018 heeft de gemeente Bergeijk in samenwerking met Centrummanagement, de politie en

de brandweer, de vierde ster behaald in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het
winkelgebied centrum Bergeijk. Hiermee is de reeds in 2011 aangegane inspanning om samen te
werken aan veiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied Hof, Elsenhof en Burgemeester Mag-
neestraat voor drie jaar bestendigd. Middels stickers aan de winkelpanden wordt het behaalde resul-
taat aan het winkelend publiek kenbaar gemaakt.

o Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen Leemskuilen en Waterlaat.
Op 20 december 2018 zijn beide bedrijven geslaagd voor de audit door Kiwa. Hiermee behouden
beide bedrijventerreinen voor drie jaar hun keurmerk in het kader van het Keurmerk Veilig Onderne-
men. De komende jaren zullen de ondernemers van de beide bedrijventerreinen zich samen met de
gemeente, de politie en de brandweer inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid op hun bedrijventer-
rein.

. Damoclesbeleid 2018 gemeente Bergeijk
Op24 april 2018 heeft de burgemeester de beleidsregel "Damoclesbeleid 2018 gemeente Bergeijk"
vastgesteld. ln deze beleidsregel staat beschreven op welke wijze de burgemeester gebruik maakt
van haar bestuurlijke handhavingsmiddelen bij het aantreffen, verkopen, afleveren of daartoe aanwe-
zig hebben van drugs. Een strikte handhaving is noodzakelijk om overlast en andere negatieve ver-
schijnselen tegen te gaan. Er kan op basis van de nieuwe beleidsregel die op 1 juni2018 in werking is

getreden direct over gegaan worden tot sluiting. ln 2018 heeft de burgemeester 1 x een waarschu-
wingsbrief verzonden op grond van artikel 13b Opiumwet. Drie woningen zijn tijdelijk gesloten.

. Dumping Hennepafual / XTC afual
17 maal is er hennepafval verwijderd en 4 maal gedumpt XTC afval opgeruimd

c Beleidsregel Bibob gemeente Bergeijk 2018
Op 20 maart 2018 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder
voor zover het hun bevoegdheden betreft, de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevorde-
ring integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, vastgesteld. Deze is per 1 april 2018 in wer-
king getreden. Het toepassingsbereik van de beleidsregel is onder andere uitgebreid met aanbeste-
dingen en vastgoedtransacties en exploitatievergunningen in het kader van de Algemene Plaatselijke
Verordening. ln 2018 is 14 maal Bibob toegepast op een aangevraagde vergunning. !n2017 was dit
nog slechts twee.

. Plan van aanpak radicalisering
De aanpak van radicalisering is een van de belangrijkste thema's in het veiligheidsbeleid. Het college
heeft de routing voor de (herkenning van) radicaliseringssignalen vastgesteld en een gemeentelijk
meldpunt / contactpersoon aangewezen. Daarnaast heeft een 10-tal medewerkers de basistraining
tegengaan radicalisering gevolgd. Een aantal van hen heeft ook de vervolg training gevolgd. Er is een
nieuw convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering ondertekend. Hiermee wordt
informatie uitwisseling tussen betrokken partners makkelijker.

. Buurtpreventie / WhatsApp
ln 2018 zijn er geen wijken gestart met een buurtpreventieproject. Hiermee blijft het totaal aantal pro-
jecten in de gemeente 44. Hierbij zijn ongeveer 4,450 woningen aangesloten. Er zijn in 2018 wel 3

nieuwe WhatsApp groepen gestart. Dat totaal komt daarmee op 52.

ara
29



. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2018
Op27 september 2018 heeft de gemeenteraad de APV 2018 vastgesteld. Het belangrijkste nieuwe
artikel daarin is artikel 2:40adal de burgemeester de bevoegdheid geeft om via een aanwijzing een
vergunningplicht te introduceren voor panden, gebieden (bijvoorbeeld straten of bedrijventerreinen) of
branches om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan.

o Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Bergeijk 2018-2021
Op 30 oktober 20í8 heeft de gemeenteraad het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente
Bergeijk 2018-2021 vastgesteld. Eén van de voornaamste doelen van de Drank- en Horecawet is het
beschermen van jongeren tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de gezondheid en
de veiligheid. Om dit doel te bereiken moet een gemeente een preventie- en handhavingsplan alcohol
vaststellen. We hebben daarin met betrekking tot alcohol-preventie, onze doelstellingen opgenomen,
acties benoemd en hebben aangegeven welke resultaten we willen bereiken. Deze zijn mede geba-
seerd op het ljslandproject, zie hiervoor de toelichting in taakveld 6 Sociaal domein.

o lntegraal Veiligheidsplan basisteam de Kempen 2019-2022
ln zijn vergadering van 20 december 2018 heeft de gemeenteraad het lntegraal Veiligheidsplan basis
team De Kempen 2019-2022 vastgesteld. ln dit plan zijn prioriteiten opgenomen door alle acht ge-
meenten van het basisteam De Kempen. De invulling van dit kader wordt per prioriteit uitgewerkt in

een tweejaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma (UVP).

Verbonden paÉijen (zie paragraaf verbonden
. VeiligheidsregioBrabantZuid-Oost
. Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Beleidsindicatoren

Jaar laatste Gemeenten Bergeijk
nronltonng < 25 000 (rndrcator

(indlcator) 2O1B)

Bergeijk Bergeijk
2018 1e burap

2018

Bergeijk
2e burap

2018

Bergerlk

JR 201 8

EenherdlndicatoÍ

Wat heeft het gekost / opgebracht?

a Lasten 1.703 1.532 1.511 1.584 1

c Saldo taakrcld excl mutaties resenes -1.702b-a

aldo taakleld (f = c-d+e -1.702 -1

Taakveld 1. Veiligheid

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wijziging
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Grafiek Lasten

rWerkelijk . Begroot na wijziging

Crisisbeheersing en
brandweer

Openbare orde en
veiligheid

1.291
1.286

302
298

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Crisisbeheersing en
brandweer

Openbare orde en
veiligheid

0

10

Crisisbeheersing en brandweer (lasten € 5.000 N , baten 0 V)
Geen si gnificante afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid (lasten € 4.000 N, baten 10.000 V)
Geen significante afwijkingen.
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Taakveld 2
VERKEER EN

VERVOER

Portefe u illehouders

Wethouder M. Kuijken

@
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Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost
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3,3 Taakveld 2 "Verkeer en verlloer"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
. Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereik-

baarheid en doorstroming van het verkeer.
. Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
o Behoud en zo mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar ver-

voer.

Beleid
o Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven;tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
o Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
o Nota grondbeleid 2013 (2013)
o Nota lntegraal beheer openbare ruimte (2005).
o Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
. Groenbeheerplan(2014)
o lntegraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012')
r Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) (2014)
o Bouwbeleidsplan(2009)
o Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015)
. Kempische klimaatvisie (2009)
. Kadernota lntegraal Veiligheidsbeleid 201 1-2014 (2011)
. Meerjaren Handhavingprogramm a 2012-2016 (2012)
. Welstandsbeleid(2012)
. Beleidsplan openbare verlichting (2010)
. Gemeentelijke Visie Mobiliteit (cVM) (2015)
. Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)
. Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017\

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?
Verkeer en vervoer
. Rea/lsatie Diepveldenweg (voorheen Middenweg) Bergeijk
ln 2018 is het verkeerskundig en landschappelijk ontwerp van de weg vastgesteld. Het ontwerp volgt
het tracé zoals dat eerder is aangegeven. De kruispunten van de nieuwe weg met Hooge Berkt en
Stokkelen zijn nader uitgewerkt. Op de Hooge Berkt komt geen aansluiting voor autoverkeer, maat
kan langzaam verkeer (voetgangers, fietsers en landbouwverkeer) de nieuwe weg wel kruisen. Op
Stokkelen is een "ovatonde" ingetekend om zo de doorgaande route richting de N397 te benadrukken.
Het ontwerp is uitgewerkt in een voorontwerpbestemmingsplan dat ter inzage is gelegd. Er zijn vier
inspraakreacties ontvangen, waaronder van een aantal bewoners aan het Ronsel. De reacties worden
verwerkt in een inspraaknota. Met de provincie vindt overleg plaats over natuurcompensatie. Met alle
grondeigenaren zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Enkele percelen zijn inmiddels verworven. ln
20í9 krijgen de bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving een vervolg.
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Uitsnede cntverp ovatÈnde Diepvefden,.",eg- Stakkelen 'l Eêrgeijksedijk

o Realisatie brug Looerheideweg
De brug over de Keersop, gelegen in de Looerheideweg, is in 2018 vervangen. De nieuwe brug heeft
een bijzondere uitstraling gekregen, met name door de unieke zelf ontworpen brugleuningen die er op
zijn geplaatst. Op andere bruggen worden de komende jaren ook soortgelijke leuningen geplaatst die
van ult dezelfde vorT,g,.,e:r 

I..,l. 
worden ontworpen.

:- \ _ '""'-

Brug Looerheidsweg
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. Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk en Ploegpad
ln 2018 is samen met een klankbordgroep het ontwerp tot stand gekomen. ln het 4e kwartaal van
2018 is de uitvoering en de 1e fase van de aanleg afgerond. |n2019 zal het gedeelte tot van de Mr.
Pankenstraat tot het Ploegpad gereedkomen.

o Uitvoeren integraalgebiedsplan N69
- Nieuwe verbinding
Na een lange juridische procedure is in juni 2018 het Provinciaal lnpassingsPlan voor de nieuwe ver-
binding onherroepelijk geworden. Voor de aanleg van de weg heeft de provincie een aanbestedings-
procedure doorlopen. ln december 2018 is de opdracht gegund. De aannemer gaat in 2019 aan de
slag met de bestek uitwerking, waarna de uitvoering kan starten. De gemeente en andere stakehol-
ders worden daarbij betrokken.
Een aandachtspunt is de aansluiting van de N69 op de A67. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor
een bestemmingsplan opgesteld gebaseerd op de uitgangspunten van de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS). Over de PAS heeft de raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof. Het Hof
heeft in november 2018 hierover uitspraak gedaan. De gemeente Veldhoven heeft n.a.v. deze PAS-
problematiek het bestemmingsplan "Kempenbaan West" waarin de aansluiting is geregeld, gewijzigd
vastgesteld. Daarbij is de zogenaamde ADC-toets aan het plan toegevoegd. ln een ADCtoets wordt
gekeken of er geen alternatieve (A) oplossingen bestaan voor het plan die tot minder schade
aan Natura 20OO-gebieden leiden, dat het plan noodzakelijk is vanwege dwingende (D) redenen van
groot openbaar belang en dat de schade die door het plan wordt veroorzaakt aan Natura 2000-
gebieden afdoende wordt gecompenseerd (C).

- Gebiedsimpuls - lntegraal gebiedsplan (lGP N69)
ln 20'18 zijn de ontwerpen voor de fietspaden aan de Heuvel-Dorpstraat, de Schoolstraat en Broek-
hovenseweg opgesteld. Op basis daarvan is een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt dat begin
2019 in procedure wordt gebracht.
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De planvorming voor het bosgebied Einderheide is afgerond en de uitvoering vindt in 20'19 plaats.
Ook voor een droge ecologische verbindingszone tussen 't Rijtje en het bosgebied Einderheide is in
2018 een plan gemaakt. Dit plan is vertaald in het bestemmingsplan Sportpark't Hof, waarin deze
verbindingszone als compensatiegronden worden in gezet. Dit bestemmingsplan wordt in de loop van
2019 vastgesteld.
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Ecologi sche verbi ndi ngszone't Rijtje

. Ontwikkeling herinrichten't Hof Noord fase 4
De herinrichting van fase 4 is eerder uitgesteld in afwachting van de ontwikkeling Hof Noord. ln het
kader van Hof Noord zijn inmiddels de eerste inrichtingsschetsen opgesteld,. besproken met de klank-
bordgroep en op een informatieavond

Hor Noono - Brnertx
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Verkennend schetsontwerp herinrichting openbaar gebied Hof Noord
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. Openbare verlichting omvormen naar Led-verlichting
Vanaf 20í 8 tot en met 2025 wordt elk jaar een gedeelte van de openbare verlichting omgevormd naar
Led-verlichting.ln2025 is de omschakeling voltooid. ln 2018 zijn in totaal 437 armaturen vervangen.

o Openbare ruimte Terlostraat
Met de beplantings- en groenwerkzaamheden in 2018 is de openbare ruimte in de Terlostraat en rond
de nieuwe school volledig afgerond.

. FietspadenHoek-Lijnt
ln 2018 is met de aanleg van de groenwerkzaamheden de herinrichting van de fietspaden afgerond

. FieÍssÍroken Bisschop Rythoviusdreef en toebehoren
Met de aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Bisschop Rythoviusdreef is met name de school-
route van het centrum van Riethoven naar Eersel geheel tot stand gekomen. Groencompensatie vindt
plaats in 20'19, tijdens de Boomfeestdag.

o Grasbetonstenen 4 Dijken
ln afwachting van de uitvoering van de glasvezel is de aanleg van de grasbetonstenen uitgesteld. De
glasvezel gaat aangelegd worden in het eerste kwartaal van 2019. Dan worden ook direct de grasbe-
tonstenen aangebracht.

. Uitvoeren centrumplan Riethoven fase 2 en 3
ln 2018 is het centrumplan Riethoven afgerond. ln het voorjaar 2019 heeft onder ruime belangstelling
de opening daarvan plaatsgevonden.

H eri nri cht i ng ce ntru m Ri ethove n

. FOCUS herinrichting Hoevestraat en Zandstraat
ln 2018 is met een klankbordgroep het ontwerp voor de Hoeverstraat en Zandstraat tot stand geko-
men. De uitvoering is gepland in 2019.
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t Herinrichten van de Kept
ln de 1e helft van 2018 heeft de civieltechnische voorbereiding plaatsgevonden van het ontwerp van
de Kept. ln de 2e helft van het jaar is het werk uitgevoerd. ln het 1e kwartaal van 2019 wordt de Kept
met beperkte beplantingswerken volledig afgerond.

o Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2019-2022
Op 22 november 2018 heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2019-2022 vastge-
steld. Met de vaststelling van deze visie is de bestuurlijke ambitie voor de komende jaren bekrachtigd
waarbij hoog wordt ingezet op het gebied van fietsen. Met de vaststelling van het GVM zijn de volgen-
de fietsverbindingen benoemd:
í. Fietsverbinding Bergeijk - Stedelijk gebied
2. Fietsverbinding Eersel - Bergeijk
3. Fietsverbinding Luyksgestel - Weebosch
4. Fietsverbinding Walik - Steensel
5. Fietsverbinding Kempervennen
6. Fietsverbinding Witrijt
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Ambitie fietsverbindingen

De zes opgaven betreffen de fietsambitie van de komende jaren. ln de raadsvergadering van 22 no-
vember is toegezegd dat de prioritering betreffende deze fietsambitie voor de Perspectievennota van
2020-2023 in de gemeenteraad wordt behandeld. De prioritering staat voor de raadsvergadering van 6
juni 2019 geagendeerd.
Naast de bovengenoemde opgaven is de ambitie uitgesproken om huidige fietsvoorzieningen te ver-
beteren en te optimaliseren waar dat kan. Met deze en bovengenoemde maatregelen trachten we het
fietscomfort te verbeteren en daarmee het fietsgebruik te stimuleren in onze gemeente. Daarnaast
draagt meer fietsen bij aan duurzaamheid en aan de vitaliteit van onze burgers.
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Omtrent de wegcategorisering is afgesproken dat onderzocht moet worden of aanpassingen no-
dig/wenselijk zijn. Voor de komende jaren zijn diverse grote ontwikkelingen gepland die invloed uitoe-
fenen op de toekomstige verkeersstromen (N69, Diepveldenweg, Kattendans, Hof Noord). Wanneer
meer zekerheid is over het effect van de diverse ontwikkelingen op de verkeersstromen kan onder-
zocht worden wat de wenselijke wegcategorisering is voor de toekomst.

Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben als gemeente ingezet op
gedragsverandering en verkeerseducatie. Daarnaast ondersteunen we de provinciale campagne "Nul

Verkeersdoden Brabant".

o lnrichtenuniformeschoolomgevingen
De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig
zijn. ln 2017 is samen met de 9 scholen die zijn gevestigd in de gemeente Bergeijk een beeldmerk
ontwikkeld waarmee de schoolomgeving uniform kan worden ingericht. Met het beeldmerk zijn alle
schoolomgevingen herkenbaar en vallen ze beter op in het straatbeeld.

ln september 2018 zijn 8 van de 9 schoolomgevingen in onze gemeente gerealiseerd. Met de herin-
richting van de Kept welke in het najaar van 2018 is opgeleverd is ook de laatste schoolomgeving
gerealiseerd.

I nrichti ng schoolgebieden

o Bereikbaarheidsagenda Brainport duurzaam slim verbonden
Op d.d. 27 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel om het college
toestemming te verlenen voor het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheids-
agenda Zuidoost Brabant 2017-2030 onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2019-
2022 waarin de middelen zijn opgenomen. De begroting is door de gemeenteraad vastgesteld in de
raadsvergadering van 30 oktober / 1 november 2018. Met deze besluiten is voor de komende jaren de
gemeentelijke financiële bijdrage aan de Regiobrede projecten van de Bereikbaarheidsagenda zeker
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gesteld. Dit door het vormen van een voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda van € 415.000
Vanuit deze voorziening dragen wij bij aan de Regiobrede projecten.

Als Kempengemeenten werken we samen om een aantal projecten vlot te trekken om in te kunnen
dienen als Regionaal project. Hierbij gaat het onder meer over SMARA (Smart Mobility Applications
Rural Areas), Werkgeversaanpak de Kempen en Diepveldenweg. Ten aanzien van deze projecten zijn
in 2018 subsidieaanvragen ingediend in het kader van de Regiobrede projecten vanuit de Bereikbaar-
heidsagenda. Verdere besluitvorming en duidelijkheid hierover volgt eerste kwartaal 2019.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)
a Metropoolregio Eindhoven

Beleidsindicatoren

Jaa, laatste Gemeenlen Bergeijk
monitonng < 25.000 (rndicator

(indicalor) 2018)

Bergeijk
2018

Bergerjk

1e burap

2018

Bergeijk Bergeijk
2e óvap JR 2018

2018

lndicator Eênherd

Wat heeft het gekost / opgebracht?

2.313 2.456 2.4744.662a Lasten

taakwld excl mutaties resenes -2.190c -2.415 -2.398 -2.293

es resenes onttrek 45 43
Saldo -2.450-3.693 -2.125

Taakveld 2. Verkeer en vervoer

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting Begroting Werkelijk
2018 2018 2018

Primitief na wijziging

Grafiek Lasten

r Begroot na wijziging r Werkelijk

Verkeer en vervoer 2.474

Grafiek Baten

r Begroot na wijziging rWerkelijk

Verkeer en vervoer
77

Verkeer en vervoer (lasten € 104.000 V, baten 1.000 V)
De minderlasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere rentetoerekening op investeringen. ln
de tussentijdse rapportages is reeds gemeld dat diverse investeringen nog niet in 2018 worden uitge-
voerd. Hierdoor zi)n er minder rentekosten verantwoord binnen dit taakveld.
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Taakveld 3
ECONOMIE

Portefeu illehouders

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

b Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

OOlt Verbonden parten

Beleidsindicatoren

@

ffi.ffi Wat heeft het gekost
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3.4 Taakveld 3 "Economie"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
a

a

a

Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven
Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente
Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en land-
schap

Beleid
o Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
o Economisch Actieplan 2014-2018 (2014)
. Actualisatie Centrumvisie Bergeijk (2015)
. Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
o Subregionale visie detailhandelde Kempen (201S)
. Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015)
. Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008)
o Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeteid (20i2)
. Winkeltijdenverordening (sept 201S )
o Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen
. Visie Bedrijventerreinen De Kempen 2012

Wat hebben we ervoor en wat heeft het opgeleverd?
Economische ontwikkel ing
. Kempische lndustrieagenda (KIA)
|n2017 is de Kempische lndustrie Agenda vastgesteld door de raden. Eind 2017 is akkoord gegeven
op de projecten Goed Geschoolde Jongeren en Onderzoek Kempische Maakindustrie. Deze projecten
lopen nog door tot in 2019. Het project Goed Geschoolde Jongeren is erop gericht om o.a. meer sta-
ges in de Kempen te laten plaatsvinden. Met het project Onderzoek Kempische Maakindustrie wordt
het bedrijfsleven beter in kaart gebracht met als doel de samenwerking verder te verbeteren. Voor
2018ziin geen nieuwe projectplannen ingediend. Het merendeelvan het budget voor 20'18 is overge-
heveld naar 2019.|n overleg met andere gemeenten, het KOP, onderwijs, Brainport en het Huis van
de Brabantse Kempen worden mogelijke nieuwe projecten besproken.

o Economisch Actie Plan Groot Bergeijk 2018-2022
Het POB heeft een nieuwe Economisch Actieplan Groot Bergeijk 2018-2022 opgesteld. ln dit plan is
o.a. aangegeven dat veel punten uit het vorige plan inmiddels zijn gerealiseerd. Denk hier bijvoorbeeld
aan de uitbreiding van bedrijventerreinen en het koopstromenonderzoek. Ook in 2018 hebben Plat-
form Ondernemend Bergeijk (POB) en gemeente samen het Ondernemerscontact georganiseerd. Het
POB heeft het nieuwe Economisch Actie Plan Groot Bergeijk2018-2022 opgesteld. ln oktober 20í8
heeft de raad (op enkele uitzonderingen na) ingestemd met dit plan. Aandachtspunten in dit plan zijn
onder andere het tekort op de arbeidsmarkt, infrastructuur en voldoende ruimte voor lokale bedrijven.
Er blijft periodiek overleg tussen PoB en gemeente over de genoemde acties.

o Centrummanagement
Centrummanagement Bergeijk heeft haar activiteiten voortgezet in 2018. Zo zijn er diverse evenemen-
ten georganiseerd zoals de Kerstmarkt. De leegstandsbestrijding werpt haar vruchten af: de leegstand
in het centrum blijft laag. Vanuit Centrummanagement wordt ook meegedacht in o.a. klankbordgroe-
pen van Hof-Noord en plein Elsenhof.
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. Brainport
We wonen en werken in de Brainportregio. Vanuit de Kempen werken we aan intensiever contact met
de Brainportorganisatie, o.a. om mee te denken bij de uitvoering van de Brainport Actie Agenda (denk

bv. aan 'talentontwikkeling'). ln juni is de Brainportorganisatie op bezoek geweest in Bergeijk om sa-
men met de raad een lokaal bedrijf (Bax Metaal) te bezoeken voor technisch ondenvijs.

Fysieke infrastructu u r
o Kempisch BedrijvenPark (KBP)

ln 2018 is de uitgifte van kavels voortgezet. lnmiddels is 460/o van de gronden verkocht en geleverd,

8% verkocht en nog niet geleverd, 15Yo gereserveerd en nog 31% beschikbaar. De verkoop van de

woonkavels verloopt inmiddels ook voorspoedig.
Het uitgiftebeleid is geëvalueerd. Op basis daarvan is een concept herziening uitgiftebeleid opgesteld.
Dit wordt begin 2019 aangeboden aan de raden.

o Waterlaat 7

De gemeente heeft in het verleden strategische gronden verworven voor toekomstige uitbreiding van
Waterlaat 7. Om deze gronden in ontwikkeling te brengen is in 2018 de bestemmingsplanprocedure
gestart. Gelet op de afspraken met betrekking tot ontwikkeling van bedrijventerreinen heeft hierover
afstemming binnen de Kempen en met de regio en provincie plaats gevonden. Vanaf 2020 wordt het
plan in ontwikkeling genomen.

Economische promotie
. Uitvoeringsprogramma Visie Vrije Tijds Economie (VTE)

Door de ondertekening van de intentieovereenkomst op 24 mei 2018 is de samenwerking officieel
geworden en is een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma gestart:
o Meten is Weten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.
o Professionalisering van de regiomarketing. ln het kader daarvan is besloten om de meertalige

website uit te stellen.
. lnnovatieve route. Verwachting is dat in het tweede kwartaal 2019 het concept gereed is.

. Themajaar:75 jaar bevrijding onder de titel "Brabant Remembers".

Over de voortgang is een raadsinformatiebrief opgesteld, waarmee de raden eind januari 2019 zijn
geïnformeerd.

e Professionalisering promotie Bergeijk
Eind januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel om de promotie van Ber-
geijk te professionaliseren. Het voorstel bestond uit de volgende onderdelen:
1. Het samenvoegen van VVV / TIP Bergeijk en SPB tot één nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de

promotie van Bergeijk, Beleef Bergeijk. 2018 vormde een overgangsjaar waarin juridische en fis-
cale zaken naderzijn uitgewerkt. Met ingang van 31 december2018 hebben de besturen van TIP
Bergeijk en SPB hun taken overgedragen aan het nieuwe bestuur van 'Beleef Bergeijk'.

2. Onderzoeken of 'Beleef Bergeijk' gehuisvest kan worden in de omgeving van de Kattendans. Dat
heeft ertoe geleid dat Beleef Bergeijk samen met bibliotheek De Kempen het pand aan Hof 82
medio 2019 geopend wordt.

3. Een extra budget inzetten van € 45.000 voor de professionalisering van 'Beleef Bergeijk'. Met
deze middelen is in juli 2018 door de'Stichting Beleef Bergeijk'een citymarketeer aangesteld. Hij

heeft 2018 gebruikt om het speelveld in kaart te brengen en zijn denkrichting te bespreken met de
besturen van TIP Bergeijk en SPB, de leden van Vereniging Promotie Bergeijk en diverse andere
organisaties.
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. DNA-profiel voor elke kern
Op 31 mei 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitvoering van het DNA{raject, een on-
derzoek onder de inwoners van elke dorpskern om te bepalen wat bij De Natuurlijke Aard van desbe-
treffende dorpskern hoort. Van juni t/m september heeft het DNA-Team het onderzoek uitgevoerd.
Op basis van de informatie die het onderzoeksteam heeft opgehaald, is op 15 januari 2019 een pre-
sentatie gehouden voor de gemeenteraad en de inwoners die hebben meegewerkt aan de interviews
en de workshops. De deelnemers aan het onderzoek hebben positief gereageerd op de uitkomsten.

. Uitvoeringsbudget DNA-profiel voor elke kern
De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van aanbevelingen vanuit het DNAtraject een budget be-
schikbaar gesteld van € 50.000. Zodra de conclusies van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de
gemeenteraad wordt, samen met de stakeholders (bijvoorbeeld dorpsraden en citymarketeer) bepaald
welke onderwerpen worden opgepakt. Daarvoor zal het overgehevelde budget in 2019 worden inge-
zet.

Verbonden partijen
Niet van toepassing

Beleidsindicatoren

Aantal per 1.000 inwonêÊ
En 15 t/m 64

Jaar laatsle Gemeenten Bergeijk
monrloflng . 25 000 {rndicator

(rndrcator) 2018)

Bergerjk Bergerjk

2018 1e burap
2018

Bergerjk Bergerjk

2e burap JR 2018
2018

lndicalor Eenherd

Wat heeft het gekost / opgebracht?

a Lasten 1.310 1.614 697 711 657
b Baten 1 .996 2.555 1 .417 1 .101 't .153
c Saldo taakrcld excl mutaties resenes (c= b-a 941686 720 389 497
d Mutaties resenes 2.481 2.055 600 1.048 1.580
e Mutaties resenês onttrekking 2503.873 1.755 679 1.035
f Saldo taakreld (f = c-d+e) 2.078 642 369 21 -49

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wijziging

Taakveld 3. Economie

Bedragen in € 1.000
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Grafiek lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Economische ontwikkeling
334

365

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Economische promotie 291
287

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Economische ontwikkeling
50

0

Fysieke bedrijfsinfrastructu u r 160
158

Economische promotie 943
943

Economische ontwikkeling (lasten € 3í.000 V, baten 50.000 V)
De grond die nodig is voor de ecologische verbindingszone de Run wordt in 2019 overgedragen.
Daardoor vallen de uitgaven € 37.000 lager uit. Deze kosten zouden gedekt worden uit de bestem-

mingsreserve DOB - gebiedsakkoord N69. Dit wordt verwerkt in de 1u Burap 2019.
Er is een bijdrage van € 50.000 ontvangen van de provincie in het kader van de ruimte-voor-ruimte
regeling. Conform de afspraken met de provincie worden die middelen gestort in de bestemmingsre-
serve DOB - gebiedsakkoord N69.

Fysieke infrastructuur (lasten € 28.000 V, baten € 2.000 N)

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Economische promotie (lasten € 4.000 N, baten 0 V)
Geen si gnificante afwijkingen.
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Taakveld 4
ONDERWIJS

Portefeuillehouders

Wethouder M. Theuws

@
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ffi

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost
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3.5 Taakveld 4 "Onderwijs"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind van
0-í 8 jaar

De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijsplek
voor elk kind

De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het onderwijs
De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwets-
bare leerlingen

De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor volwas-
senen
De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting

Beleid

a

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het

. Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017)

. Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang 2013(2013)

. Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

opgeleverd?

Openbaar basisonderwijs
o Concept lntegraalKind Centrum (lKC)
ln 2018 is met onze primaire partners schoolbestuur SKOzoK en Kinderopvangorganisatie Numme-
réén in principe overeenstemming bereikt over wat we in Bergeijk verstaan onder een integraal kind-
centrum. De gemeenteraad heeft het college echter opdracht gegeven om een voorstel uit te werken
waarin niet langer wordt ingezet op een integrale aansturing van een kindcentrum. De gemeenteraad
verwacht in maart 20'19 een voorstel over de vorming van Kindcentra (KC's).

o Digi-Taalhuis
Het DigiTaalhuis Bergeijk heeft afgelopen jaar intensief genetwerkt en promotieactiviteiten uitgevoerd.
Er zi)n onder andere convenanten afgesloten met Buurtzorg en de Voedselbank.
Dit heeft geleid tot een kleine 40 intakegesprekken. Eind 2018 volgde 16 mensen taalles in Bergeijk.
Anderen krijgen één op éen begeleiding of een combinatie van taalles en één op één begeleiding.
Ook zijn er cursisten doorverwezen naar de taallessen van het Ster-college in Eindhoven.
De taallessen in Bergeijk worden ook gegeven door het Ster-college en ondersteund door vrijwilligers.
Medewerkers van de WVK doen mee aan de taaltest. Tevens doen de deelnemers aan de Participa-
tiebedrijf-trajecten een taaltest. ln 2019 zullen nog meer promotieactiviteiten gericht worden op het
werven van inwoners die laaggeletterd zijn en waarvoor Nederlands de eerste taal is. Ook zal er in-
tensiever geworven worden voor vrijwilligers. Hier dreigt mogelijk een knelpunt.
Al met al mag het DigiTaalhuis in Bergeijk tot een groot succes worden gerekend. De andere Kem-
pengemeenten hebben uitgesproken dat zij, op basis van het Bergeijkse succes, inspanningen zullen
plegen om in 2019 ook een DigiTaalhuis op te richten.

Onderwijshuisvesting
o Zonnepanelen gymzaal De Zonnesteen
ln 2018 is het dak van de gymzaal volledig gerenoveerd, nieuw isolatiepakket en nieuwe dakbedek-
king. Er is gekozen voor een duurzame oplossing met de huidige isolatie-eisen als criteria. ln het ka-
der van de klimaatvisie zijn tevens 40 pv-zonnepanelen geplaatst met een netto-opbrengst van ca.
10.000 kWh per jaar. Hiermee is het volledige elektraverbruik van de gymzaal gecompenseerd.
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. Baslsschool De Waterloop.
Op 18 januari 2018 werd formeel de nieuwe basisschool De Waterloop op't Loo geopend. ln de eer-
ste helft van het jaar werd de directe omgeving woonrijp gemaakt en definitief ingericht. De oude
schoollocatie werd door het schoolbestuur formeel aan de gemeente Bergeijk overdragen. Na een

tijdelijke ingebruikname van het gebouw door de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging, is het gebouw in
het laatste kwartaal van 20í8 gesloopt en het terrein opgeschoond.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
o HarmonisatieKnderopvang
Vanwege een wetswijziging is met ingang van 1 januari 2018 de subsidie aan Stichting Peuterspeel-
zalen Bergeijk voor het leveren van peuterspeelzaalwerk stopgezet. De Stichting heeft aan haar ver-
plichtingen voldaan en is in 2018 opgeheven. Een aantal peuterleidsters hebben hun werkzaamheden
voortgezet bij Kinderopvang Nummereen. Bij deze organisatie wordt via een inkoop-contract vanaf 1

januari 20í8 voor 4 jaar het peuterwerk ingekocht. Het betreft het inkopen van peuterwerk voor 2,5-4
jarigen voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de geïndiceerde

WE kinderen. Het peuterwerk wordt aangeboden in elke kern van de gemeente Bergeijk.

. Verhuurkinderopvanglocaties
Per 1 januari 2018 wordt het peuterwerk in Bergeijk verzorgd door Kinderopvangorganisatie Numme-
réén. Aanbod van peuterwerk is aanwezig in elkvan onze kernen. ln 2018 zijn,daar waarvan toepas-
sing, met Nummeréén nieuwe huurovereenkomsten gesloten voor de locaties waar dit peuterwerk

wordt aangeboden in gemeentelijke gebouwen en een tweetal gemeenschapshuizen. Op 't Hof (per 1

augustus 2018) en in Riethoven (per 1 januari 2019) is de locatie gewijzigd.

Verbonden paÉijen (zie paragraaf verbonden paÉijen)
Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren

Jaar laalste Gemeenten Bergerlk

monrloflng < 25.000 (rndicaiol
(indicatoÍ) 2418j

Bergerjk

2018
Bergerjk

1e burap

2A1B

Bergeijk
2e butap

2018

Bergeijk
JR 201 B

lndicator Eenherd

Wat heeft het gekost / opgebracht?

a Lasten 1.757 1.822 1.499 1.671 1.661

b Baten 36335 235 26 3s6
c Saldo taakrcld excl mutaties resenês 1 c= b-a) -1.722 -1.587 -1.473 -1.316 -1.258
d Mutaties resenes storting 1.029 23 0 29 29
e Mutaties resenes onttrekking 109 257 70 33 33

-1-1 -1.311 -1.253

Taakveld 4. Onderwijs

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wijziging
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Grafiek Lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Openbaar basisonderwijs 162
157

Onderwijshuisvesting 644
642

Onderuuijsbeleid en
leerlingenzaken

855
873

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Openbaar basisondenvijs 0
0

Onderwijshuisvesting 20
20

Onderuvijsbeleid en
leerlingenzaken

344
336

Openbaar basisonderuvijs (lasten € 5.000 N, baten 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Onderuvijshuisvesting (lasten € 2.000 N, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lasten € í8.000 V, baten 8.000 V)
ln de slotwijziging 2018 is reeds geanticipeerd op minderkosten voor het leerlingenvervoer. De jaarre-
kening laat nog een aanvullend voordeel zien van € 9.000.
Het aantal peuterplekken die ingekocht worden wordt berekend op een vast bedrag verminderd met
de ouderbijdrage. De ouderbijdragen zijn iets hoger dan waar we in onze raming mee gerekend heb-
ben waardoor de uitgaven ca € 9.000 lager zijn dan begroot.
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Taakveld 5
SPORT, CULTUUR
EN RECREACTIE

Portefeu illehouders

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

h Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

oolt Verbonden parten

Beleidsindicatoren

@

ffi.w Wat heeft het gekost

50



3.6 Taakveld 5 "Sport, cultuur en recreatie"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners van
Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten
De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot
haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie

Beleid

a

. Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016-1 (t/m 2018)
o Uitvoeringsregeling welzijnssubsidies 2017 (tlm 2018)
e Notitie hoofdlijnen voor een nieuw Welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 (Vm 2018)
r Notitie evaluatie 2010 welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 (Vm 2018)
. Notitie evaluatie 201 5 welzijnssubsidiebeleid 2010-2015 (Vm 2018)
. AlgemeneSubsidieverordening(2018)
. Welzijnssubsidiebeleid 2019 -2022. Subsidiejaarprogramma20l9
o Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
. ErfgoedverordeninggemeenteBergeijk (2016)
o Beleidsnotaarcheologische monumenten (2011)
. Speelvoorzieningenplan(2009)
o Wmo-beleidsplan 2015-2018 (2014)
e Kadernotacultuurhistorie(2009)
. Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)
. Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?

SpoÉbeleid en activering
o EvaluatieBErgeijk-ACTIVE!
Sportief gezien was het jaar 2018 een succesvoljaar. ln 2018 zijn diverse activiteiten georganiseerd.
Zo is de Bergeijk-Active indoor day in januari georganiseerd die is bezocht door ruim 150 kinderen. ln
februari heeft voor de eerste maal het Sportgala plaats gevonden in de Kattendans. Daarnaast was de
Bergeijk-Active outdoor day in mei een groot succes. Ruim 250 kinderen hebben deze dag genoten
van een heerlijk sportieve en culturele middag. Een ander hoogtepunt was de Wandeltweedaagse,
welke in juni wederom is georganiseerd en erg goed is bezocht door jong en oud. Het team van de
combinatiefunctionarissen bestaat uit een jeugd-/preventiecoach, twee sportcoaches, twee cultuur-
coaches en een ouderenbeweegcoach.

ln 2018 is samen met de partners het Uitwerkingsplan 2018-2022vaslgesteld en gekeken naar de
toekomst. ln dit uitwerkingsplan zijn de missie, visie en speerpunten voor de komende jaren vastge-
legd. Dit uitwerkingsplan is in goed overleg met de partners in de stuurgroep vergadering van g maart
2018 vastgesteld.

. Algemene subsidie verordening gemeente Bergeijk 2018
ln 2018 is de algemene subsidie verordening 2018 vastgesteld. Deze verordening heeft de algemene
subsidieverordening 2016-1 vervangen. Nieuw in deze verordening is onder meer dat verenigingen
die een waarderingssubsidie ontvangen de mogelijkheid wordt geboden om een subsidie voor 4 jaar
aan te vragen in plaats van jaarlijks.
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. Welzijnssubsidiebeleid 2019-2022
ln 2018 is het welzijnssubsidiebeleid 2019 -2022 vastgesteld. Het welzijnssubsidiebeleid is onderdeel
van de herijking van het subsidiebeleid welke bestaat uit een nieuw vastgestelde algemene subsidie-
verordening en een subsidiejaarprogramma.

Sportaccommodaties
o Uitbreiden bergingscapaciteit sporthal Koolakkers
Sporthal de Koolakkers kampte met een tekort aan bergingscapaciteit. ln 2018 is de bergingscapaci-
teit van sporthal de Koolakkers in samenspraak met de beheerder uitgebreid en naar tevredenheid
afgerond. De bergingscapaciteit in de sporthal de Koolakkers is hiermee weer op peil.

o Vervangen naar LED-sportveldverlichting
ln het kader van het terugdringen van het energieverbruik en om een bijdrage te leveren aan de doel-
stelling om klimaatneutraal te worden is in 2018 op basis van het bestaande TUOB-beleid een start
gemaakt met het vervangen van de traditionele sportveldverlichting voor LED-verlichting. ln 20'18 zijn
de volgende sportverenigingen voorzien van LED-sportveldverlichting: ZSC Westerhoven, WTC Wes-
terhoven, KV de Euro-Girls en TV de Stap. De overige sportverenigingen volgen in de daaropvolgen-
de jaren.

. Uitbreiding parkeergelegenheid Bergerheide
ln 2018 is het overleg met de tennis- en voetbalvereniging opgestart. De verenigingen hebben een
uitvoeringstekening en een werkomschrijving gekregen. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan om de
uitvoering van de werkzaamheden voor te bereiden. Daarbij wordt gekeken wat de verenigingen met
eigen leden kunnen uitvoeren en welke werkzaamheden door een aannemer. Ze benaderen zelf een
aannemer om een raming voor de overige werkzaamheden op te zetten. De gemeente faciliteert hen
daarbij. Dit heeft in 2018 nog niet geleid tot de uitvoering van werkzaamheden. Enkele voorbereiden-
de werkzaamheden zijn verricht. Er wordt naar gestreefd om de werkzaamheden in 2019 uit te voeren.

Cultu u rpresentatie, -prod uctie, -participatie
Geen nieuwe ontwikkelingen in 2018, reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd

Musea
o BezoekerscentrumTeutenhuis
Op í maart 2018 is de evaluatie Bezoekerscentrum Teutenhuis besproken in de gemeenteraad. Ge-
concludeerd is dat het doel, de ontwikkeling van een goed lopend bezoekerscentrum, ondanks alle
inspanningen niet is gehaald. ln 2018 zijn we nader in overleg gegaan met de huidige gebruikers van
het Teutenhuis, de Maatschappij van Welstand, de Protestantse Kerk en het bestuur van Bezoekers-
centrum Teutenhuis. Daarnaast is in opdracht van de stichting Vrienden van Eicha een onafhankelijk
onderzoek gehouden onder de gebruikers. Uiteindelijk is door het college van B&W het besluit geno-
men om de subsidierelatie met het bestuur van het Eichamuseum per 1-1-2020 te beëindigen en voor
de periode daarna een directe subsidierelatie met duidelijke voorwaarden aan te gaan met één of
meerdere gebruikers.

. Uitmarkt Bergeijk
ln 20í8 is de eerste editie van de Uitmarkt Bergeijk georganiseerd. Via een spreekwoordelijk lint werd
het hele centrum met elkaar verbonden. Er waren vier hoofdthema's: Theater (Kattendans), 'Place du
Tertre' (kunstenaars- en kinderplein bij en in het Teutenhuis), 'The floor is yours' (dans, toneel en
bands, Podiumwagen Hof Noord) en, 'Sing, sing, sing' (zang en muziek op de kiosk). Ondanks het
slechte weer kan gesproken worden over de geboorte van een mooie nieuwe traditie. ln 2020 volgt de
tweede editie van de Uitmarkt.
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Cultureel erfgoed
o Erfgoed/Cultuurhistorie:
De gemeente Bergeijk heeft in 2018 11 archeologische Rijksmonumenten en 41 gebouwde Rijksmo-
numenten. Daarnaast hebben we 62 (gebouwde) gemeentelijke monumenten.
Ten behoeve van de gemeentelijke monumenten wordt sinds enige jaren ook een renovatie- of restau-
ratiesubsidie verstrekt. ln 2018 zijn 12 subsidies verstrekt danwel toegezegd t.w.v. ca. € 37.000.

Media
Geen nieuwe ontwikkelingen in 20í8, reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd

Openbaar groen en (openlucht)recreatie
. Hagelschade bosse n Bergeijk
De hagelschade concentreert zich in de omgeving Zwarte Horst in de Pielis. Een 3 jarig herstelpro-
gramma 2017 llm 2019 is in uitvoering. Herplant in 2018 met diverse naald- en loofboomsoorten met
inzet van personeel via social return en kinderen tijdens de Boomfeestdag.

o Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk
ln 2018 werd een inrichtingsvisie opgesteld voor het gemeentelijk en particulier deel. Daarnaast is er
overleg opgestart met de (nieuwe) particuliere boseigenaren over de status en het gebruik van het
particuliere deel. De renovatie is gestart met het verwijderen van ondergroei en de snoei van onveilige
bomen (stormschade). Verder werden de paden opgeschoond. Het groenafval is verwijderd. Een ver-
volg over de communicatie en diverse inrichtingsmaatregelen volgt begin 2019.

. Herinrichting park De Ploeg
Met de eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor de renovatie van het openbaar
deelvan het Ploegpark is in 2018 het project ook definitief financieel afgerond.

Verbonden (zie paragraaf verbonden partijen)
Niet van toepassing

Beleidsindicatoren

Jaar laatste Gemeenten Bergerjk

monitonng . 25 000 (rnd cator
(rndlcator) 2O1B)

Bergeilk
2018

Bergerjk

1e burap
2A1B

Bergerjk

2e bu?p
2014

Bergeik
JR 201B

lndicalor Êenherd

Wat heeft het gekost / opgebracht?

4.816 3.969 3.818a Lasten 4.046 4.101
b Baten 415439 379 378 404
c Saldo taakrcld excl mutaties resen€s c= b-a) -4.378 -3.554 -3.439 -3.667 -3.698

253 500 500 0 0d Mutaties resen€s stortinq
e Mutaties resenes onttrekking 12 1243 34 7

f Saldo taakrcld (f = c-d+e -4.587 -4.020 -3.932 -3.655 -3.686

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wijziging
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Grafiek Lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Sportbeleid en activering 141
152

Sportaccommodaties 911
902

Cultuurpresentatie,
-productie en -participatie

505
499

Musea 23
23

Cultureel erfgoed
202
198

Media 268
269

Openbaar groen
en (openlucht) recreatie

2.052
2.002

Grafiek Baten

rWerkelijk rBegroot na wijziging

Sportbeleid en activering 24
24

Sportaccommodaties 152
153

Cultuurpresentatie,
-productie en -participatie

23
23

Musea 2
2

Cultureel erfgoed 21
21

Media 0
0

Openbaar groen
en (openlucht) recreatie

182
155

Sportbeleid en activering (lasten € Íí.000 V, baten 0 V)
Geen significante afwijkingen.

SpoÉaccommodaties (lasten € 9.000 N, baten € í.000 N)
Geen significante afwijkingen.

Cultuurpresentatie, -presentatie, -paÉicipatie (lasten € 6.000 N, baten 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Musea (lasten € 0 V, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.
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Gultureel erfgoed (lasten € 4.000 N, baten 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Media (lasten € í.000 V, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie (lasten € 50.000 N, baten 27.000 V)
Door klimaatinvloeden (hagel, storm, droogte) was het nodig vanuit veiligheid om aanvullende boom-
inspecties, snoeiwerk en rooien van weinig vitale bomen uit te voeren. Daarnaast is het onderhoud
van het Ploegpark door areaalwijzigingen en aanvullend gazononderhoud duurder uitgevallen.
Het voordeel op de baten komt voornamelijk voort uit de doorberekening van kosten / het uitkeren van
schades aan het bomenbestand en door bijdragen van derden (hanging baskets / voedselbos Eetbaar
Groen).
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Taakveld 6
SOCIAAL DOMEIN

Portefe u illehouders

Wethouder M. Theuws

Wethouder S. Luijten

Wat wilden we bereiken en wat gingen we eryoor doen?

Beleid

b Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

oo]t Verbonden parten

Beleidsindicatoren

@

ffi Wat heeft het gekost
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3.7 Taakveld 6 "Socraal domein"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we eryoor doen?
De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin jeugdigen zich
optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die actief deelnemen
aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.
De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en aan de
maatschappij. Mensen die dat nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe versterken we de
eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede balans tussen vrijwil-
lige en professionele ondersteuning.
De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers zodat zij zich deskundig en met plezier in

kunnen zetten voor de maatschappij
De gemeente Bergeijk zorgt ervoor dat ouderen voldoende zorg en aandacht ontvangen zodat zij
zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen blijven voeren en volwaardig mee kunnen doen
in de maatschappij.

a

a

a

idBel
. Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2015-2018) (2017)
. Kadernota minimabeleid (2018-2022)
. Kwijtscheldingsbeleid 2013-2017
r Wmo beleidsplan 2015-2018 (2014)
. Beleidsplan schuldhulpverlening (2016)
r Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014')
. Verordening Jeugd (2014)
r Wmo Verordening (2014)
. Verordening Participatiewet deel lnkomen (2014)
. Verordening Participatiewet deel Re-integratie (2015)
r Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 (2015)
. Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen (2016)
. Verordening Jeugdhulp (2018)

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?
Samen kracht en burgerparticipatie
. OrganisatieAquinohuis
Sinds de start in 2015 is het Aquinohuis uitgegroeid tot een zeer waardevolle voorziening in Bergeijk.
Wekelijks ontvangt het Aquinohuis meer dan 1.000 bezoekers en werken diverse partners aan een
gezamenlijk programma. ln 2018 is de Stichting Aquinohuis opgericht. Deze stichting heeft met ingang
van 1 juli2018 de exploitatie van het Aquinohuis van de gemeente overgenomen.

c Toekomst de Kattendans
ln 2018 is een concept van een Programma van Eisen voor een vernieuwde Kattendans opgesteld.
Op basis van dit concept is geconcludeerd dat de geraamde kosten voor realisatie van dit programma
fors uitstijgen boven de geraamde kosten van het haalbaarheidsonderzoek dat aan de basis van dit
programma ligt. Daarom is besloten het proces om tot een programma te komen te herstarten. Daar-
naast gaf het bestuur van de Kattendans aan dat zij graag eerst een nieuwe beleidsvisie voor de Kat-
tendans wensten, waarmee in het programma rekening moetworden gehouden. Eind 2018 is gestart
met de opstelling van een aangepast programma. Dit programma kan naar verwachting in de eerste
helft van 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

a ia
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. Zorgkrant
ln augustus 2018 is de 5e Zorgkrant "Bergeijk zorgt voor elkaar" uitgebracht.

. lnloopactiviteiten
ln de dorpskernen van de gemeente Bergeijk worden inloopactiviteiten georganiseerd door de dorps-

ondersteuners. De inloopactiviteiten zijn laagdrempelig en dragen op deze manier bij aan participatie,

gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners in de kernen. Vanaf 20'18 worden de inloopactiviteiten
structureel ondersteund. Alle dorpsondersteuners ontvangen jaarlijks een werkbudget van € 2.000 om
praktische zaken voor inloopactiviteiten te regelen (denk aan een spreker). Het gaat hierbij om be-

staande middelen, welke aan de dorpsraden worden toegekend als opdrachtgever van de dorpson-

dersteuners.
De gemeenschapshuizen en ouderensteunpunten in de diverse kernen kunnen hierbij een belangrijke
functie vervullen als plek waar mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. De gemeenschapshuizen

ontvangen daarom € 10.000 op jaarbasis ten behoeve van inloop(activiteiten). Door het beschikbaar
stellen van dit budget komt de huur voor dergelijke activiteiten te vervallen en wordt deelname van

(kwetsbare) inwoners in de dorpskernen gestimuleerd.

Wijkteams
. Evaluatie en continuering pilot dagbesteding Hoefzicht
Afgelopen drie jaar (2016 t/m 2018) heeft een pilot dagbesteding Hoefzicht plaatsgevonden. Het pro-

ject biedt een laagdrempelige vorm van dagbesteding voor kwetsbare ouderen en inwoners met een

beperking in Westerhoven, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.
De pilot is in 2018 geëvalueerd. Op basis van de resultaten uit de evaluatie heeft de gemeenteraad in
2018 besloten om de pilot opnieuw voor twee jaar te continueren.

. Evaluatie pilot dagbesteding Riethoven
ln 2017 en 2018 heeft een pilot dagbesteding Riethoven plaatsgevonden. De pilot loopt gedurende

2019 nog door. De dagbesteding in Riethoven wordt professioneel vormgegeven, waardoor inwoners
met een zorgvraag uit Riethoven de noodzakelijke ondersteuning binnen de grenzen van hun eigen

dorp kunnen ontvangen. Door de dagbesteding in Riethoven kunnen inwoners langer zelfstandig thuis
blijven wonen en hoeft er minder (snel een) beroep gedaan te worden op professionele zorg en bege-
leiding. ln 2019 wordt een nieuwe aanvraag gedaan door de initiatiefnemers ten behoeve van de con-
tinuering dagbesteding Riethoven.

lnkomensregeling
o Uitvoering BUIG
ln de begroting 2018 is rekening gehouden met een afname van het aantal BU|G-gerechtigden
(=PW / IOAW IIOAZ) in de Kempengemeenten met 9%.

De omvang van het totale BU|G-klantenbestand is in 2018 (596) met 90 afgenomen ten opzichte van

2017 (686); dit is een afname met 13%. ln Bergeijk bedroeg de afname zelfs20%.
Er is sprake van een toename van het aantal personen dat met de inzet van structurele loonkosten-

subsidie aan het werk is (gegaan). Eind 20'18 zijn in de Kempen 127 personen werkzaam met inzet
van structurele loonkostensubsidie (LKS) tegen 63 personen eind 2017. ln Bergeijk zijn eind 2018 28

mensen werkzaam met loonkostensubsidie, 6 hiervan hebben geen aanvullende uitkering.
ln gevallen waarin er sprake is van voldoende inkomen uit arbeid is de uitkering op grond van de Par-

ticipatiewet beëindigd. Er is dus sprake van enige verschuiving vanuit het BU|G-bestand naar werken
met inzet van structurele loonkostensubsidie.
Over het gehele jaar 2018 bedroeg de instroom in totaal 184 en de uitstroom 274 (saldo - 90).
Vestiging als statushouder (37), verlies van inkomsten uit arbeid (24) en einde van WW-uitkering (20)

zijn de belangrijkste redenen waarom er een beroep gedaan werd op een uitkering.

aaa

58



Door de verbeterde economische omstandigheden zijn er meer mogelijkheden en kansen op het ge-

bied van re-integratie. ln g8 gevallen was er sprake van beêindiging van de uitkering als gevolg van
aanvaarding van arbeid in dienstbetrekking (36% van de totale uitstroom).

Gezien de samenstelling van het klantenbestand blijkt het voor bepaalde segmenten van het bestand
een lastige opgave is om uitstroom te realiseren. ln het licht hiervan is de gerealiseerde uitstroom als
gevolg van werkaanvaarding een bemoedigend teken. Het geeft aan dat er nog steeds mogelijkheden
zijn voor arbeidsinschakeling vanuit de bijstand.
Belangrijke redenen van beëindiging van de uitkering zijn verder verhuizing (22) en starten met een

studie (21).

Afgezet tegen 2017 zijn de uitgaven in 2018 afgenomen met 5% (€ 437.000) voor de Kempen-
gemeenten in totaal. Bij alle Kempengemeenten zijn de lasten voor de BUIG binnen de begroting ge-

bleven. De ontwikkeling van de lasten bij de gemeente Bergeijk (-9%) kan verklaard worden door de

bovengemiddelde afname van het aantal klanten.

Het toegekende BU|G-budget 2018 voor de Kempengemeenten is € 9.726.000. Geconcludeerd kan

worden dat de BU|G-uitkering voor Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot toereikend is geweest. Deze
gemeenten kunnen dan ook geen beroep doen op de vangnetregelening.

o Minimabeleid
Het aantal klanten dat via de ISD gebruik maakt van bijzondere bijstand is sterk afgenomen ten op-
zichte van2017. Een oorzaak van de afname bij de ISD is het beleggen van toegang tot het minima-
beleid voor de doelgroep onder 18 jaar bij Stichting Leergeld Veldhoven en Stichting Leergeld Best.

Het economisch herstel, de groei van werkgelegenheid en afname in bijstandsuitkeringen hebben
invloed op de terugloop van het aantal klanten en aanvragen.

Ontwikkeli aantal klanten b dere b en mrnr

De uitvoering van het Minimabeleid door Stichting Leergeld wordt in januari 2019 geêvalueerd.

lnmiddels bent u door middel van een RIB geïnformeerd over de armoede-monitor die het Rural Data-
center van de Kempen gaat uitzetten.
Er zijn 20 gezinnen met een laag inkomen meegegaan naar de Efteling. Een actie van de Stichting
Vergeten Kind.

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is afgenomen vanwege de afschaffing van de computer,
participatie, en schoolgaande kinderen regelingen. De toegang tot het minimabeleid voor de doel-
groep tot 18 jaar is vanaf 2018 belegd bij de Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen (2017:413
aanvragen 201 B: 357 aanvragen).
Het overschot in de begroting van bijzondere bijstand (22%) is voornamelijk veroorzaakt door de on-
derbenutting van het budgetvan de Participatieregeling'18+. De regeling is in 2018 ingevoerd en door
ISD de Kempen in maart 2018 geïmplementeerd. Door de onbekendheid van de regeling en geringe

aanvragen heeft ISD de Kempen in het vierde kwartaal in de lokale bladen geadverteerd en een mai-
ling verstuurd naar klanten met een uitkering en niet-klanten met bijzondere bijstand.
Er zijn in het vierde kwartaal een aanzienlijk aantal aanvragen voor de Participatieregeling 18+ inge-
diend.

ata

Aantal klanten 2016 247 198 126 1.022229 222

Aantal klanten 2017 228 271 225 206 149 í.079
Aantal klanten 2018 132 164 139 118 69 622

10% 1o/o 18o/o2017 t.o.v.2016 0% 4o/o 60/,

2018|.o.v. 2017 -54o/o42% -39o/o -38Yo 43o/o 420/,

Reusel-De
Mierden

ISD de

Kempen
Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot
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o Kwijtscheldingsbeleid
Periodiek houden we ons kwijtscheldingsbeleid tegen het licht. Op 27 september 2018 heeft de raad

besloten om het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2019-2022 vast te stellen. Dit beleid
gaat in per 1 januari 2019. Het kwijtscheldingsbeleid zoals dat gold tot en met 2018 wordt hierdoor
ongewijzigd voortgezet.

. Schuldhulpverlening
De lasten 2018 zijn voor alle Kempengemeenten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name
veroorzaakt door de daling van het aantal aanvragen. Voor Bergeijk is dit -9%.

Begeleide paÉicipatie
. SÍafushouders
De opvang en begeleiding van statushouders is ondergebracht bij Vluchtelingenwerk Nederland.
Dankzij de goede opvang door vluchtelingenhulp maken statushouders een goede start in de gemeen-

te. Sinds 2017 is het verplicht om statushouders een cursus te laten volgen over de normen en waar-
den van Nederland. Deze cursus moet worden afgesloten met het ondertekenen van een participatie-

verklaring. Hiermee verklaren de statushouders dat zij zich zullen houden aan de in Nederland gel-

dende normen en waarden.
ln overleg met vluchtelingenhulp Bergeijk, de politie, de GGD, WéLlzijn de Kempen en andere maat-
schappelijke partners is het participatieverklaringstraject in Bergeijk vormgegeven. ln september 2018
heeft de eerste groep statushouders op tijd de participatieverklaring ondertekend.

ArbeidspaÉicipatie
o Beschutwerk
Doordat de indicatiecriteria voor beschut werk heel streng zijn en de aanvraagprocedures bij het UWV
voor een indicatie beschut werk een lange afhandelingstermijn hebben, blijft plaatsing in Beschut
Werk een lastige opgave. Dit is overigens een landelijk beeld. lnzet blijft om de taakstelling te realise-
ren, maar dat hangt af van het aantal indicaties dat door het UWV afgegeven wordt. ln de Kempen,

c.q. Bergeijk is de taakstelling dan ook niet gehaald.

Overzicht ontwi aantal Beschut Werk

Maatwerkvoorzieningen Wmo en 18+
. Uitvoering WMO

ln de tussentijdse rapportages van de ISD werd reeds voorzien dat er sprake zou zijn van enkele
duurdere woonvoorzieningen. De ramingen zijn daarop bijgesteld. Het aantal woonvoorzieningen is ca
15% hoger danin2O17.
Het aantal voorzieningen voor rolstoelen en vervoer is redelijk constant. Desondanks is er wel sprake
van hogere lasten voor de vervoersvoorzieningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er enkele duurdere
voorzieni ngen zijn verstrekt.

. Subs/die zelfhulp groepen in de Kempen
ln 2015 is een vrijwilliger gestart met het opzetten van zelfhulpgroepen in Bergeijk. ln een zelfhulp-
groep worden ervaringen uitgewisseld. Mensen helpen en steunen elkaar als zij problemen ervaren op

diverse gebieden. Op deze manier wordt het beroep op professionele zorg gereduceerd. Er zijn nu

verschillende groepen actief. De onderwerpen zijn heel verschillend: manische depressiviteit, versla-

ata

2017 Taakstelling 102 3 2 1 2

2018 Taakstellinq 4 7 5 3 3 22

BW met aanwllende uitkering 3 3
BW zonder aanwllende uitkering 2 3 1 1 2 I
Totaal BW '122 3 4 1 2

Bergeijk Bladel Eersel Oirschot
Reusel-De
Mierden

ISD de
Kempen

Beschut Werk (BW)
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ving, financiële problemen, gevolgen van een scheiding, een burn-out of omgaan met je puber. Omdat
Het aantal groepen breidt zicht steeds meer uit waardoor behoefte is ontstaan voor professionele
coórdinatie. Omdat het initiatief duidelijk in een behoefte voorziet, en ook in andere gemeenten deze
behoefte aanwezig is, is regionaal afgesproken om kosten te delen voor het coórdineren van de uit-
breiding van het aantal groepen in alle Kempengemeenten. Om de investering te borgen is aangeslo-
ten bij het Wél!zijn de Kempen, zodat de initiatiefneemster een professionele organisatie achter zich
heeft die haar kan ondersteunen.

o Subsrdie Buurtbemiddeling de Kempen
ln 2018 is het project Buurtbemiddeling de Kempen opgezet voor een periode van2,5 jaar:. Buurtbe-
middeling bemiddelt in conflicten tussen één of meerdere personen uit een buurt of wijk. Problemen
en conflicten die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling zijn te licht voor formeel optreden door
politie of justitie. Met ondersteuning van een coórdinator bieden getrainde vrijwilligers bemiddeling aan
tussen buren of buurtgenoten. Buurtbemiddeling bemiddelt in allerlei conflicten zoals geluidsoverlast,
vandalisme, vernielingen, intimidatie en burenruzies. Het project heeft tot doel het verminderen van
(woon)overlast en het voorkomen van escalaties in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbe-
woners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De ef-
fecten zijn; het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de gemeenschapszin en het bevor-
deren van de zelfredzaamheid van de inwoners. Buurtbemiddeling is ondergebracht bij Wéllzijn de
Kempen, een onafhankelijke en laagdrempelige organisatie en wordt bekostigd uit bestaand budget.

. ProjectSlimme mobiliteitsoplosslngen
ln de zomer van 2017 is door gemeente Bergeijk en 20 andere regiogemeenten ingestemd met het
project Slimme Mobiliteitsoplossingen. De projectorganisatie had de opdracht een visie uit te werken
met betrekking tot de inrichting van het doelgroepenvervoer en het (kleinschalig) openbaar vervoer in
de regio Zuidoost Brabant inclusief uitgangspunten voor de eerstvolgende aanbesteding(en) voor
vervoer. Dit heeft geleid tot een visie waarin de samenhang en richting van (toekomstige) acties van
verschillende beleidsterreinen en projecten geborgd is. De uitvoering van de visie volgt nader in een
actieprogramma voor de komende jaren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nota van uitgangspun-
ten voor de aanbesteding van 'Taxbus' waaraan we als Kempengemeenten deelnemen. Bij het ver-
volg van het project wordt aansluiting gezocht met thema mobiliteit vanuit MRE waar mogelijk.

Maatwerkvoorzieningen jeugd en í8-
. Verlenging Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2015-2018
Het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in De Kempen is met een jaar verlengd tot en met 2019 in ver-
band met diverse ontwikkelingen binnen het terrein van jeugdhulp.

. Uitvoering jeugdhulp

ln 2018 hebben we te maken gehad met een wachtlijst voor jeugdhulp ontstaan door een toename
van de vraag naar jeugdhulp en een gebrek aan personele capaciteit die reeds eind 2017 was inge-
zet. Door extra inhuur van personeel is de wachtlijst grotendeels weggewerkt. Dit heeft geleid tot een
begrotingswijziging voor de personele kosten van CJG+ De Kempen. Daarnaast is ingezet op het
sturen op het verkorten van doorlooptijden. De aanbieders van specialistische jeugdhulp moeten vol-
gens het contract hun productieverantwoording 2018 uiterlijk 1 april 2019 aanleveren.
Aantal cliënten jeugdhulp 2018 is ruim 900 in de vier Kempengemeenten.

. Schuldenproblematiekjeugd
De gemeente Bergeijk is in 2018 lid geworden van het Startpunt Geldzaken. Op onze website staan
de links naar de diverse geldplannen. ln oktober is er een apart geldplan voor jongeren onder 18 uit-
gebracht. ln de zomer van 2018 hebben jongeren die 17 werden het boekje onder í8 toegestuurd
gekregen. Nu het geldplan digitaal beschikbaar is sturen we jongeren die 17 worden een ludieke ge-
meentelijke verjaardagskaart toe, waarmee ze geattendeerd worden op het geldplan onder 18.
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Uit de tabel is te lezen dat de geldplannen zich op een groeiende belangstelling kunnen verheugen

a Vroegsignalering en preventie jongerenproblematiek

ln bovenstaande matrix wordt weergegeven hoe de jongeren in de verschillende activiteiten zich heb-
ben ontwikkeld en waat ze zich op dit moment bevinden op de lnspireren-Leren-Werken-ladder (lLW-
ladder). ln totaal zijn er met de verschillende activiteiten 42 vaste jongeren aangehaakt aan de pro-
grammeringen. leder van hen maakt een eigen ontwikkeling door op de ILW-ladder.

De jeugdcoach merkt dat er vanuit de gemeenschap en vanuit partners steeds meer beroep wordt
gedaan op zijn rol. Steeds vaker krijgt hij verzoeken om aan te sluiten bij overleggen, wordt er contact
opgenomen om mee te denken in casuïstiek of te ondersteunen in het opzetten van activiteiten. Hier-
uit kunnen we concluderen dat de bekendheid rondom de rol als jeugdcoach steeds groter wordt en
hierdoor ook beter een verbindende factor kan zijn tussen vraag en aanbod. Daardoor heeft hij een
prominente rol gekregen in de ontwikkeling van de jeugd.

Wat opvalt is dat jeugdigen steeds meer een digitale leefstijl ontwikkelen. Hiermee bedoelen we dat
'online zijn' een belangrijke factor voor de hedendaagse jeugd is. ln de jongere leeftijdscategorieën
zien we dit voornamelijk terug in het gamegedrag van jongens. Meiden gamen weliswaar minder maar
spenderen meer tijd aan sociale media. Er zijn twee duidelijke signalen die uit deze trend naar voren
komen. Ouders vinden het gamegedrag storend en/of problematisch en er zijn ouders die handvatten
willen om beter om te gaan met het gedrag van hun kind(eren).

lnspireren (l) Leren (L) Werken (W)

Loslaten /
volgen

Trede 6 Zelfstandig
ondernemerschap
FreeÍunning 1

(doent)

Coachen /
volgen

Tr€de 5
Zelfstandig
Auti-squad I

Coachen
Trêde 4
Meebeslissen
Tech Playground
2 vriiwilligêrs

Stimuleren
TÍede 3
Meehelpen
Toetjes Helden 5

Activeren

Trêde 2 deelnemer
Têch PlaygÍond I
Freestyle voetballessen 6
Freerunning 6

Ontmoeting /
vraag

Trede 1 bezoeker
ïech Playgrond 1

Freestyle vostbal-
lessen 6
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Alcoholgebruik blijft een belangrijk thema in de leefwereld van jeugdigen. Er wordt stevig gedronken
door de Kempense jeugd en hoewel de afgelopen 10 jaar een daling is geconstateerd in alcoholge-
bruik van jongeren tussen 12 en 17, is de Kempenregio structureel een van de koplopers binnen het
landelijk gemiddelde. Ook hier zijn ouders vooral op zoek naar handvatten om aan dit gedrag sturing
te geven. Uit gesprekken met jeugd en (sommige) ouders maakt de jeugdcoach op dat er soms laco-
niek gereageerd kan worden op de problemen die voortkomen uit excessief drankgebruik.
Drugsgebruik is, in tegenstelling tot alcoholgebruik, een thema wat meer in het geheim plaatsvindt en
waar ouders negatievere associaties mee hebben. Feit is dat drugsgebruik in de Kempenregio plaats-
vindt. Voornamelijk vanaf 16 jaar stijgt de interesse en het gebruik van drugs. De jeugdcoach wil in

2019 in gezamenlijkheid met de gemeente meer voorlichting voor de jeugd verzorgen. De reden hier-
voor is dat de huidige voorlichtingen voornamelijk bezocht zijn door ouders.
Het lJslandproject geeft voor deze problematieken handvatten aan ouders en scholen.

Ontwikkelingen
De vier Kempenmeenten hebben ingestemd met de oprichting van het Participatiebedrijf Kempenplus
en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK (zie verbonden partijen WVK)

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden pa rtijen)
. WVK
. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (onderdelen ISD en CJG+)

Beleidsindicatoren
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Grafiek Lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Samenkracht en
burgerparticipatie

2.090
2.121

Wijkteams 165
168

lnkomensregelingen 3.172
3.386

Begeleide participatie 2.737
2.739

Arbeidsparticipatie 169
160

Maatwerkvooaieningen (WMO) 453
424

Maatwerkdienstverlening 1 8+ 2.672
2.665

Maatwerkdienstverlening 1 8- 4.133
3.600

Geëscaleerde zorg 18+ 60
58

Geëscaleerde zorg 18-
298
320

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Samenkracht en
burgerparticipatie

106
92

Wijkteams 0
0

lnkomensregelingen 2.364
2.279

Begeleide participatie 1.300
300

Arbeidsparticipatie 139
150

Maatwerkvoorzien i n g en (WM O) 0
0

Maatwerkdienstverlening 1 8+
225
235

Maatwerkdienstverlening 1 8- 0
0

0
0

0
0

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-
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Samenkracht en burgerparticipatie (lasten € 3í.000 V, baten 14.000 V)
De inkomsten uit het regresovereenkomst Wmo waren niet geraamd, een voordeel van € 12.000.
Door onder andere minder verstrekte subsidie en lagere kosten dan begroot voor onder andere de
waardering van mantelzorg is er een voordeel van € 31.000.

Wijkteams (lasten € 3.000 V, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.

lnkomensregelingen (lasten € 214.000 V, baten € 85.000 V)
De ontvangen BUIG uitkering is ca € 20.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehou-
den. De bijstelling is het 4e kwartaal ontstaan.
Door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en het grilligere karakter van de aanspraak op
de BBZ zijn de lasten ca € 270.000 lager. Daar staat tegenover dat er ook minder gedeclareerd kan
worden bij het Rijk voor de BBZ. Hier € 79.000 minder inkomsten.
Met name door het opsporen van fraude en terugvordering binnen de regelingen van de participatie-
wet zijn er vorderingen opgevoerd van ca € 133.000. De voorziening voor dubieuze debiteuren ISD is
verhoogd met € 83.000. Dit komt ten laste van de exploitatie.
Het beroep op de minimaregelingen is gedaald. Hierdoor een voordeel van € 49.000.

Begeleide paÉicipatie (lasten € 2.000 V, baten € 1.000.000 V)
Het algemeen bestuur van de WVK heeft in december 2018 besloten om in 2018, vooruitlopend op de
vorming van het nieuwe participatiebedrijf, de deelnemende gemeenten elk € I miljoen vanuit haar
vermogen uit te keren.

Arbeidsparticipatie (lasten € 9.000 N, baten € íí.000 N)
Het participatiebudget wordt op verschillende manieren ingezet. Hierbij wordt vooral gelet op nut en
noodzaak. Daarbij kan het zijn dat bij een klant meerdere producenten worden ingezet. De lasten zijn
beperkt overschreden en de baten blijven beperkt achter. Dit laatste is omdat niet alle uitgaven ook
gecompenseerd worden uit de reserves van de WVK.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) (lasten € 29.000 N, baten € í.000 V)
De uitgaven voor rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen zijn in lijn met de begroting. Ondanks
dat het aantal vervoersvoorzieningen stabiel is gebleven wordt dit budget met € 34.000 overschreden.
Dit heeft te maken met enkele dure vervoersvoorzieningen die zijn verstrekt.

Maatwerkdienstverlening 18+ (lasten € 7.000 N, baten € 10.000 N)
Het aantal cliënten, en daarmee ook het aantal voorzieningen die op grond van de Wmo verstrekt
worden, is gestegen. Dit heeft verschillende oorzaken:
- Toename van de doelgroep door dubbele vergrijzing (inwoners worden ouder en vormen een rela-

tief groter deel van de bevolking);
- lnwoners wonen langer thuis vanwege de strenge toegangscriteria van andere wetten (als Wet

langdurige zorg en Zorgverzekeringswet). Hierdoor neemt het aantal Wmo-cliënten toe, maar ook
de zwaarte van hun hulpvragen. De druk op de Wmo neemt verder toe door wachtlijsten bij bij-
voorbeeld verzorgingstehu izen ;

- Meer inwoners komen in beeld van de gemeenten.

Maatwerkdienstverlening 18- (lasten € 533.000 N baten € 0 V)
De posten Zorg in Natura met en zonder verblijf en Landelijke Jeugdhulp zijn in de afgelopen drie jaar
zeer instabiel gebleken . Zowel huisartsen als CJG+ verwijzen naar Zorg in Natura. De landelijke zorg
wordt nauwelijks ingezet door CJG+ en bijna volledig door medici. Ook artsen van ziekenhuizen ver-
wijzen hiernaar. Voor de Landelijke Jeugdhulp sluit de VNG de contracten met landelijke partijen zoals
Universitair Medisch Centrum in Utrecht. CJG+ voert de jeugdhulp met name zelf uit en pas wanneer

ati
65



noodzakelUk, wordt een verwezen naar een specialist. ln meer dan 50% van alle cases van CJG+
wordt geen specialist (Zorg in Natura) ingezet door CJG+. Na rechtspraak kan een gecertificeerde
instelling (Gl) bepalen dat Zorg in Natura ingezet dient te worden. lncidenteel betreft dit gesloten
jeugdhulp. ln 2018 betrof dat ook een paar jongeren uit de gemeente Bergeijk. Dat betekent een ster-
ke stijging van de lasten voor Zorg in Natura met verblijf in het betreffende jaar. Een substantieel aan-
deel van alle verwijzingen naar specialisten gebeurt zonder dat daarop direct invloed uitgeoefend kan
worden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanvraag voor diagnose en behandeling van Ernstige Enkelvoudi-
ge Dyslexie (EED), verwijzingen naar aanleiding van de Gecertificeerde lnstelling/rechtspraak en lan-
delijke medische verwijzers zoals bijvoorbeeld naar een genderkliniek of een kliniek voor zware eet-
stoornissen. Daarnaast is geconstateerd dat binnen de uitvoering van de Jeugdhulp problematiek bij
kinderen met enige regelmaat veroorzaakt wordt door ouderproblematiek (psychiatrische of licht ver-
standelijke beperking bij ouders) of (v)echtscheidingen. lndien ouders geen ondersteuning ontvangen
voor hun eigen problematiek leidt Jeugdhulp vaak tot een langer en minder effectief traject.

Geëscaleerde zorg 18+ (lasten € 2.000 N, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Geëscaleerde zorg 18- (lasten €.22.000 V baten € 0 V)
Zie toelichting bij "Maatwerkdienstverlening 1 B-'.
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Taakveld 7
VOLKSGEZONDHEID

EN MILIEU

Portefeuillehouders

Wethouder M. Theuws

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S, Luijten

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

h Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

ao
Ft Verbonden parten

Beleidsindicatoren

@

Ga,ffi Wat heeft het gekost
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3.8 Taakveld 7 'oVolksgezondheid en milieu"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
De gemeente Bergeijk ze| zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, ge-
zondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en inte-
grale aanpak centraal staan.
Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Beleid

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?

r Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015)
. Kempische klimaatvisie (2009)
o Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016)

Volksgezondheid
o Project Weerbaarheid de Kempen
Eind 20í7lbegin 2018 zijn zowel ouders, als organisaties die weerbaarheidsactiviteiten bieden, geën-
quêteerd of geïnterviewd om een beeld te krijgen van:
- het huidige aanbod op het gebied van beleid, werkzaamheden, activiteiten en interventies;
- de witte vlekken/hiaten, overlap of knelpunten en de mogelijke verbindingen tussen de activiteiten;
- waar de kansen liggen ter verbetering en hoe deze verbeteringen vorm kunnen krijgen.
Ten aanzien van het huidige aanbod aan weerbaarheidsactiviteiten, kan geconcludeerd worden dat er
veel aanbod is op het gebied van weerbaarheidsactiviteiten, maar dat dit aanbod onbekend, niet-
samenhangend en te veel aanbod gestuurd is.

Om hierin verbetering te brengen is gestart met:
- het opzetten van een website waardoor het aanbod makkelijker gevonden gaat worden;
- het aanbieden van rots en watertrainingen aan sportverenigingen;
- het organiseren van toneelvoorstellingen over het puberbrein.

. lJslandproject
lJsland heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld om middelengebruik (alcohol, roken en drugs) onder
jongeren te voorkomen. lJslandse jongeren waren 2O jaar geleden nog de grootverbruikers van Euro-
pa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa.
Ondanks grote verschillen tussen lJsland en Nederland, biedt de lJslandse aanpak ook kansen voor
Nederlandse gemeenten. Het Trimbosinstituut onderzoekt daarom samen met het Nederlandse
Jeugdinstituut de mogelijkheden om de lJslandse aanpak te vertalen naar de Nederlandse situatie. ln

dit kader is een beleidsvormend leertraject gestart met 5 gemeenten/ regio's uit heel Nederland. De
Kempengemeenten vormen samen een van deze pilotregio's. U bent hierover in oktober 2018 op de
hoogte gesteld. lnmiddels zijn vragenlijsten afgenomen bij 15-16 jarigen bij het Rythovius-college en
het Pius X-college. De respons was hoog (94%). Begin januari 2019 worden de resultaten van het
onderzoek bekend gemaakt. ln april zullen de cijfers in een conferentie gedeeld worden (zie ook
weerbaarheid). Er is een communicatieplan voor het lJslandproject gemaakt.

. Food Rescue
Gestart is met het project Food Rescue bij BS De Klepper BS St. Gerardus. Met het project 'Food
Rescue' willen we voedselverspilling voorkomen en de kinderen laten zien en bewust maken dat ze
iets van de overgebleven producten kunnen maken en dat weggooien zonde is.
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o lnstellen en faciliteren AED-werkgroepen in elke kern
ln alle kernen zijn werkgroepen gestart en-of activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het realiseren
van een duurzame O-minutenzone in Bergeijk. Alleen in Riethoven moet deze nog worden opgestart.
Ten behoeve hiervan wordt begin 2019 een informatie/avond georganiseerd.

. Spreidings- en beschikbaarheidsplan Regionaal Ambulance Vervoer Brabant-Zuidoost (RAV)

De GGD Brabant Zuidoost is volop bezig met de uitvoering van het Spreidings- en beschikbaarheids-
plan Regionaal Ambulance Vervoer Brabant-Zuidoost (RAV). Knelpunt zit met name in het werven van
voldoende gekwalificeerd ambulancepersoneel.

c Veehouderij en gezondheid

De drie onderzoeken die gepubliceerd zijn in het kader van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO-onderzoeken) wijzen op relaties tussen veehouderij en de volksgezondheid. Vergunningaan-
vragen van veehouderijen worden mede daarom getoetst aan de hand van de "Handreiking Veehou-
derij en Gezondheid", die door de GGD in samenwerking met andere partijen is opgesteld. De hand-
reiking wijst uit of aanvullend GGD-advies bij een vergunningaanvraag nodig is. Ook wordt aan de
hand van het Endotoxinetoetsingskader bij pluimvee- en varkenshouderijen beoordeeld of de afstand
tot gevoelige objecten ruim genoeg is.

Het huidig instrumentarium maakt het alleen mogelijk de relatie veehouderij en gezondheid actief te
be'invloeden bij ontwikkelingen, zoals uitbreiding van een veehouderij of het toevoegen van woningen.
ln taakveld 8 wordt hier daarom uitgebreider aandacht aan besteed.

. Alcohol- en preventiebeleid
ln Westerhoven en Bergeijk 't Loo zijn twee succesvolle informatieavonden over drugs en alcohol
gehouden. ln 2019 wordt getracht om in iedere kern een dergelijke informatieavond te houden. Met
Novadic-Kentron zijn afspraken gemaakt voor de inzet van een preventie-medewerker.

Het concept projectplan: "Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken", is opgeleverd. Zowel vanuit de

veiligheidsregio, als de politieregio, als vanuit de gezamenlijke wethouders van zorg en welzijn wordt
het probleem onderkend en is de roep om een eensluidende en vooral integrale aanpak rond dit the-
ma groot. Het voorliggende project wil dan ook deze samenhang creëren door het veiligheids- en het
sociale domein samen te laten werken vanuit een gemeenschappelijke visie.

. Lidmaatschap Slimmer leven
De Coóperatie Slimmer Leven richt zich op zorginnovatie. Hiermee kunnen de kosten voor de zorg
beheersbaarder gemaakt worden. ln 2018 heeft Slimmer Leven ervoor gezorgd dat Brabant op de

Nationale Actie-agenda van het Ministerie van VWS geplaatst is. Hiermee wordt onder andere het
project 'Lef' mede gefinancierd. Tevens heeft Slimmer Leven een maatschappelijke agenda aan de
agenda van Brainport toegevoegd.
Voor gemeenten zijn de effecten van de inspanningen van Slimmer Leven nog niet direct merkbaar,
op termijn venvachten wij wel dat dat het geval zal zijn. Hierover zijn we in gesprek met de Coóperatie
Slimmer Leven.

Riolering
o Rioleringsinvesteringen
ln 2018 hebben we naar aanleiding van geconstateerde gebreken na rioolinspecties, renovaties en
groot onderhoud uitgevoerd in delen van rioleringen in Luyksgestel en de Weebosch.
Daarnaast is de 1e fase uitgevoerd van de reinigingen van gemalen, randvoorzieningen en pompput-

ten, gevolgd door keuringen en inspecties. Er zijn al diverse renovaties uitgevoerd van gemalen, rand-
voorzieningen en pompputten. ln 2019 wordt de 2e fase uitgevoerd. ln de Fazantlaan heeft een riool-
vervanging plaatsgevonden. ln de Kept is ook een rioolvervanging uitgevoerd, maar daar heeft tevens
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een volledige nieuwe herinrichting van de bovengrondse infrastructuur plaatsgevonden. Ook is geïn-
vesteerd in een aparte hemelwaterstructuur bijeen inbreiding bijde industrieweg.

Afval
c Verwerkingsovereenkomst restafual Attero
Het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van
brandbaar restafval over het jaar 2015 loopt nog steeds. ln tegenstelling tot het oordeel in de arbitrage
over de jaren 201í tot en met 2014, heeft het Nederlands Arbitrage lnstituut (NAl) nu geoordeeld dat
de gewesten wel verplicht zijn om aan Attero een compensatie te betalen voor de minderlevering.
Attero had een factuur van ruim € 2,3 miljoen ingediend. Partijen hebben de opdracht gekregen om
met elkaar in gesprek te gaan over de bepaling van de hoogte van het bedrag.
Attero heeft ook voor de periode 201G-januari 2017 een claim ingediend van ruim € 2,5 miljoen. Ook in

deze wordt een arbitrageprocedure verwacht.

. Slachtafualwildezwijnen
ln 20'18 is het mogelijk gemaakt voor jagers om slachtafval van wilde zwijnen in een speciaal daarvoor
ingerichte container op de gemeentewerf af te leveren.

. OphangsysÍeem openbare ruimte voor PMD-zakken
Om zwerfafval te voorkomen is een ophangsysteem voor PMD zakken bevestigd aan lantaarnpalen,
palen van verkeersborden of ander openbaar meubilair. ln 2018 zijn de dorpen Riethoven, Westerho-
ven, Walik, Luyksgestel en de Weebosch voorzien van deze ophanghaken. Bergeijk en 't Loo volgen
begin 2019. De dorpsraden zijn bij de uitrol betrokken. Een aantal van hen heeft meegedaan in de
zoektocht naar geschikte straten en locaties.

Milieubeheer
. StortplaatsDopheidedreef
ln het kader van de ontwikkeling van uitbreidingslocatie Woonbos is de bodemverontreiniging ter
plaatse gesaneerd. Uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de Dopheidedreef en een naastge-
legen bosperceel mogelijk nog verontreiniging zit.
ln 2017 is nader onderzoek uitgevoerd naar de omvang en de eventuele gevolgen van de mogelijke
verontreiniging. Uit de resultaten van het bodemonderzoek en de quickscan flora en fauna is gebleken
dat er sprake is van een voormalige stortplaats. ln de voornoemde onderzoeksrapporten is op basis
van de onderzoekresultaten geconcludeerd dat er geen sprake is van een onaanvaardbaar humaan-
en/of ecologisch risico. Er is geen onaanvaardbaar verspreidingsrisico aanwezig. De conclusie is dat
er geen noodzaak is tot sanering van de bodem.

. Rapport rekenkamercommissie Kimaatneutraal in 2025
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in het streven naar een
klimaatneutraal Bergeijk in 2025. Deze ambitie wordt beschreven in de Klimaatvisie Kempengemeen-
ten, die door de vijf gemeenteraden in 2009 is vastgesteld. Dat betekent voor de Kempen dat de
energievraag dan volledig wordt voorzien vanuit duurzame bronnen en er netto geen CO2 wordt uit-
gestoten. Het onderzoek heeft geleid tot een degelijk en goed onderbouwd rapport dat in ieder geval
aantoont dat Bergeijk met het tot nu toe gevoerde beleid een goede basis heeft om de vraagstukken
die vanuit de landelijke overheid op ons afkomen, aan te pakken. De ambitie om in 2025 klimaatneu-
traal te zijn in de Kempen is er nog steeds maar het inzicht is ook ontstaan dat deze datum mogelijk
niet haalbaar is vanwege de afhankelijkheid van particuliere initiatieven. Uit het onderzoek van de
rekenkamercommissie volgen conclusies, aanbevelingen en tips die verwerkt worden in het Program-
maplan BErgeijkENERGY.
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. Europese Energie-Efficiency Richtlijn
De ODZOB houdt voor de gemeente Bergeijk toezicht op de energiebesparing bij bedrijven (de zoge-
naamde EED audit). ln principe moeten de bedrijven zich zelf voor de audit aanmelden en wordt ver-
volgens beoordeeld of alle erkende maatregelen getroffen zijn.

Omdat in 2018 weinig bedrijven zich hebben aangemeld voor de audit is het beschikbare budget van
€ 5.000 niet volledig benut.

o Controleasbestsaneringen
Sinds 2018 is de controle van asbestsaneringen een basistaak die wettelijk verplicht door de ODZOB
wordt uitgevoerd. ln het werkprogramma 2018 is daar rekening mee gehouden.
Het budget van € 10.000 is voor 2018 toereikend gebleken om deze taken adequaat uit te laten voe-
ren door de ODZOB.

. Geluidsmetingen
Sinds 2018 zijn geluidnormen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergeijk
opgenomen. Ter vaststelling van de naleving van deze nieuwe voorschriften zijn bij verschillende eve-
nementen geluidmetingen uitgevoerd. Het betreft professionele metingen waarvan we de expertise
niet zelf in huis hebben. De controles zijn uitgevoerd door de ODZOB.

. Programmaplan duurzaamheid en klimaat BErgeijkENERGY (incl. uitvoeringsprogramma)
Het programmaplan Duurzaamheid en klimaat BErgeijkENERGY is opgedeeld in 5 thema's. ln de raad
van 20 november 2018 is dit plan voor de jaarschijven 2018 en 2019 vastgesteld.

- Thema 1: Duurzaam Wonen.

Subsidie duurzame maatregelen particulieren: ln 2018 is het maximum bedrag per maatregel ge-
wijzigd. Hiervoor is de 'Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk
2018' in werking getreden.
Er zijn 331 aanvragen in het kader van de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren
gehonoreerd. Hiermee wordt voor ca € 2,15 miljoen geïnvesteerd. Er is ca € 220.000 aan subsidie
verstrekt, geraamd was € 150.000. De meeste aanvragen hadden betrekking op zonnepanelen (204),
gevolgd door muurisolatie (73), gq++-glas (28) en warmtepompen (í7). Voor de overige voorzienin-
gen zoals vloer- en dakisolatie en zonneboilers zijn enkele aanvragen ingediend en gehonoreerd.

BeGreen aanmoedigingsprijs: voor inwoners van Bergeijk om initiatieven te financieren die Bergeijk
duurzamer te maken. ln 2018 is het beschikbare bedrag van € 5.000 verdeeld over B ideeën van in-
woners, organisaties en scholen. De ideeën variëren van de aanleg van een dorpsmoestuin of een
groen schoolplein tot het beplanten van bermen met bloemen, of het inrichten van een speelplek met
circulair speelmateriaal tot het starten van energieneutraal maken van gebouwen. Ook de promotie
van elektrisch rijden en kennisdeling bij bedrijven over duurzaamheid hoorde tot de prijswinnaars.

Geluidssanering woningen: Voor woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt het initia-
tief voor geluidsanering bij gemeenten. Er zijn in Bergeijk nog woningen die gesaneerd moeten wor-
den. Voor het saneren van deze woningen is subsidie aangevraagd door de gemeente en toegezegd
bijde ODZOB. Uitvoering loopt door in 2019.

Duurzaamheidsweek Van 3 tot en met 10 november 2018 vond de duurzaamheidsweek Bergeijk
plaats. Er zijn o.a .de volgende activiteiten georganiseerd: Duurzame huizenroute, Natuurwerkdag,
Waterwingebied Luyksgestel, Workshop Bijenwasdoekjes maken bij Natuurtuin 't Loo, Filmvertoning
"Tomorrow", een gratis een uitgave uit de kinderboekenreeks 'de Klimaatjes' voor de basisscholen in
combinatie met voorlezen aan een klas door wethouders / auteur, energiek ontbijt De Hofkaemer voor
Bergeijkse ondernemers met informatie over duurzame energiemaatregelen, kindermiddag bij Kring-
loop de Kempen en de opening sportveld met ledverlichting bijTennispark De Stap in Luyksgestel.
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Kempenenergie: energiescans, voorlichting en postcoderoosproject: Nieuwe leden van Kempe-
nenergie ontvangen een gratis energiescan voor hun woning. Daarnaast organiseren zij in de Kempen
het Energieloket waar inwoners persoonlijk advies krijgen. Wekelijks op locaties in Eersel en Bladel en
vier maal per jaar in Bergeijk op aanvraag. KempenEnergie is ook aan de slag gegaan met het orga-
niseren van een postcoderoosproject in Bergeijk. Deze zal in 2019 in werking worden gesteld.

Asbestsanering particulieren: Door middel van een speciale actie willen we particulieren stimuleren
dat asbestdaken tot 35 m2 per kadastraal perceel worden gesaneerd. Vanafdecember 2018 kunnen
inwoners zich aanmelden voor deze actie die in het voorjaar van 2019 zal worden uitgevoerd.

Pilot Energieneutrale wijk: ln 2018 is gestart met het inventariseren en oriënteren op de mogelijk-
heid om met een pilot te starten hoe we een wijk energieneutraal kunnen krijgen. ln 2019 maken we
hier een plan voor.

Pilot Tiny Houses: ln 2018 is een locatie beschikbaar gesteld voor het plaatsen van nog 3 tiny hou-
ses. Het project wordt door ons gefaciliteerd zodat we op basis van deze pilot kunnen besluiten om
een vervolg te starten. Eind 2018 was door de eerste bewoner een omgevingsvergunning aange-
vraagd. De andere 2 volgen naar verwachting in 2019.

- Thema 2: Duurzaam Werken
Energieke Regio: ln 2018 is een nieuw plan opgesteld om het project Energieke Regio De Kempen,
met als doel ca. 50 deelnemers in de 5 Kempengemeenten vanuit het project te adviseren over ver-
duurzaming van hun vastgoed. ln december 2018 zijn er 49 adviestrajecten uitgevoerd gericht op
energiebesparing, of de Erkende maatregelen vanuit de Wet Milieubeheer of Energielabels, of duur-
zame energieopwekking. Begin 2019 is de raad via een raadsinformatiebrief hierover ge'informeerd.

- Thema 3: Duurzame Mobiliteit
Gezien de verwachte groei van elektrisch vervoer zijn we gestart met het opstellen van beleidsregels
en het zoeken van partners in het voorzien van laadpalen in de openbare ruimte. ln 2019 zal dit aan
de raad worden voorgelegd.

- Thema 4: Duurzame gemeente

Opstellen Regionale Energiestrategie: Samen met de MRE gemeenten is in 2018 begonnen met
een Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een onderdeelvan het Klimaatakkoord dat í97landen in

2015 hebben gesloten. Op 6 november is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het
proces van de vorming van een RES. Een proces met de nodige strategische impact en noodzaak tot
een gedegen publieke belangenafweging. De vaststelling van de startnotitie is gepland in juni 2019.
Een definitief voorstel voor een RES met uitwerking per gemeente staat voor midden 2020 op het
programma.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen: Een van de doelstellingen van de gemeentelijke klimaat-
visie is om de gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken. Om te komen tot een concreet
uitvoeringsprogramma en om op lange termijn inhoud te geven aan duurzaamheid zijn energiescans
uitgevoerd van de gemeentelijke gebouwen met het grootste energieverbruik. Zo zijn er in 2018 in dit
kader de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- 204 pv-zonnepanelen geplaatst op het dak van gemeenschapshuis den Eijkholt met een gescha!

te jaaropbrengst van 53.000kWh;
- Aquinohuis en de kringloopwinkel volledig voorzien van LED-verlichting;
- het Tennispaviljoen van TV Tos volledig voorzien van isolerende beglazing.
- dak gymzaal van de Zonnesteen te Bergeijk is volledig gerenoveerd, nieuw isolatiepakket en dak-

bedekking. En er zijn 40 pv-zonnepanelen geplaatst met een netto-opbrengst van ca. 10.000 kWh
per jaar. Hiermee is het volledige energieverbruik van de gymzaal gecompenseerd.

- aanbrengen LED-verlichting gemeentehuis (sanitair- en verkeersruimtes), 1u fase uitgevoerd.
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het aanbrengen van LED-verlichting in de kantoorruimtes gemeentehuis is in 2018 opgestart en
wordt in 2019 verder uitgevoerd.

Verder is er geïnvesteerd in de omvorming van conventionele verlichting naar LED-verlichting in de
openbare ruimte en op de sportvelden. Voor een toelichting verwijzen we naar de taakvelden 2 en 5.

- Thema 5: Duurzame grootschalige energieopwekking
Grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen: Samen met de Kempengemeenten en in sa-
menwerking met de Provincie is onderzocht waar en onder welke voonvaarden zonne- en windparken
het beste ontwikkeld kunnen worden. De raden hebben in december 2018 het haalbaarheidsonder-
zoek ontvangen en ingestemd met het uitvoeren van een plan MER en het starten van een participa-
tietraject. Begin 2019 is de raad via een raadsinformatiebrief over de voortgang geïnformeerd.

Financieel vertaald zich dat in 20í8 als volgt:

. Eindhoven Airport
Voor de ontwikkelingen van Eindhoven Airport is een "Uitvoeringstafel" geformeerd. Onderdeel hier-
van is de werkgroep Monitoring. Wethouder Luijten is in 2018 voorzitter geworden van deze werk-
groep, waarin gegevens worden gemonitord en waarbinnen flankerende maatregelen worden bespro-
ken. Er loopt o.a. een onderzoek naar de mogelijkheden van een ribbellandschap.
ln 2018 is vanuit het Ministerie van infrastructuur & waterstaat een zogenaamde Proefcasus gestart.
Het doel van deze proefcasus is om te komen tot een advies over de ontwikkeling van Eindhoven
Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving. De ge-
meente Best en Eersel participeren hierin bestuurlijk namens de omliggende gemeenten.

Begraafplaatsen
Er is een toename van het aantal opgravingen met aansluitend cremeren om allerlei redenen. De op-
gravingen werden in nauw overleg met betrokkenen en volgens de regels (wet op de Lijkbezorging)
uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening nabestaanden. De vrijgekomen plekken worden opnieuw
uitgegeven.

Ontwikkelingen
. Overdracht meldkamer Ambulancezorg naar GGD.
ln een koersdocument (maart 2018) hebben de besturen van de Veiligheidsregio en de GGD BZO de
intentie uitgesproken om het personeel van de MKA uiterlijk 1 januari 2019 over te dragen aan
de GGD. De overdracht van de meldkamer is voor gemeenten budgettair neutraal. Het samenvoegen
van twee meldkamers ambulancezorg en het verhuizen naar den Bosch zal naar verwachting efficien-
cy effecten sorteren.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Duuzaam wonen 13.102 231.77926.300 1 64.000 0 0

11.200

Duuzame mobiliteit

409.31 5
31.000 19.563 0000

0 n 0 0
4.240

480

Duuzame gemeentê 6.020 4.038 0 0 540.000
Duuzame

0000

Duurzaam Werken: Bedrijren,
landbouw en dienst\erlening

231.779 409.31 5Totaal 75.000 40.942 164.000 540.000

o GGD
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Beleidsindicatoren

Jaar laatste Gemeenten Bergeijk
monrtonng < 25.tJ00 (indicator

( ndrcato0 2018)

Bergeijk
2018

Bergeijk
1e burap

2018

Be.gerjk

2e burap

2018

Bergeijk
JR 201 8

lndicator Eenheid

Wat heeft het gekost / opgebracht?

4.1Lasten 786 4.076
2.828 3.469 3.387 3.470 3.

do taakleld excl mutaties resenes -1.239 -334
d Mutaties resenês 75 75
eM resenês

taakrcld (Í = c-d+e) -1.239 -334 -4

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen in € 1.000

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2018 2018

na wijziging

Grafiek Lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Volksgezondheid 712
714

Riolering 1.167
1.173

Atual 1.490
1.408

Milieubeheer 753
743

Begraafplaatsen 36
38

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Volksgezondheid 0
0

Riolering 1.716
1.748

Atual
1

1.744
708

Milieubeheer 1

0

22
14

Begraafplaatsen
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Volksgezondheid (lasten € 2.000 V, baten € 0 V)
Geen significante afwijkingen.

Riolering (lasten € 6.000 V, baten € 32.000 N)
Zie voor een toelichting de paragraaf lokale heffingen.

Afval (lasten € 82.000 N, baten € 36.000 V)
Zie voor een toelichting de paragraaf lokale heffingen.

Milieubeheer (lasten € 10.000 N, baten € 1.000 V)
Er is een groter beroep gedaan op de subsidieregeling duurzame energie voor particulieren dan voor-
zien. Hierdoor is ca € 70.000 meer aan subsidie toegekend dan begroot.
Het programmaplan Duurzaamheid en klimaat BErgeijkENERGY wordt in 2018 voor een deel bekos-
tigd uit een bestemmingsreserve. Voor een aantal onderdelen zijn nog niet alle projecten volledig ge-
realiseerd, die lopen door naar 2019). De kosten zijn daardoor € 35.000 lager dan begroot. Er wordt
daardoor ook € 35.000, minder onttrokken uit de bestemmingsreserve.
Verder vallen de kosten voor ongediertebestrijding en milieuadvisering ca € 15.000 lager uit dan be-
groot.

Begraafplaatsen (lasten € 2.000 V, baten € 8.000 V)
Geen significante afwijkingen.
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laakveld I
VOLKSHUISVESTING,

RUIMTELIJKE ORDENING
EN STEDELIJKE
VERNIEUWEING

Portefeuillehouders

Burgemeester
A. Callewaert-de Groot

@

b
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ffi.w

Wat wilden we bereiken en wat gingen we eryoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost

76



3.9 Taakveld I "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sÍedelijke
vernieuwing"

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?
o Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden

door realisatie van voldoende woningen
. Strategischgrondbeleid
. Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied

Beleid

Wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?

. Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven;tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
r Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
o Nota grondbeleid 2018 (2017)
. Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen 2015-2018
. Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020
o Welstandsnota Gemeente Bergeijk 2016-2019
o Woonvisie 2013-2021
. Oplegnotitie woonvisie 2016
. Plan van aanpak aandachtslocaties (2016)
. Uitleg begrip maatschappelijk belang (2017)
o Handreiking Veehouderijen Gezondheid 2.0 (2018)

Ruimtelijke ordening
. Voorbereiding invoering Omgevingswet
De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 in werking treden. Samen met de andere Kempen-
gemeenten worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Dat gebeurt in de "Regiegroep lmplementatie
Omgevingswet Kempengemeenten (RIOK)'. ln 2018 zijn in dat kader ook diverse trainingen voor me-
dewerkers gehouden om bij de invoering van de wet over de nodige (basis)kennis te kunnen beschik-
ken. Een verplichting volgens de Omgevingswet. Nu de invoering van de wet nadert en daarvan geen
uitstel meer is aangekondigd wordt het steeds duidelijker wat gemeenten de komende jaren bijvoor-
beeld moeten investeren in personele capaciteit, software en opleidingen.

c Opstellenomgevingsvisie
Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht om een omgevingsvisie vast te stellen.
Binnen de samenwerking met de Kempengemeenten is aan de orde in hoeverre een overkoepelend
deel aan de omgevingsvisie kan worden toen toegevoegd aan de lokale visie. Er zou dan in eerste
instantie worden uitgegaan van de verschillende beleidsdocumenten die al op Kempenniveau zijn
vastgesteld (bijv, op gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, en vrije tijdseconomie). ln 2019 zal
verder worden verkend of er voldoende draagvlak is voor een dergelijk document. Bergeijk is gestart
met de voorbereidingen voor de visie door expertise in te huren voor een plan van aanpak voor de

opstelling van de omgevingsvisie.

o Bestemmingsplannen
- BP Schaiksedijk 12 en omgeving, Riethoven
Op 25 januari 2018 heeft de raad met toepassing van een gecoórdineerde besluitvorming het be-
stemmingsplan "Schaiksedijk 12 en omgeving, Riethoven" en de omgevingsvergunningen'tot het
bouwen van een bedrijfswoning en garage' en 'tot het oprichten van een pluimveehouderij en het

bouwen van 4 pluimveehouderljstallen en 1 loods' vastgesteld. Ten behoeve van de realisatie van de
nieuwe N-69, en de bijhorende natuur- en waterdoelen, heeft de provincie aan de Gagelgoorsedijk te
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Veldhoven een pluimveehouderij aangekocht. De pluimveehouder dient zijn bedrijfsvoering om voor-
noemde reden aldaar te beëindigen. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor een pluimveehoude-
rij is de locatie aan de Schaiksedijk 12 te Riethoven in beeld gekomen als hervestigingslocatie. Op 10

maart 2015 heeft ons college besloten om, onder voonvaarden, in principe medewerking te verlenen
aan de vestiging van een pluimveehouderijaan de Schaiksedijk12 te Riethoven. Deze gestelde voor-
waarden zagen er (onder andere) op toe dat de beoogde ontwikkeling vanuit milieuoogpunt, in het
bijzonder wat betreft ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid, aanvaardbaar moest zijn. Naast de ves-
tiging van de pluimveehouderij vindt er natuurcompensatieplaats door de aanleg van ca. 3,2 ha ro-
buuste natuur aan de Run. Tegen het besluit van de raad is beroep ingesteld bij de Raad van State.
Tevens is gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. De voorlopige voorziening is door de
voorzieningenrechter afgewezen. ln 2019 wordt een zitting en uitspraak van de hoofdzaak verwacht.

- Vakantiepark Zwarte Bergen
Het vakantiepark de Zwarte Bergen stond geruime tijd te koop. Om ongewenste ontwikkelingen op dit
vakantiepark tegen te gaan heeft de raad op 21 december 2017 een voorbereidingsbesluit genomen
en verklaard dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het vakantiepark. Op 20 de-
cember 2018 heeft de raad het bestemmingsplan VakantieparkZwarle Bergen" gewijzigd vastgesteld.
ln het bestemmingsplan zijn aanvullende regels opgenomen ten aanzien van een centrale bedrijfsvoe-
ring, huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning.

Aanleiding voor het voorbereidingsbesluit was het voornemen van de voormalig eigenaar van het va-
kantiepark om het park in 300 delen te verkopen. Hierdoor ontstond het risico dat de regie op het park
verloren zou gaan met ongewenste ontwikkelingen tot gevolg. Op basis van de overeenkomst waarbij
in het verleden gronden waren verkocht, kon de gemeente verkaveling voorkomen.
Op grond van diezelfde overeenkomst heeft de gemeente het eerste recht op terugkoop. De eigenaar
heeft daarom het park aan de gemeente te koop aangeboden. Omdat het park al geruime tijd te koop
stond en er geen kopers waren die het park in zijn huidige vorm tegen de prijs die hiervoor stond voort
wilde zetten, heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het park. ln eerste
instantie was daarbij de insteek om de huidige recreatieve functie te handhaven. Dat zou immers voor
alle partijen de meest eenvoudige oplossing zijn. Gaandeweg het onderzoek bleek echter dat hiervoor
geen investeerders te vinden waren. Voortzetting van de huidige functie werd daardoor zeer onwaar-
schijnlijk. Daarom zijn ook andere mogelijkheden bekeken waarbij de functies Hotel en Zorg als meest
kansrijk naar voren kwamen. Deze ontwikkelrichting zal verder worden onderzocht, in eerste instantie
door het zoeken naar een geïnteresseerde investeerder.
Eind november heeft de potentiële koper, Werkconsult, het park gekocht en heeft hij de contracten
met de huidige gebruikers opgezegd. Zoals verwacht zorgde dat voor veel emotie bij de gebruikers
van het park. Ook het idee om in de transitie naar een andere invulling, tijdelijk arbeidsmigranten te
huisvesten, zorgde voor opschudding. Dit is mede aanleiding geweest om, voordat daarover wordt
besloten, eerst algemene richtlijnen voor huisvesting van arbeidsmigranten te formuleren. ln het voor-
jaar 2019 zal daartoe een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Doel is echter niet het huisvesten
van arbeidsmigranten maar te komen tot een herontwikkeling van dit mooie gebied met een toekom-
stig bestendige functie die past bij Bergeijk.

- Golfbaan de Paal
ln april 2018 is het bestemmingsplan Golfbaan de Paal gewijzigd vastgesteld. Dit plan voorziet in het
realiseren van een 9-holes golfbaan ter hoogte van het adres Eerselsedijk 54 en op gronden ten
noordoosten daarvan. ln het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het
realiseren van negen aanvullende holes op de locatie Bergerheide. Voor het realiseren van de com-
pensatie van bos voor de golfbaan is het Natuurnetwerk Brabant door Gedeputeerde Staten gewijzigd.
Ook is besloten in het kader van aanleg van de golfbaan enkele zandpaden aan de openbaarheid te
onttrekken en enkele nieuw te realiseren paden aan de openbaarheid toe te voegen. Tegen het be-
stemmingsplan Golfbaan de Paal is beroep ingediend bij de Raad van State. De zitting heeft in febru-
ari 2019 plaatsgevonden, de uitspraak wordt nog verwacht.
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- Bestemmingsplan 2" Herziening Buitengebied Bergeijk 20'17

Het bestemmingsplan 2" Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 is op'1 juni 2017 vastgesteld. Deze
herziening is gericht op het aanpassen van het bestemmingsplan buitengebied aan de vernieuwde
provinciale regelgeving voor veehouderij. Ook is naar aanleiding van jurisprudentie, het advies van de
commissie voor de milieueffectrapportage en de inspraak een depositieslot voor stikstof opgenomen.
Via een omschakelingsregeling wordt voorkomen dat bij wisseling van diersoorten de milieueffecten
toenemen. ln december 2017 heeft een zitting bij de Raad van State plaatsgevonden en heeft de
Raad van State uitspraak gedaan over de in het kader van ingestelde beroepen aangevraagde voor-
lopige voorzieningen. ln maart 20'19 is de zitting over de inhoudelijke aspecten van de ingestelde be-
roepen verwacht. De uitspraak van de Raad van State volgt binnen enkele weken na de zitting.

- Burgerinitiatief "Achter de Sleutel'
ln het kader van de Omgevingswet is voor het initiatief van twee ontwikkelaars en de werkgroep 'Zorg

ln Eigen Dorp' (ZIED) van de Kernraad Riethoven om in het gebied "Achter de Sleutel" woningen te
realiseren een uitgebreid participatietraject gevolgd. Via twee participatieavonden en een klankbord-
groep is gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied, waarbij een voorkeur
ontstond voor het ontwerp met een centrale groene brink. Uiteindelijk heeft dit helaas niet geleid tot
draagvlak onder alle betrokkenen. Een aantal inwoners van de Dorpsstraat heeft middels een burger-
initiatief de raad gevraagd om de ontwikkeling stop te zetten. De raad heeft dit verzoek afgewezen
maar heeft wel gevraagd om extra geïnformeerd te worden over het door de ontwikkelaars ingedien-
de principeverzoek. Na de daarvoor georganiseerde informatieavond heeft het college, onder voor-
waarden ingestemd met het principeverzoek. Ontwikkelaars zijn inmiddels gestart met de voorberei-
dingen voor een bestemmingsplanprocedure

'Centrale groene brink'
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- BP Weebosch 2011 herziening 2 woningen Kapelledries
Eind 2017 werd een eerste concept van een bestemmingsplan opgesteld om de bouw van 2 starter-
woningen aan de Kapelledries mogelijkte maken. Begin 2018werd echtergeconcludeerd datde rea-
lisatie hiervan raakvlakken heeft met de vastgestelde gezondheidsrisico's rondom geitenhouderijen.
Ook ontwikkelingen elders in Bergeijk bleken in de invloedsfeer van geitenhouderijen te liggen. Om
hiermee zorgvuldig om te gaan, werd in samenwerking met de GGD, de Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de problematiek geanalyseerd. Uit deze
analyse is een aantal aanbevelingen gevolgd die erop zijn gericht om onevenredige risico's voor de
volksgezondheid te voorkomen bij bouwen in de invloedsfeer van geitenhouderijen. Na vaststelling
van deze aanbevelingen is het project voor de bouw van de 2 starterswoningen opnieuw opgepakt en
is het bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan in de-
cember 2018 vast.

- Overigebestemmingsplannen
ln 2018 zijn de bestemmingsplannen voor de woongebieden Oost en West geactualiseerd in één
nieuw bestemmingsplan waarin meer flexibiliteit zit voor onder andere bijgebouwen. ln het najaar heeft
nog een reparatie van de actualisatie plaatsgevonden. Tegen het bestemmingsplan lopen nog beroe-
pen bij de Raad van State. Het bestemmingsplan voor 5 duplexwoningen (Duplexwoningen Woon-
bos) binnen het bestaande bouwvlak voor één woning op kavels in het woonbos is vastgesteld en

onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor de 18 appartementen op de plaats van café De Snor aan
de Burgemeester Magneestraat 9-í1, is ook vastgesteld en onherroepelijk. Met de vaststelling van
het parapluplan parkeren in juni heeft ieder bestemmingsplan regels voor o.a. het aantal aan te leg-
gen parkeerplaatsen bij ontwikkelingen volgens parkeernormen. Sinds l juli 2018 kon het parkeren
niet meer in de Bouwverordening geregeld worden maar in het bestemmingsplan. Daarin is nu voor-
zien. Om een mantelzorgwoning mogelijk te maken bij de woning Boscheind 19 is een apart be-

stemmingsplan vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.
We zien ook ontwikkelingen op agrarische bedrijven. De veehouderij aan de Boshovensestraat 21 is
omgezet naar een (fijn)-metaalbedrijf, de veehouderij aan de Burgemeester Aartslaan 51 is herbe-
stemd tot een recreatiebedrijf en aan de Schaiksedijk 1a wordt een agrarisch bedrijf gewijzigd in een

burgerwoning.

. Plan van aanpak aandachtslocaties (urgentiegebieden)
Door Gedeputeerde Staten is in 20í5 gevraagd na te gaan waar in de gemeente overlast van vee-
houderijen aanwezig is of ervaren wordt en hier zo nodig een plan van aanpak voor op te stellen. Dit
"Plan van aanpak aandachtslocaties" is in Bergeijk in juni 2016 vastgesteld. Een van de uitvoerings-
aspecten betreft het intrekken van "lege" vergunningen (vergunningen voor het houden van dieren op
locaties waar geen dieren meer bedrijfsmatig gehouden worden). Bergeijk telde in december 2018
194 veehouderijen. |n2017 waren reeds 46 veehouderijen, gelegen in de zone beperkingen veehou-
derij, in stedelijk gebied en/of gelegen in een van de zes aandachtslocaties bezocht. Van deze bedrij-
ven was niet duidelijk oÍ het gehouden aantal dieren in overeenstemming was met de vergunde of
gemelde situatie. ln 2O1B is dit project afgerond met een viertal bedrijfsbezoeken en een aantal her-
controles. Ook is in 2018 het project lntensiveringToezichtVeehouderijen gestart. ln het kadervan dit
project worden in de periode 2018 tlm 2O2O alle nog niet bezochte veehouderijen gecontroleerd. Daar
waar nodig worden de vergunningen of meldingen aangepast, ingetrokken of niet meer van toepas-
sing verklaard.

. Volksgezondheid en veehouderij
Onder meer de onderzoeken naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) wijzen op relaties
tussen veehouderij en gezondheid. Daar wordt in de ruimtelijke ordening op ingespeeld. ln 2018 wor-
den nieuwe vergunningsaanvragen van veehouderijen getoetst op volksgezondheidsaspecten con-
form de in 2018 geactualiseerde werkwijze van de GGD en worden wijzigingen in milieuvergunningen
in het kader van volksgezondheid ook getoetst aan het 'endo-toxinetoetsingskader', waardoor veilig
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geachte afstanden tussen gevoelige bestemmingen en varkens- en pluimveehouderijen worden aan-
gehouden.

ln 2018 is er daarnaast veel aandacht geweest voor het oprichten van gevoelige bestemmingen (zoals
woningen) binnen een afstand van 2 kilometer rondom een geitenhouderij. Naar aanleiding van on-
derzoeksresultaten in het VGO, waarin geconcludeerd werd dat er een verband bestaat tussen de
aanwezigheid van geitenhouderijen en het vaker voorkomen van longontsteking binnen een straal van
2 kilometer daar omheen, is in de provinciale verordening ruimte het zg. "geitenmoratorium" opgeno-
men. Dit betreft een verbod op uitbreiding van oppervlakte van geitenhouderijen. Dit riep de vraag op,
of het aanvaardbaar is zonder meer woningbouw toe te staan in de nabijheid van een geitenhouderij.
Om afwegingen hierover zorgvuldig te kunnen maken is in 20í8 in samenwerking met de GGD, het
RIVM en de Odzob de "Notitie Omgekeerde Werking Geitenmoratorium" opgesteld. Deze notitie biedt
uitgangspunten die, door deze na te leven of door deze gemotiveerd te weerleggen, mogelijkheden
biedt om op verantwoorde wijze in de nabijheid van een geitenhouderij mee te werken aan ontwikke-
lingen.

. Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing
Volgens het onderzoeksrapport "Leegstand Agrarisch Vastgoed" (Alterra, 20í6) komt er tot 2030 ruim
82.000 m3 agrarische bedrijfsbebouwing vrij. Vooral veehouders zijn door de huidige strikte regelge-
ving genoodzaaktkeuzes te maken voorde toekomstvan hun bedrijf. Het is de vraag of zij zich hier
allemaal van bewust zijn en of zij de weg weten naar adviseurs en regelingen. ln maart en november
2018 zijn daarom twee informatieavonden georganiseerd, gericht op bewustwording en het belichten
van mogelijke vervolgstappen voor stoppers. Hierbij is ook verwezen naar de mogelijkheid om via het
Huis van de Brabantse Kempen gebruik te maken van de loketfunctie in het kader van het project
VABimpuls de Kempen. Via dit loket krijgen ondernemers een kosteloos intakegesprek en wordt met
hen meegedacht over een juiste vervolgstap. ln 2019 wordt deze loketfunctie nader uitgewerkt.
Bij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing speelt naast mogelijke functiewijziging ook de sloop van
overtollige bebouwing een rol. Bergeijk is een van de zes gemeenten die meedoen in een provinciaal
pilot project in Brabant, dat gericht is op sloop. ln 2019 wordt de pilot nader uitgewerkt en uitgevoerd.

. PlattelandsOntwikkelingsplan
Via het plattelandontwikkelingsprogramma worden jaarlijks wat meer kleinschalige projecten geïnven-
tariseerd die aangedragen worden of ondersteund worden door externe partijen:

- EVZ De Run Zandhoef-Eerdbrand
De inrichtingsvoorstellen en afspraken over dit gedeelte van de ecologische verbindingszone De Run
zijnin2OlT gemaakt. ln 2018 is de EVZ ingericht en zijn afspraken (convenant) gemaakt over grond-
eigendom en toekomstig beheer door agrariërs.

- Plaetsen in Riethoven
Dit betreft een een project van de Kernraad Riethoven in samenwerking met de Heemkundewerk-
groep Riethoven, Ouw Getóg en de gemeente. Een 4-tal historische plekken zijn opgeknapt en inge-
richt met o.a. infoborden, straatmeubilair gemaakt van boomstammen uit Riethoven, oude landbouw-
werktuigen en een beeld van Bisschop Rythovius.

- Versterking plukroute Bergeijk
ln 2018 is een Voedselbos als versterking van de Plukroute in dewijk Beistervelden ingericht, zijner
folders gemaakt in het kader van communicatie over de Plukroute en de werving vrijwilligers/sponsors,
vestjes verstrekt voor de herkenbaarheid van vrijwilligers en is de schoolmoestuin in Riethoven met
eetbaar groen versterkt.
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- Ommetje beekloop Westerhoven
ln 2018 zijn materialen zoals palen en bebording geleverd ten behoeve van dit initiatief van Natuur-
monumenten in samenwerking met de Dorpsraad Westerhoven en de gemeente. De overige commu-
nicatie middelen zijn opgesteld. Na afronding van een voor het project noodzakelijke grondruiling
wordt het ommetje begin 2019 aangelegd.

- Actieprogramma biodiversiteit
ln het kader van het actieprogramma Biodiversiteit zijn in 20í8 diverse maatregelen genomen ter on-
dersteuning van het leefgebied van met name wilde bijen, vlinders, zwaluw en bremraap.

Faunawand in het kader van het Actieprogramma biodiversiteit

- Ruiterroutenetwerk
Om het ruiterroutenetwerk in Bergeijk meer vorm te geven hebben vrijwilligers (werkgroep Bergeijk te
paard) in samenwerking met de gemeente een nieuw ruiterroutenetwerk opgesteld. De route is afge-
stemd met de gemeenten uit de grenscorridor N69. Een aantal ondernemers heeft laten weten dat zij
aanvullend aan de ruiterroute voorzieningen willen realiseren. Dat gaat bijvoorbeeld om een specifieke
vorm van verblijfsrecreatie, waarbij ook paarden gestald kunnen worden. ln 2018 is een aanvraag voor
Leadersubsidie ingediend. ln februari/ maart 2019 wordt de beschikking verwacht. Het is de bedoeling
om, bijvolledige toekenning, meteen daarna te starten met de aanleg van het netwerk.

- Wandelroutenetwerk
De middelen voor het fijnmaziger maken van het wandelroutenetwerk waren eerder al overgeheveld
om vrijwilligers niet onnodig te belasten. Deze vrijwilligers werden namelijk ook gevraagd mee te wer-
ken aan het ruiterroutenetwerk. De specifieke vraag om het wandelroutenetwerk te verfijnen bleek
minder aanwezig, terwijl verzoeken werden ontvangen om het ruiterroutenetwerk verder uit te bouwen
en het fietsroutenetwerk in de Witrijt te versterken. ln 2018 heeft het college daarom besloten de mid-
delen voor het fijnmaziger maken van het wandelroutenetwerk hiervoor in te zetten. Beide projecten
worden in 2019 uitgevoerd.

- Stimuleringskader groenblauwe diensten
Dit is een provinciale subsidieregeling, waarbij particulieren subsidie kunnen krijgen voor de aanleg
van landschapselementen. De gemeentelijke bijdrage aan de regeling wordt door de provincie ver-
dubbeld. Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de regeling. Dat komt doordat de provinciale rege-
ling na toetsing op Europees niveau nagelopen en aangepast moest worden en er op provinciaal ni-
veau te weinig personele capaciteit was om dit te doen. Het vaststellen van het nieuwe gebiedscon-
tract voor de periode 2018-2021 heeft hier ook vertraging door opgelopen. ln november is het door de
deelnemende gemeenten, het waterschap en de provincie ondertekend en in december is gestart met
de inhoudelijke werkzaamheden gericht op aanpassen van de regeling. lntussen worden de mogelijke
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projecten wel geïnventariseerd, zodat de subsidies voor de betreffende landschapselementen in 2019
toegekend kunnen worden.

- HerplaatsingHooihuiskes
De hooihuisjes vormen een project dat getrokken wordt door de ZLTO afdeling Bergeijk. Bij 9 agrari-
sche bedrijven is een rustpunt voor fietsers ingericht met een picknickbank en een hooihuisje, waarin
een educatieve film over het bedrijf getoond wordt. De huisjes hebben 5 jaar op een andere locatie
gestaan en zijn in 2018 verplaatst. De gemeente heeft hier financieel aan bijgedragen.

. Huis van de Brabantse Kempen
Op het gebied van de duurzame ontwikkeling van het buitengebied werken we samen met de ge-

meenten Eersel, Bladel, Reusel - De Mierden en Oirschot in het Streekplatform de Brabantse Kem-
pen, met het "Huis van de Brabantse Kempen" als uitvoeringsorganisatie. Via deze samenwerking
worden op projectmatige basis initiatieven ontplooid en ondersteund die bijdragen aan het behoud en

verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied op de thema's Economie, Landbouw en land-
schap en Vrijetijdseconomie. Hierbij kan gedacht worden aan de opzet van het project 'VABlab' (zie
kop "Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing") en aan werkzaamheden in het kader van de Kempi-
sche lndustrieagenda (zie taakveld 3). Het Huis heeft in juni ook wederom "KempenTech" mede geor-
ganiseerd. KempenTech is een onderdeel van de Dutch TechnologyWeek en wordt georganiseerd op

het Kempisch Bedrijvenpark. Ruim 8.000 mensen hebben een of meerdere onderdelen bezocht, zoals
het symposium voor ondernemers, het onderwijsprogramma voor scholieren, de banenbeurs of de
High Tech Ontdekkingsroute.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrei nen)
. Herontwikkeling St. Servatius.
Eind 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor 35 woningen op het voormalige schoolterrein St.

Servatius in Westerhoven ter inzage gelegen. Na vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatie
in 2019 kan de woningbouw starten na het bouwrijp maken van de locatie

Wonen en bouwen
o Woningbouw
De toekomstige woningbehoefte wordt gebaseerd op de provinciale prognoses die elke drie jaar wor-
den geactualiseerd. De meest recente prognose dateert van2017. ln de huidige prognose wordt in de

komende 10 jaar een behoefte voorzien van 708 woningen. Dit betekent dat er nog steeds een aan-
zienlijke woningbouwopgave ligt, met een accent op de komende '10-15 jaar. Deze opgave is onder
andere het gevolg van het toenemend aantal arbeidsmigranten in de regio. Daarnaast zijn er vooral
sterke veranderingen in leeftijds- en huishoudenssamenstelling. Dit vertaalt zich onder andere in een

aanzienlijke behoefte aan geschikte woningen voor senioren en zorgbehoevenden. Ook is er een blij-
vend tekort aan sociale huurwoningen.

ln 2018 zijn diverse woningbouwinitiatieven voor sociale huurwoningen in voorbereiding genomen en
gerealiseerd. Woningcorporatie Woningbelang heeft in2018 13 sociale huurwoningen in Terlo en 2
sociale huurwoningen aan het Eykereind te Bergeijk opgeleverd. Woningstichting De Zaligheden is

eind 2018 gestart met de bouw van 10 sociale huurwoningen aan de Uitvang in het project Triloo.
Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van een bijdragen in de
grondprijs door de gemeente conform het geldende beleid uit de woonvisie. Daarnaast is het project

Hof-Noord in voorbereiding met in totaal 30 sociale huurwoningen die tevens seniorgeschikt zijn.
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13 sociale huurwoningen Terlo

De situatie op de woningmarkt is het laatste jaar nog steeds verbeterd ten aanzien van voorgaande
jaren. Dit geldt vooral voor de woningmarkt in de stedelijke gebieden maar ook in de landelijke gebie-
den worden meer en sneller woningen verkocht.
Volgens planning zouden er in 2018 ca.70 woningen gerealiseerd moeten worden, waarbij wordt
aangetekend dat de marktsituatie (verkoop, wanneer wordt er gestart met de bouw, bouwtijd) altijd
een sterk bepalende factor is. Er zijn in 2018 feitelijk'100 woningen gereed gemeld. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat hierbij 17 mantelzorgwoningen zijn inbegrepen die weliswaar tijdelijk zijn maar ook
meetellen in de BAG (Basis Administratie Gebouwen) als gereed gemelde woningen. Dit betekent dat
er in 2018 feitelijk 89 reguliere woningen zijn toegevoegd. Na aftrek van het aantal gesloop-
te/onttrokken woningen komt de woningvoorraad hiermee op 7.899 woningen per 1-í-2019. Ruim
60% van de toevoegde woningen zijn bestemd voor de doelgroepen starters, senioren en zorgbehoe-
venden. Het resterende deel betreft vrije sectorwoningen.

Zo zijn in het project Tiliaans-Noord in Luyksgestel 18 koopwoningen gerealiseerd waarvan 9 geschikt
voor starters en 6 geschikt voor senioren. En zoals eerder genoemd zijn er 15 sociale huurwoningen
door Woningbelang gerealiseerd.
ln 2018 zijn hiermee 63% van de toevoegde woningen bestemd voor de doelgroepen starters, senio-
ren en zorgbehoevenden. Het resterende deel betreft 37% vrije sectorwoningen.
Dit aantal voldoet aan de doelstelling van minimaal 60% uit de Dorpontwikkelingsplannen.
Er zijn in 2018'15 sociale huurwoningen gerealiseerd, hiermee is de doelstelling dus de doelstelling
van2oo/o aandeel sociale huur nagenoeg gehaald. Er zijn ook nog verschillende initiatieven in voorbe-
reiding die vanaf 2019 zullen worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen worden zoals gebruikelijk
vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Beginworraad (+) 4.316 1.280 991 368 855 7.810

Toewegingen (+) 57 26 12 2 3 100

Onttrekkingen o 7 2 1 0 1 11

Eindvoorraad 4.366 1.304 1.002 370 857 7.899

Bergeijk
(incl. ï Loo) Luyksgestel Riethorcn WeeboschWesterhorcn2018 Totaal

Ta be I : O ntwi kkel i ng won i ngvoorra ad
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Bergeijk
(incl. t Loo)

17 15 1457 2 0 9 0

Luyksgestel 26 7 I 0 6 0 4 0

Rietholen 12 10 0 0 0 0 2 0

Weebosch 2 2 0 0 0 0 0 0

Westerhorcn 3 1 0 0 0 0 2 0

totaal 100 37 11 15 20 0 17 0

Vrije Sector
Woningen middelduur

Starters
koop

Starters
huur

Senioren
koop

Senioren
hu ur

(Mantel)

Kern RVRzorg

Vrije sector 37 37o/o

Starters (koop) 11 11o/o

Senioren (huur/ koop) 20 200Á

Sociale huur 15 15o/o

(Mantel)zorg 17 17o/o

Totaal 100

Aandeel (sociale) huur 15o/o

Aandeel doelgroepen (starters, senioren, zorg) 630/0

20'18 Doelgroepen Aantal %

Tabel: Huisvesting doelgroepen per kern

Tabe I : H u i sve sti ng doelgroe pe n

Tabel taakstelling en realisatie huisvesting sÍaÍushouders

ln het 1" kwartaal 20í9 wordt de openstaande taakstelling naar verwachting ingevuld

o Prestatieafsprakencorporaties
ln 2018 zijn met alle woningcorporaties die in de gemeente actief zijn, met uitzondering van Vestia,
prestatieafspraken gemaakt. ln deze afspraken zijn onder andere zaken als huisvesting van status-
houders en nieuwe woningbouwinitiatieven op het gebied van sociale huurwoningen opgenomen. Het
volkshuisvestelijk beleid die is vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie vormt de basis van nieuwe
prestatieafspraken. Conform de Woningwet 2015 worden bij de totstandkoming van de prestatieaf-

spraken ook de huurders betrokken die als derde partij mede de prestatieafspraken ondertekenen.
Met Vestia zijn geen prestatieafspraken overeengekomen. Vanwege de saneringsopgave hanteert
Vestia een niet sociaal huurprijsbeleid van huurverhogingen bij mutatie en verkoop van sociale huur-
woningen (liberalisatie). Voor de gemeente is dit in het kader van een goed volkshuisvestelijk beleid

onacceptabel.

Verbonden paÉijen (zie paragraaf verbonden paÉijen)

2015 31 2 34 1

2016 47 -1 44 -2

2017 25 2 27 0

2018 26 0 17 -9

Saldo 1-1

loorsprong (-)

Taakstelling achterstand (+)

Saldo 31-'12

loorsprong (+)

achterstand (-)Jaar Realisatie

a Huis van de Brabantse Kempen
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Beleidsindicatoren

Jaar laatste Genreenten Bergeijk
lnonitorng < 25.000 (indrcator

(indicator) 2018)

Bergeitk Bergeijk
2018 'le burap

2018

Bergeljk Bergeilk
2e burap .JR 2018

2018

Eenherdlndicator

Wat heeft het gekost / opgebracht?

a Lasten 5.911 3.842 4.352 6.911 2.947
b Baten 3.7815.327 4.635 4.216 7.111

-1 36do taakwld excl mutaties resenês (c= b-a) 201-584 793
Mutaties resenes 0 995
Mutaties resenes

taakleld = c-d+e) -1 36-584 -202 -208

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Primitief

Begroting Werkelijk
2418 2018

na wijziging

Taakveld 8. VHROSV

Bedragen in € 1.000

Grafiek Lasten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Ruimtelijke ordening 583
570

Grondexploitatie
(niet bedrijventerreinen)

1.756
5.731

Wonen en bouwen 608
609

Grafiek Baten

rWerkelijk r Begroot na wijziging

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie
(niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

404
414

2.690
6.1 05

688
592
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Ruimtelijke ordening (lasten € 13.000 N, baten € 10.000 N)

Geen significante afwijkingen.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (lasten € 3.975.000 V, baten € 3.415.000 N)
We ramen jaarlijks een bedrag aan bedrijfsvoeringskosten ten behoeve de grondexploitaties. Bij de
jaarrekening wordt op basis van daadwerkelijke tijdsbesteding toegerekend. Hierdoor ontstaat een
verschil tussen begroting en jaarrekening. ln 2018 is € 36.000 minder aan ambtelijke capaciteit door-
berekend dan begroot.

De paragraaf Grondbeleid geeft een inhoudelijke uiteenzetting van de resultaten die in de grondexploi-
tatie zijn behaald.

Wonen en bouwen (lasten € 1.000 V, baten € 96.000 V)
Om gevingsvergunningen

ln het laatste kwartaal van 2018 zijn er voor enkele grote plannen vergunningen aangevraagd die nog
niet voorzien waren, waaronder bijvoorbeeld Hof Noord. Hierdoor zijn er ca € 96.000 meer leges ont-
vangen.
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4. Paragrafen

4.1 Paragraaf lokale heffingen

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

lnleiding
Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. ln

de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van
wettelijke bepalingen. ln deze paragraaf worden dit nader toegelicht.

Wettelijk kader
Op grond van het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
lokale heffingen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Watwilden we bereiken?
Een lastendruk die in een goede verhouding staat tot het voorzieningenniveau. Dit betekent waar mo-
gelijk kostendekkende tarieven. Daarom zijn de tarieven van de reinigingsrechten (afvalstoffenheffing),
rioolrechten, leges bepaald op basis van de te maken kosten van deze producten.

Algemeen
De paragraaf "Lokale heffingen" heeft betrekking op de in de gemeente Bergeijk geheven belastingen
en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarie-
ven, berekening kostendekkende tarieven, de inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf sluit af met
een overzicht van de lokale belastingdruk.

Ontwikkelingen
t Lokaalbelastinggebied
Het rijk werkt aan een herziening van het belastingstelsel. Een van de pijlers daarin is een verschui-
ving van Rijks- naar lokale belastingen. Voor de gemeentefinanciën geldt bij de kabinetsformatie als
kernbegrip'voorspelbaarheid'. Dit betekent onder andere verschuiving van rijksbelastingen (op arbeid)
naar lokale belastingen (OZB-gebruikersdeel en ingezetenenheffing).

. Woningtaxaties op basls van gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf
2022alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu
gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken
of een andere maatstaf om een woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen
op dezelfde manier meten. Wij gaan dit gefaseerd doen. ln 2018 zijn de etagewoningen gewaardeerd
op basis van gebruiksoppervlakte.

aaa

De geraamde inkomsten; art. 10, lettera BBV
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; art. 10, letter b BBV
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, inclusief art. 10, lettercBBV
onderbouwing berekening maximaal kostendekkende tarieven
Een aanduiding van de lokale lastendruk art. 10, letterd BBV
Een beschriivinq van het kwiitscheldinqsbeleid art. 10, letter e BBV

Op grond vanOnderdeel

89



a. Onroerende zaakbelastingen 3.493 3.530 3.530 3.512

917933

4.432 4.453

917 913

o 6

b. Toeristenbelastingen

1. Totaal algemene dekkingsrniddelen
c. Forensenbelasti

4.453 4.431

d. Reinigingsrechten (afialstoffenheff ng) 1.234 1.234 1.285 1.259
e. Rioolheffng 1.631 1.728 1.728 1.686

Ri u 21 21

604 450 550

11 1414 22

h Reclamebelasting centrummanagement 28 30 30 28

1 1 1 1i. Reclamebelasting
j. Oterige bestemmingshefingen
2. Totaal bes{emmingslreffi ngen 4.712 4.6134.43 4.699

3. Totale opbrengsl lokale heffingen (1+2) 9.1M 8.896 9.066 9.130

Realisatie

2017

Begroot

2018

Begroot 2018

na wijziging

Realisatie

2018Bedragen x € 1.000

Opbrengsten
ln onderstaande tabel geven we een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen. Hierna volgt
per belastingsoort een toelichting.

Algemene dekki ngsm iddelen
a. Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en eigenaren en ge-
bruikers van niet-woningen. De inkomsten uit deze belastingen behoren tot de algemene dekkings-
middelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2017 vol
gens de Wet waardering onroerende zaken.
ln 2018 is een opbrengst gerealiseerd van € 3.512.000 (2017: € 3.493.000).

b. Toeristenbelasting (Kurtax)
De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommo-
daties waar overnacht kan worden. De inkomsten uit deze belasting behoren tot de algemene dek-
kingsmiddelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De heffingsgrondslag be-
draagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11o/o.

De opbrengst bedraagt € 913.000 (2017: € 933.000).

c. Forensenbelasting
Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen,

die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar
voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
De opbrengst bedraagt € 5.700 (2017: € 5.900).

Bestemmingsheffingen
Algemeen
Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kosten-
dekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. ln de overzichten zijn eerst de directe lasten
en baten opgenomen. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is be-
schreven in hoofdstuk 3 financiële kaders begroting. De btw is berekend over de budgetten waarop
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een btw-component van toepassing is. De totale lasten zijn vervolgens afgezet tegen de opbrengsten
die we genereren uit de heffing.

d. Reinigingsrechten (Atualstoffenheffing)
De Afvalstoffenheffing wordt aangewend ter dekking van de kosten van verwijdering van huishoudelijk
afval. De tarieven zijn berekend op 100% kostendekking van de geprognotiseerde kosten.

Uit de werkelijke resultaten blijkt dat voor 20'18 een dekkingsgraad van 89% is gerealiseerd. Dit verkla-
ren we als volgt:
Toelichting baten:
o De bijdrage die we ontvangen uit het landelijke afvalfonds voor het inzamelen van materialen wa-

ren in 2018 lager dan waarop we hadden gerekend. Dit is uiteraard afhankelijk van de aan-
geboden hoeveelheid materialen.

r De inkomsten die wij ontvangen voor ingezameld papier en karton zijn in 2018 verder gedaald.
Hierdoor daalde de opbrengst voor de gemeente Bergeijk op oud papier. Daarnaast is het aantal
aangeboden ledigingen voor restafval afgenomen.

Toelichting lasten:
o De hoeveelheid GFT-afval neemt nog altijd toe. Logischerwijs is dit een gevolg van de lagere tari-

fering van het GFT-afval in combinatie met het veel hogere tarief voor restafval. Daarnaast is het
groeiseizoen in het voor-en najaar goed geweest en steeg daardoor ook het aanbod van GFT. Dit
is terug te zien in de sterke stijging van het aantal ledigingen van de GFT container.

o ln de grillige markt van de verwerking van PMD is nooit goed te begroten wat de kosten van de
verwerking zijn. Daarbij opgeteld worden er ieder jaar weer meer plastic verpakkingen in-
gezameld. ln 2018 heeft de verwerking € 1 1 .000 meer gekost dan begroot.

. Door twee grote asbestdumpingen in de openbare ruimte zijn er meer kosten (€ 6000) gemaakt
voor het opruimen hiervan.

. Op basis van de gegevens over de luierinzameling die in de zomer van 2018 bekend waren is de
2e Burap bijgesteld naar beneden. Pas later in het jaar bleek dat de facturatie niet com-pleet was.
Op het einde van 2018 is deze fout herstelt en is er alsnog voor een groot aantal luierledigingen
gefactureerd. De luierinzameling loopt hiermee een nadeel op van € 8.000.

o Het ledigen van de bladkorven is het afgelopen jaar middels een aanbesteding gegund aan een
nieuw dienstverleningsbedrijf. Deze heeft zich voor deze opdracht weten te plaatsen met een be-
drag € 7.000 hoger dan voorzien.

. De bijplaatsing van afval loopt gestaag op. Gevolg is dat de kosten die gemaakt worden om dit op
te ruimen oplopen. Het gaat bijvoorbeeld om het ophalen van los slingerende PMD-zakken, huis-
raad dat bij de kledingbakken of glasbakken wordt geplaatst.

aaa
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a. Lasten -1.421 -1.308 -1.441 -1.545 -1 03

b. Baten (excl. Af,alstofienhefing) 522 391 423 485 63

c. Owrhead -86 -82 -82 -82 0

d. Btw -262 -235 -257 -274 -17

e. Totaal lasten (a+b+c+d) -1.246 -1.234 -1.358 -1.416 -58

f. Baten afi,lalstoffenheff ng 1.234 1.234 1.285 1.259 -26

Dekkingspercentage (f/e) 990À 100% 95% 89%

Realisatie
2017

Begroot
2018

Begroot 2018
na wijziging

Realisatie
2018Bedragen x € 1.000 Verschil

e. Rioolheffing
De rioolheffing in de gemeente betreffen de rioolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de
gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd
afvalwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: de
gebruiker betaald. De rioolheffing behoort tot de bestemmingsheffingen.
Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2015-2019 is op 25 september 2014 door de ge-
meenteraad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe de gemeente omgaat met de
rioleringszorg in de komende periode. Bij de kostendekkingsberekening is als uitgangspunt genomen
dat de kosten volledig worden gedekt uit de rioolheffing over een periode van 60 jaar. Om de riole-
ringszorg conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voe-
ren is de rioolheffing in 2018 verhoogd met 3,5%. Hiermee wordt dezelfde stijging als de afgelopen
jaren doorgezet.

De heffingsgrondslag is het waterverbruik waarbij de volgende tarieven in 2018 zijn gebruikt:

De opbrengst rioolheffing bedraagt in 2018 € í .686.000 (2017: € 1 .631 .000)

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffi is als tot stand gekomen

Het saldo tussen de uitgaven en inkomsten wordt gestort in, dan wel onttrokken uit de egalisatievoor-
ziening riolering. ln de begroting 2018 hielden we rekening met een storting van € 59.000. Gereali-
seerd is een storting van € 91.000. ln 2018 is er minder geïnvesteerd dan geraamd. De onderschrij-
ding die hierdoor optreedt leidt tot een hogere storting in de voorziening dan begroot. De middelen in
de voorziening maken onderdeel uit van het kostendekkingsplan met een planhorizon van 60 jaar.

f. Rioolaansluitrechten
De rioolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op
het gemeentelijk rioolstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. Het gaat
hier om een bestemmingsheffing. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluit-

ota

Klasse: < 100 m3 '154,88 't60,30

Klasse: 101 - 350 m3 232,25 240,39
Klasse: 2 350 m3: opslag per 350 m3 232,25 240,39

Klasse waterverbruik 2017 2018

a. Lasten -1.216 -1.342 -1.342 -1.285 58

b. Baten (excl. Rioolhefing) 39 21 21 29 8

c. Btw -125 -154 -154 -147 7

d. Owrhead -1 90 -1 93 -193 -193 0

e. Mutatie egalisatiewoziening -140 -59 -59 -91 -32

f. Totaal lasten (a+b+c+d+e) -1.631 -1.728 -1.728 -1.686 41

g. Baten rioolheftng 1.631 1.728 1.728 1.686 -41

Dekkingspercentage (g/D 100o/o 100o/o 10oo/o 100o/o

Realisatie
2017

Begroot
2018

Begroot 2018
na wijziging

Realisatie
2018Bedragen x € 1.000 Verschil
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verordening waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het
aansluiten op het rioolstelsel.

Voor het jaar 2018 is het tarief voor de rioolaansluitrechten geïndexeerd meï2,4%. Voor een aanslui-
ting op een vrij-vervalleiding diende € 1 .815 betaald te worden, voor een aansluiting op de drukriole-
ring was dit € 2.480. De opbrengst rioolaansluitrechten 2018 is € 29.000 (2017: € 39.000).

g. Leges
Onder de naam 'leges' worden verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebe-
stuur verstrekte diensten. Leges vallen onder de bestemmingsheffing (meerdere programma's). We
streven naar 100o/o kostendekkende tarieven. De legestarieven zijn opgenomen in de legesverorde-
ning 2018.
Bij de bepaling van de kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid tussen de secre-
tarieleges en de omgevingsvergunningen. Hiermee voorkomen we dat er kruissubsidiering plaatsvindt,
dit wordt ongewenst geacht. De VNG heeft dat in haar handreiking kostenonderbouwing leges aange-
geven en wij onderschrijven dat. Overigens is kruissubsidie binnen een verordening niet verboden.
Gemeenten die kiezen voor kruissubsidie moeten de reden hiervoor vermelden in deze paragraaÍ.
Redenen kunnen dan liggen in het gevoerde beleid.

De berekening van de kostendekkendheid van de leges is als volgt tot stand gekomen

O mgevi ng sve rg u n n i nge n

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de op-
brengsten hebben we maar beperkt invloed. Tussentijds is de raming van de opbrengsten voor omge-
vingsvergunningen verhoogd met 100.000 tot € 550.000. ln de raming hadden we er rekening mee
gehouden dat de vergunning voor de plannen in Hof Noord begin 2019 aangevraagd zou worden,
deze is echter al in 2018 aangevraagd wat met name de hogere opbrengst verklaard.
De opbrengst uit omgevingsvergunningen in 2018 bedraagt € 647.000 (2017: € 604.000).

Secretarieleges
Onder de secretarieleges vallen leges die de gemeente vraagt voor haar dienstverlening. Dit betreft
vooral het verstrekken van rij- en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die
de gemeente verstrekt. De hogere opbrengsten ten opzichte van de begroting komen vooral voort uit
het iets hogere aantal verstrekte reisdocumenten. De opbrengst uit secretarieleges in 2018 bedraagt
€ 994.000 (2017: € 1 .130.000).
De totale legesopbrengst in 2018 bedraagt € 1.641.000 (2017: € 1 .734.000).

h. Lijkbezorgingsrechten
De gemeente Bergeijk beheert één begraafplaats in de kern Luyksgestel. Rechten worden geheven
voor het gebruik van deze begraafplaats.
De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten
2018. Het streven is erop gericht om deze begraafplaats kostendekkend te laten zijn. ln 2018 zijn voor
38 graven leges in rekening gebracht. De opbrengst in 2018 bedraagt €22.000 (2017: € 11.000).

a

a. Lasten taak -1.064-784 -280 -7U -1.076-292

b. Baten taak (excl. leges) 0 0 0 0 0 0

c. Olerhead 419 -1.221-802 419 -1.221-802

d. BTW 0 0 0 0 0 0

e. Totale lasten (a+b+c+d) -1.585 -2.285-700 -1.586 -711 -2.297

f. Baten leges 1.504954 550 1.U1994 u7

Dekkingspercentage 60% 79Yo 66% 91o/o 710Á630/o

Bedragen x €'1 .000

OmschrijVng

Begroting 2418 na wijziging
Secretarie- Omgevngs- Totaalleges-

leges rergunningen rcrordening

Realisatie 2018
Secretarie- OmgeVngs- Totaalleges-

leges r,ergunningen lerordening
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De berekening van de Kostendekkendheid van lijkbezorgingsrechten is als volgt

i. Reclamebelasting
Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 reclamebelasting
ingevoerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in het gebied zoals op de onderstaande
kaart is aangegeven. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De
opbrengst van de reclamebelasting wordt volledig ter beschikking gesteld aan de Stichting Centrum-
management. De Stichting gebruikt deze gelden voor de uitvoering van een jaarlijks actieplan.
De opbrengst in 2018 was € 28.000 (€ 2017 € 28.000).

j. Overige bestemmingsheffingen
De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagen-
locaties en de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen.

Kw ijtsc h eld i ng s belei d
De gemeente kan kwijtschelding verlenen voor de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit op
basis van het door de raad vastgestelde kwijtscheldingsbeleid 2013-2017. Dit geldt tevens voor privé-
belastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een BBZ-uitkering.
ln 2018 werd € 31.000 geraamd voor te verlenen kwijtschelding. Het aantal gehonoreerde verzoeken
was met 137 iets hoger dan de 131 in 2017. Er is voor ca €.42.OOO kwijtgescholden. Er wordt o.a.
meer kwijtschelding verleend omdat de tarieven voor de afvalstoffen- en rioolheffing jaarlijks aange-
past worden. Er zijn alleen kwijtscheldingsverzoeken ingediend voor de afvalstoffen- en rioolheffing.

Belastingdruk
Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk,
zijnde € 292.000 (bron COELO, waarde I januari 2017). Voor de rioolheffing gaan we uit van een
gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350 m3. Bijde afvalstoffenheffing hanteren we een gemid-
deld aanbod van 5 en5 ne containers.

Voor de afualstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. Op aandringen van de ge-
meente hanteert het COELO als uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk S ledigingen van een 140 liter container
restafual voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 5 ledigingen van een 140 liter container.
De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. Op basls van onze inschattin-
gen zet een gemiddeld huishouden 5 groene (qft) en 5 grijze (restafual) containers van 140 liter aan de straat.

laa

a. Lasten lijkbezorging -38 -36

b. Baten lijkbezorging (excl. lijkbezorgingsrechten) 0 0

c. Orerhead -10 -10

d. BTW -7 -6

e. Totale lasten (a+b+c+d) -54 -52

f. Baten lijkbezorgingsrechten 14 22

Dekkingspercentage 25o/o 42Yo

Bedragen x € 1.000
OmschrijMng

Begroting na

wijziging 2018
Realisatie

2018

Onroerende zaak belasting 296 295 296 292 294

Afi€lstoffenhefing
Totale woonlasten

155 155 158 190 155

232 240 240 240Rioolheffng 240

683 690 694 722 689

Woonlasten landelijk gemiddelde 721723 721 721 721

Woonlasten tov landel iddelde 94Yo 96% 96% 100o/o

Realisatie Begroot Begroot na

2017 2018 wijziging
(Gemeente) (Gemeente) 2018

Begroot
2018

(coELo)
Realisatie

2018
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4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

lnleiding
Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenval-
lers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting
en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorziene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming
dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.
Risico's worden in dit verband gedefinieerd als gebeurtenissen die de doelrealisatie van de gemeente
Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.

Wettelijk kader
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Beleid
o Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk (2014)

Wat wilden we bereiken?
o De financiële positie is (ook op lange termijn) zodanig solide dat de gemeente zonder financiële

problemen en zonder aanpassingen in het huidige beleid kan inspelen op externe ontwikkelingen.
. De omvang van de weerstandscapaciteit is toereikend voor het opvangen van financiële tegenval-

lers met structurele en incidentele gevolgen.
. De ratio weerstandscapaciteit (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaci-

teit) bedraagt minimaal 1 . ln de nota reserves en voorzieningen 2019 is dit verhoogd naar 1,4.

RísÍco inventarisatie
Van de risico's wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet
en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor worden de volgende 2 vragen gesteld:
1. Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico

zich voordoet.
2. Bepaal de kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

Kans score

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
Een inventarisatie van de risico's;
Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's
Verplicht opnemen van een aantal kengetallen
Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in
relatie tot de financiële positie

art. í I BBV

Onderdeel Op grond van

a Zeer gering a 5o/o

a Gerinq a 25%
a Waarschiinliik a 50%
a Hooq . 75o/o

aa

95
a



De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenig-
vuldigd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. lndien een risico zich
zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting
realistisch opgesteld moet worden. Alleen risico's met een gekwantificeerd bedrag van > € 25.000
(ongeveer 0,05% van de totale begroting) worden in de risicomatrix opgenomen. Nadat de risico's zijn
gekwantificeerd kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend.

Vervolgens wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapa-
citeit. Aan de hand van deze gegevens wordt de ratio weerstandscapaciteit berekend.

Risicoanalyse

Tabel risico-inventarisatie (AR=algemene reserve, AR Grex = algemene reserue nsico's grondexploitatie)

De kwantificeerbare risico's zijn als input voor het risicosimulatiemodel gebruikt, met uitzondering van
het risico op de grondexploitaties. Het risico op de grondexploitatie komt tot stand op basis van scena-
rioberekeningen van de exploitaties.

Ten opzichte van de 2" burap 2018 neemt het risico af met ca € 0,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
door de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties.

a. Verkoop pachtgronden (€ 25.000)
ln de begroting 2019-2022 is een opbrengst van € 500.000 aan verkoop van pachtvrije landbouw-
grond genomen als structureel dekkingsmiddel. De verkoop van gronden is afhankelijk van markt-
ontwikkelingen en kopers. Het risico dat de opbrengst niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) be-
oordeeld.

b. Algemene uitkering (€ 75.000)
Komende jaren vindt naast de overheveling van de resterende integratie-uitkering sociaal domein naar
de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene
uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling wordt voorzien in 2021. Bij herverdeel-
operaties zijn er winnaars en vediezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van
het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeeloperaties. Een veelgebruikte regeling bij
dit soort operaties is dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen verliezen. De

a

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
a. Verkoop pachtgronden Zeer gering AR 25 25
b. Algemene uitkering: effect wijlgingen AR 75 75Gerinq
c. Vennootschapsbelasting Gering AR 25 25
6. Taakveld Sociaal domein
d. 3 Decentralisaties Waarschiinliik 175 175AR

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk AR 50 50

Hooq AR 75 75f. Atualinzameling
g. Ve rgoed i n g ku nststof re rpa kki nge n Afia lfo nds Waarschijnlijk AR 40 0

8. Taakveld VHROSV
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk AR 50 50

Hoog AR grex 1.776 1.914i. Risico's gronde4rloitatie

Organisatie/bedrijfs ris ico
j Gewaarborgdegeldleningen Zeer gering AR 60 60
k. Financieringsfunctie resene Waarschiinlijk AR 25 25
Verbonden partijen
I. GRSK/GGD IODZOB /VRBZO/MRE Waarschijnlijk AR 65 89

2.441 2.563Totaal

Bedragen x€ 1.000

OmschrijMng risico
AÍ te dekken

met:

Jaar-
rekening

2018
2e Burap

2018Kans

a
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beperking van dit verlies wordt betaald door de gemeenten die voordeel hebben. Deze afspraken be-
tekenen dat de nieuwe verdeling vaak pas na een aantaljaren volledig wordt bereikt. Hierdoor krijgen
de nadeelgemeenten meer tijd om hun begrotingen aan te passen aan de lagere inkomsten.

c. Vennootschapsbelasting (€ 25.000)
De gemeente heeft vanaf 2016 te maken met vennootschapsbelastingplicht en wordt hiervoor niet
gecompenseerd. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet volledig bekend. Na af-
stemming met de Belastingdienst blijkt dat de processen pachten, kavelruilen en verhuur vastgoed
geen onderneming vormen en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor het proces bos-
beheer (beheer en verkoop van hout) heeft de Belastingdienst uitgesproken dat voor het resultaat de
bosbouwvrijstelling van toepassing mag worden verklaard. Daardoor loopt de gemeente financieel
gezien geen risico. Voor het proces grondexploitaties wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick
scan) gemaakt. Het resultaat van deze doorrekening is meerjarig negatief, waardoor op dit moment
geen sprake is van een onderneming. Daarom verwachten wij dat de financiële consequenties nihil
zijn. Het risico is daarom als gering opgenomen.

d. 3 Decentralisaties: Jeugdhulp (€ 175.000)
De begroting en eventuele voorstellen voor aanpassingen van de begroting worden voor een groot
deel opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van het voorafgaande jaar.

De kosten kunnen positief en negatief beïnvloed worden door enkele cliënten. Zeker bijZorg in Natura
met verblijf. Dit was en blijft een risico voor de realisatie van de begroting.
Het CJG+ tracht het risico te verkleinen door meer duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen deze
kosten in relatie tot de hoogte van het macrobudget. Verder wordt in samenwerking met inkooporgani-
satie Eindhoven een pakket aan maatregelen ontwikkeld om beter op de kosten te kunnen sturen.
Voor jeugd geldt overigens dat sprake is van een open-eind regeling en het risico blijft onveranderd
dat in 2019 Rijksbudget ontoereikend is.

Naar verwachting wordt in 2021 de verdeling van de budgetten voor beschermd wonen en maat-
schappelijke opvang niet meer verdeeld via de centrumgemeenten maar via de individuele gemeen-
ten. Dit via de algemene uitkering. Wat dit betekent voor de uitgaven is op dit moment niet bekend.

e. Sanering bodemverontreiniging (€ 50.000)

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het
gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze we-
gen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per defini-
tie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde
verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig.

f. Atualinzameling (€ 75.000)
Voor de periode 1-2-1997 tlm 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de
Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten
met Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Daarbij is o.a.

afgesproken dat de Brabantse gemeenten jaarlijks tenminste 510 kiloton (de volumeplicht) restafval
ter verwerking (verbranding) aan moeten leveren (volumeplicht). Omdat het afvalbeleid steeds meer
gericht is op het terugdringen van de hoeveelheid restafval, werd in 2011 voor het eerst niet meer aan
die volumeplicht voldaan.
Voor de jaren 2015, 2016 en januari 2O17 loopt hierover nog een geschil dat Attero aan arbiters heeft
voorgelegd, namelijk de vraag of Attero aan de gewesten en gemeenten een (suppletie)vergoeding in

rekening mag brengen voor het verwerven van extra brandbaar afval. ln deze procedure is in 2018
een tussenvonnis uitgesproken dat ongunstig is voor de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk moet
er een eindvonnis komen. Dit zal in 2019 bekend zijn. De uiteindelijke verdeling van de kosten over
de gemeenten en gewesten volgt daarna.
Vooruitlopende daarop onderzoekt de VvC de mogelijkheden om te ageren tegen een, eventueel voor
de gewesten en gemeenten, ongunstig eindvonnis. Mochten de gewesten uiteindelijk aan het kortste
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eind trekken, dan zullen waarschijnlijk ook de gemeenten binnen de gewesten een (deel van die) na-
heffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedures en
verschilt zeet van gemeente tot gemeente.

g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afualfonds (€ 40.000)
Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen tussen het Ministerie van lnfrastructuur en Water-
staat, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven, ontvangen gemeenten een vergoeding voor de in-
zameling van kunststof verpakkingen, afkomstig uit huishoudens, vanuit het Afvalfonds. Daarnaast
ontvangen gemeenten ook een vergoeding van het Afvalfonds voor het vermarkten van het kunststof
dat als recyclebaar uit de sorteerinstallatie komt. Die vergoedingen worden uitgekeerd als voorschot.
Ondanks aandringen van gemeenten, is tot nu toe geen eindafrekening ontvangen over de jaren 2015
Um 2018 i.v.m. onduidelijkheid over de hoogte van de uiteindelijke vermarktingsvergoeding.
lnmiddels lijkt daar voor 2015 en 2016 wel beweging in te zitten, maar ziet het er ook naar uit dat die
vergoeding flink lager uit gaat vallen dan de uitbetaalde voorschotten.

h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen (€ 50.000)
lnwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingsplannen de mogelijkheid om een beroep te doen
op planschade. Bij particulieren initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels
een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploita-
ties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Door het verminderen van het aantal
plannen is het risico beperkt. De omvang handhaven we op € 100.000 met een waarschijnlijk risico dat
zich dit voordoet van 50%.

r. Risrco's grondexploitatie (€ 1.776.000)
Begin 2019 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Op basis hiervan is er een
risico op de grondexploitatie van € í.776.000. Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

j. Gewaarborgde geldleningen (€ 60.000)
De Gemeente Bergeijk staat daarnaast direct garant voor een drietal tussen 1995 en 1997 afgesloten
leningen door Stichting Verantwoord Wonen, in 2011 opgenomen tot woningbouwvereniging Vestia,
bij de BNG Bank N.V. De gemeente Bergeijk is verplicht de rente- en aflossingsverplichtingen over te
nemen mocht Vestia niet aan haar betalingsverplichting kunnen voldoen. Het restant saldo van de
geldleningen is per ultimo 2018 €'1 ,2 miljoen. Deze geldleningen worden in 2019 volledig afgelost. Als
de BNG indicaties heeft dat Vestia niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan meldt zij dit
aan de Gemeente Bergeijk. Dit in het kader van haar zorgplicht richting haar klanten. Op dit moment is

er volgens de BNG geen reden tot zorg. Het risico is als zeer gering, voor 5%, gewogen.

k. Financieringsfunctie reserve (€ 25.000)
Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de
exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het
deel van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter dekking van de risico's. Dit deel
zal immers ingezet moeten worden indien risico's zich daadwerkelijk voordoen. Bij een inschatting dat
maximaal 50o/o van de risico's zich gelijktijdig werkelijk voordoen en een rekenrente van 2o/o betekent
dit een risico van € 25.000 in de exploitatie. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en
voorzieningen zoals vastgesteld in de raad van februari2014.

l. Verbonden partijen (Samenwerking Kempengemeenten, GGD, ODZOB, VRBZO en MRE
(€ 65.000)
De GRSK houdt geen eigen vermogen aan als weerstandscapaciteit. Dit op basis van vastgesteld
beleid. Als calamiteiten zich voordoen worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de
vastgestelde systematiek. ln de concept-jaarrekening 2018 van de GRSK zijn de risico's geïnventari-
seerd. De risico's zijn niet gekwantificeerd in geld. Wij handhaven het eerder gehanteerde uitgangs-
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punt van een risico van € 0,5 miljoen voor de 5 Kempengemeenten (ca € 100.000 per gemeente). Het
is aan de deelnemende gemeenten om weerstandscapaciteit aan te houden.

De vier grote verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE) hebben in hun jaarrekening 2018
een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reservepositie. Daaruit resteert
een deel niet afgedekte risico's, berekend op € 1,25 miljoen (aandeel gemeente Bergeijk ca € 29.000).
lndien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen.
Dat deze risico's zich gaan manifesteren is als "waarschijnlijk" gewogen.

Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:
. Algemene reserve
. Algemene reserve resultaat
. Algemene reserve risico grondexploitaties
r Post onvoorzien.
De algemene reserves betreft incidentele capaciteit en de post onvoorzien structurele capaciteit. Dit is
vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raad van 27 februari 2014.

ln de nota is eveneens bepaald dat de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, de be-

stemmingsreserves, stille reserves en de beschikbare ruimte in de belastingcapaciteit niet meegeno-
men worden in de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves kunnen eventueel tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend
indien de Raad de bestemming kan veranderen zonder financieel nadelige gevolgen. De dekkingsre-
serves maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemming van dekkingsreser-
ves niet kan wijzigen zonder nadelige gevolgen voor de exploitatie.

De gemeente heeft een aantal stille reserves (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde) door het
bezit van vaste activa zoals pachtgronden, erfpachtgronden, bosgronden, gebouwen en terreinen.
Een benadering van de marktwaarde van de bos- en landbouwgrond is per ultimo 2018:

Tabel stille reseryes

Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit van gemeenten zijn de belangrijkste eigen inkom-
stenbronnen de ozb-inkomsten, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Uitgangspunt bij het bepalen
van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is 100% kostendekkendheid.

De weerstandscapaciteitsratio drukt de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weer-
standscapaciteit uit. Hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de
risico's die de gemeente loopt. Het gaat hierbij om de risico's die niet goed kwantificeerbaar en niet
regulier zijn. ln het algemeenheid gaat het om risico's die de gemeente zelf niet of slechts deels kan
beïnvloeden. Voor de overige risico's zijn beheersmaatregelen genomen, voorzieningen getroffen of
verzekeringen afgesloten.
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Bosgronden 1.441 13.000 1,30 í 8.733.000

Geliberaliseerde pacht (1 jr) 219 72.500 7,25 15.877.500

Geliberaliseerde pacht (6 jr) 71 72.500 7,25 5.111.250
Reguliere pacht 693 72.500 7,25 50.242.500

Erípacht 367 36.250 3,63 13.303.750

Totaal 2.791 103.268.000

OmschrijVng Aantal ha. per ha. ln € per mz in € Marktwaarde in €
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ln de nota reserves en voorzieningen die begin 2019 is vastgelegd staat dat de beschikbare reserves
die betrokken worden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit minimaal € 6,0 miljoen moet bedra-
gen.

De totale omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grond-
transacties, is per I januari 2019 ca € 8,9 miljoen. ln de begroting 2019 is hiervan € 1 miljoen gereser-
veerd ten gunste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat. De post onvoorzien is jaar-

lijks vastgesteld op € 25.000.

Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio

Tabel weerstandsratio

De minimale norm van deze ratio is in de nota reserves en voorzieningen 2019 verhoogd van 1,0
naar 1,4. Aan deze norm wordt voldaan.

O ntw i kkel i ng van alg em e ne reseryes
Naast de algemene reserves die onderdeel uit maken van de beschikbare weerstandscapaciteit is er
de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.
ln de begroting is een structurele opbrengst uit grondtransacties geraamd van € 0,5 miljoen. De alge-
mene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in het leven geroepen om schommelingen in de
opbrengsten op te vangen. Daarom wordt deze niet betrokken bij de weerstandscapaciteit. De om-
vang van deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.
De overige algemene reserves zijn er voor het opvangen van risico's. De ondergrens hiervan is in de
nota reserve en voorzieningen 2014 bepaald op € 4,8 miljoen. ln de nota reserves en voorzieningen
2019 is dit verhoogd naar € 6,0 miljoen.

ln grafiekvorm geeft dit de meerjarige ontwikkeling algemene reserves in relatie tot de ondergrens
voor het opvangen van risico's weer. Dit per ultimo van het jaar.
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1. Beschikbare weerstandscapaciteit 8.208 5.929 7.947 8.910
2. Benodigde weerstandscapactiteit 2.745 2.656 2.265 2-441
Weerstandsratio (1 I 2) 2,99 2,23 3,51 3,65

Weerstandsratio (bedragen x € 1.000)
(balansstanden ultimo jaar) 2015 2016 2017 2018

Ontwikkeling algemene reserves
14.000

12.000

ooq
q.,
x

10.000

8.000

6.000

4.000
2014 2015

-+Ondergrens

2016
Jaar..,1-Algemene reserve

2017 2018

Grafiek verloop algemene reseryes

100



Opbouw Algemene reserye
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O ntw i kkel i n g va n bestem m i ngsreseryes
De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.

Ontwikkel in g dekkingsreserves
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G raf ie k verl oo p d e kki ng sre serve s

De dekkingsreserves nemen jaarlijks af met een vast bedrag ter dekking van, een deel van, de kapi-
taallasten. De jaarlijkse vrijval vindt plaats totdat de dekkingsreserve nihil is geworden.

De dekkingsreserve Uitvoering gebiedsimpuls N69 is teruggevloeid naar de bestemmingsreserve DOB
gebiedsakkoord N69. Dit omdat de daaraan gelieerde investeringen zijn komen te vervallen. Dit is

gemeld in de 2e Burap 2018.

Medio 2018 is een dekkingsreserve gevormd van € 500.000 in verband met strategische aankopen in
het plan Hof Noord. lnmiddels zijn de opstallen en de bijbehorende gronden verworven.
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Vanuit de begroting 2018 was voorzien dat er stortingen ten behoeve IKC/Kattendans (€ 500.000) en
de fietsambitie Bergeijk (€ 200.000) toegevoegd zouden worden aan de bestemmingsreserves. Deze
worden te zijner tijd in gezet voor die ontwikkelingen. Om een start te maken met het programmaplan

BergeijkENERGY is € 75.000 gereserveerd. Hiervan is in 2018 ca € 40.000 aangewend.

Door het verplicht tussentijds winstnemen in de grondexploitaties dient het moment van storten bij
bijdragen in de bestemmingsreserve ROL aangepast te worden. Er is een correctie toegepast over
verkochte gronden in de grondexploitaties in voorgaande jaren van € 598.000. Van de opbrengsten
van de verkochte gronden in 2018 wordt € 95.000 gestort. Daarnaast zijn er in het verleden afspraken
gemaakt met ontwikkelaars dat bij ontwikkellng van een plan een bijdrage aan de gemeente moet
betalen. Op basis van deze afspraken is € 359.000 in de bestemminsreserve ROL gestort.

ln verband met een ontvangen bijdrage van € 50.000 van de provincie in het kader van de ruimte-
voor-ruimte regeling toegevoegd aan de bestemmingsreserve DOB - gebiedsakkoord N69. Ook wor-
den er vanuit kavelruittransacties, indien aan de voorwaarden voldaan, bijdragen gestort. ln 2018 was
dit voor ca € 67.000. De aanwending van deze reserve geschiedt voornamelijk vanuit het plattelands-

ontwikkel ingsprogram m a.

Versterki n g rese rvepo siti e
ln haar rapport behorende bij de jaarrekening 2015 heeft de accountant een vergelijking gemaakt met
gemeenten van gelijke omvang als Bergeijk en daarin aangegeven dat de solvabiliteit aandacht ver-
dient. De gemeente kan haar solvabiliteit versterken door het eigen vermogen te verhogen of het
vreemd vermogen te verminderen. Beide onderdelen zijn continu onder de aandacht. Dit wordt bij het
eigen vermogen zichtbaar door met name een stijging van de algemene reserves.
Het rekeningresultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eenmalige uitkering van de
WVK. Dit naast het (tussentijds) nemen van winsten van grondexploitaties. Dit versterkt het eigen
vermogen van de gemeente. Deze neemt toe tot €22,6 miljoen, ultimo 2017 was dit € 18,9 miljoen.
De solvabiliteit van de gemeente neemt daardoor toe tot 41%. Ultimo 2017 was de gemiddelde solva-
biliteit van de Nederlandse gemeenten 35,4%. Onze solvabiliteit is inmiddels op orde.
ln de nota reserves en voorzieningen 2019 is een voorstel gedaan om de minimale buffer in de alge-
mene reserve te verhogen van € 4,8 miljoen naar € 6,0 miljoen. De raad heeft hiermee ingestemd.
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Netto schuldquote 59o/o 80o/o 48o/o

Netto schuldquote gecorrigeerd roor alle rerstrekte leningen 57o/o 78% 47%
Solwbiliteit 41o/o35o/o 29o/o

Structurele exploitatieruimte 2,53o/o 2,860/o 1,42o/o

Grondexploitatie 32% 29Yo 30%
Belastingcapaciteit 94o/o 960/o 960/o

Bedragen x € 1.000
Kengetallen:

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Het Rijk heeft aan deze financiële kengetallen geen normen verbonden. Het Rijk heeft dit nadrukkelijk
overgelaten aan raden en besturen. Het Rijk heeft wel geadviseerd om de kengetallen te relateren
aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. Deze stresstesten geven ook
informatie over de financiële positie. Vanuit het ministerie is de stresstest voor 100.000+ gemeenten.
Alle toezichthouders gebruiken deze signaleringswaarden. Onderstaand overzicht bevat deze:

Onderlinge verhouding van de kengetallen (conclusie)
De schuldpositie is verder verbeterd. Daardoor blijft dit in de schaal van het minste risico. Het landelijk
gemiddelde was in 2017 46,90/o. De daling is het gevolg van grondtransacties, de extra uitkering van
de WVK en het niet volledig realiseren van investeringen.

De solvabiliteit is verder gestegen. Door de hiervoor genoemde redenen is er geen extra financiering
aangetrokken. Met een solvabiliteit van 41% zillen we boven het gemiddelde niveau van de Neder-
landse gemeenten in 2017.
We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor
rond het nulpunt.

De grondexploitatie is relatief groot van omvang. Dit wordt veroorzaakt door met name een tweetal
plannen waarvoor negatieve resultaten worden verwacht. Die verwachte negatieve resultaten zijn
afgedekt door de voorziening tekorten grondexploitaties. Wanneer we de voorziening zouden betrek-
ken bij dit kengetal dan daalt het percentage van 30 naar 20. Door grondverkopen zal de ratio de ko-
mende jaren nog verder dalen.

Op basis van de berekeningssystematiek van het COELO zouden we precies op het landelijk gemid-
delde uitkomen en zou de belastingcapaciteit 100% bedragen. Dit is echter vertekent omdat het

COELO andere aantallen ledigen berekend dan er daadwerkelijk opgehaald worden. Hierdoor komt
het percentage o/o van de belastingcapaciteit iets lager uit. Er is dus ruimte om meer inkomsten uit
belastingen te genereren.

Algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de risico's van de gemeente goed onderkend en
afgedekt zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om tegenvallers in eerste aanleg op te vangen.

aaa

Netto schuldquote
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden
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4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouders: Wethouder M. Kuijken
Wethouder S. Luijten

Weftelijk kader
Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moeten in de para-
graaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Watwilden we bereiken?
ln de toekomstvisie van de gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toe-
passing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, namelijk: Als overheid ligt er een duidelijke
voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te bren-
gen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen
die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen
binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De
inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstig
ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het
dorpse karakter en haar groene structuurelementen.

Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aan-
knopingspunten: Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties,
gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan. Zelfwerkzaamheid door verenigingen
bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimuleerd door middel van TUOB. De gemeen-
te heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking en energiegebruik.

Beleid
. BORA
o VGRP
o GVM

(Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2014)
(Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-201 9)
(Gemeentelijke Visie Mobiliteit)

De paragraaf bevat tenminste de volgende kapitaalgoederen:
Wegen, riolering, water, qroen en qebouwen.

arI. 12,lid I BBV

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
Het beleidskader;
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en
de iaarrekenino.

art. 12,lid 2 BBV

Op grond vanOnderdeel
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BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
ln 2015 zijn we gestart met de tweede periode van BORA. Daarvoor zijn de beheerplannen geactuali-
seerd, en zijn de benodigde middelen voor de periode 2015 - 2024 inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteitsniveaus
De raad heeft in het verleden de gewenste kwaliteit aangegeven via technische methodieken als
IBOR en TUOB. Voor een eenduidige en begrijpelijke communicatie wordt nu gebruik gemaakt van
rapportcijfers. De gewenste streefkwaliteit van ons areaal is vast te stellen op een rapportcijfer 7.

weergave van met

BORA 3
ln de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooral-
eerst de verdiepingsslag naar een gebiedsge-

richte benadering en een verdere integratie van
de vakgebieden doorgezet. Zo is er onder ande-
re een onderscheid gemaakt tussen verschillen-
de structuren zoals een kernwinkelgebied,
woongebieden en bedrijventerreinen. Om het

mogelijk te maken een apart accent te leggen op
de bruggen en fietsinfrastructuur zijn deze apart
inzichtelijk gemaakt. Verdeeld in deze structuren
ziet een overzicht van de gehele gemeente er uit

als onderstaande afbeelding.
Afbeelding 2: Beeldmerk BORA 3: FOCUS
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Afbeelding 3: Gemeente Bergeijk verdeeld in structuurelementen.

Het verdelen van de gemeente in deze struc-
turen en contouren maakt het mogelijk om de

kwaliteit van de openbare ruimte samen te vat-
ten en met behulp van de kleuren en de kwali-
teitsscores op andere manieren te presenteren.
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Kwaliteitsscore
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Zeer goed Goed Matie Slecht Niet acceptabel
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Wegen, Verkeer en Bruggen
Voor wegen is, voor de periode van2015 - 2018, een nieuw beheerplan vastgesteld. Het beheerplan
is gericht op voorkoming van kapitaalvernietiging door adequate maatregelen op het juiste moment te
plannen, waardoor extreem a tare en dure maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Het be-
heer is daarnaast gericht op het inperken van risico's ten aanzien van aansprakelijkheid van
vermijdbare schades aan derden.

Eind 2018 is de reguliere weginspectie uitgevoerd. Met deze inspectie wordt de kwaliteit van de ver-
hardingen vastgesteld. Op basis van de vastgestelde kwaliteit worden de onderhoudsplannen ge-

schreven. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van het gemiddelde technische kwaliteitsniveau
van de verhardingen binnen alle cluster (wijk) op basis van de weginspectie van het najaar van 2018.

5,8

Kwaliteit

BA

N?ts:

q
Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) november 2018.

Op basis van de resultaten van de weginspectie kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van met
name de wegen in het buitengebied en de gebiedsontsluitingswegen onvoldoende is. Een groot aantal
van deze locaties zullen de komende jaren worden opgenomen in de onderhoudsplanning.
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Onderstaande afbeeldingen geven de gemiddelde kwaliteit van deze onderdelen weer
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Afbeelding 5: Gemiddelde kwaliteit van de wegen in het buitengebied.
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Ontwikkelingen 2018:
- Regulier onderhoud aan de verhardingen
- Aanleg vrijliggend fietspad Bisschop Rythoviusdreef
- Reconstructie fietspad Ploegpad
- Herinrichting Kept / Kerkstraat
- Realisatie uniformeschoolomgevingen
- Vervangen brug Looerheideweg

Voor wegen, verkeer en bruggen is voor 2018 in de exploitatie ca. € 242.000 uitgegeven. Voor het
beheer is ca € 1,2 miljoen gestort in de voorziening Wegen en bruggen. Dit is inclusief een bijstelling
van€27.000 in verband met actualisatie van het beheerplan. ln 2018 is ca € 0,5 miljoen aangewend.
Werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Enderakkers, Beeken en Kempervennendreef zijn
voorbereid en worden in 2019 uitgevoerd. Dit geldt ook voor een groot deel van het asfaltonderhoud.
ln verband met lage waterstanden in de rivieren was er onvoldoende aanvoer van asfalt waardoor
uitvoering in 20'18 niet mogelijk was. Dit vindt nu plaats in de 1" helft van 2019.

Voorziening Wegen & bruggen
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Grafiek 1: ontwikkeling voorziening Wegen en Bruggen

Groen en Spelen
Het groenbeheerplan omvat het groen binnen en buiten de bebouwde kom, inclusief wegbermen,
watergangen en poelen. Dit omvat het onderhoud en vervanging met inzicht in betrokken partijen,

zoals WVK-groep, aannemers en de buitendienst. Voor de gemeentelijk bos- en natuurterreinen is

een apart bosbeheerplan in uitvoering.

Met de renovatie Brouwersbos nabijcentrum Bergeijk is een begin gemaakt. Afronding zal begin 2019
plaatsvinden.

Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud van de 199 speeltoestellen, de
100 sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden, zodat deze netjes en veilig blijven.
Zo voldoet de gemeente aan haar eigen doelstellingen en aan wettelijke verplichtingen.
Het onderhoud aan de speeltoestellen bestaat uit:
. periodiekeinspecties;

. het uitvoeren van reparaties aan de toestellen zelf;
o het uitvoeren van reparaties aan de ondergronden;
. het vervangen van toestellen;
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. het vervangen van ondergronden.
Het onderhoudsniveau van het groen en de speelvoorzieningen voldoet aan het gewenste kwaliteits-
niveau van een 7.

Ontwikkelingen 2018:
- Het bomenbestand heeft in 2018 last gehad van de stormschade, droogte, insecten en schimmels

met als gevolg meer hinder, verminderde vitaliteit en uitval. Gevolg van o.a. klimaatveranderingen.
Aanvullende boominspecties zijn uitgevoerd om risico's te managen.

- De Plukroute Eetbaar Groen in de wijk Beistervelden is uitgebreid met een voedselbos. Nabij in-
dustrieterrein de Waterlaat werd een 'bijenbosje' ingericht in combinatie met Japanse haver als
bodembedekker. Beide projecten ingericht tijdens de Boomfeestdag in maart.

- De locaties met de agressieve exoot Japanse Duizendknoop zijn in beeld gebracht.
Aan onderhoud van het groen is in 2018 ca € 1,í miljoen uitgegeven. Voor het onderdeel Spelen is
€ 67.000 uitgegeven. Dit is exclusief de inspanningen van de buitendienst en kosten voor overhead.

Voorziening Openbaar Groen

ooq
q,

c
o
o)
(U

E
o)

co

80

60

40

20

0
2018 2019 2020 2021 2022

rSaldo 1-1 0 46 18 I 0

r Storting 46 39 39 39 39

* Onttrekking 0 66 48 48 38

Grafiek 2: ontwikkeling voorziening Groen

Openbare Verlichting
!n2014 is het beleidsplan openbare verlichting geactualiseerd. Dit plan beschrijft de beleidsuitgangs-
punten omtrent het beheer van de openbare verlichting. Hierin is onder meer vastgelegd dat bij het
vervangen van de huidige armaturen er gekozen wordt voor LED-verlichting.

ln de periode van 2018 tot en met 2025 worden alle conventionele armaturen van de openbare ver-
lichting versneld vervangen door LED-armaturen. Door het gebruik van LED-verlichting wordt een
lager vermogen gebruikt met een besparing van energie en dus een daling van het energieverbruik
met als gevolg een vermindering van de CO2 uitstoot.

Ontwikkelingen 2018:
- Regulier onderhoud aan de openbare verlichting
- Vervangen van in totaal 437 armaturen door LED.
- Aanleg dynamische LED verlichting langs fietspad Bisschop Rythoviusdreef

Aan energiekosten voor de openbare verlichting is in 2018 € 80.000 uitgegeven. De verwachting is dat
dit komende jaren gaat dalen door de omvorming van LED-verlichting.
De investering van € 0,2 miljoen ten behoeve van deze omvorming is gerealiseerd.
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Er vond een storting plaats van € 125.000 in de voorziening Openbare verlichting. Hierbij is rekening
gehouden met een vrijval van de voorziening van € 24.000 als gevolg van het actualiseren van het
beheerplan. Er is in 2018€ 90.000 uitgegeven.

Voorziening Openbare verlichting
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Grafiek 3: ontwikkeling voorziening Openbare verlichting

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Het VGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weer-
geeft. Door middel van het VGRP legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat de rol van inwo-
ners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater.

Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden heeft de gemeente Bergeijk gekozen voor een
geldigheidsduur van vijf jaar: 2015-2019. De planningshorizon reikt echter veel verder en bedraagt 60
jaar. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze planningshorizon.

Voor de zorgplicht afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd
- Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater.
- Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Voor de zorgplicht hemelwater is het onderstaande doel geformuleerd:
- Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover de particulier niet op eigen terrein redelijker-

wijs in de verwerking ervan kan voorzien);
- Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

Voor de zorgplicht grondwater is het onderstaande doel geformuleerd:
- Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel

belemmert.
Met betrekking tot de hemelwaterverwerking door perceeleigenaren is het streven om de inwoners en

bedrijven zo veel mogelijk zelf te laten doen. De particulier is immers zelf verantwoordelijk voor de
verwerking van hemelwater op het eigen perceel.

Ontwikkelingen 2018:
- Afgezien van reguliere zaken en onderhoud heeft in 2018 nadruk gelegen op onderhoud van ge-

malen en randvoorzieningen. Hierbij zijn en worden ook (mini)gemalen gerenoveerd. De renova-
tiewerkzaamheden worden in 2019 doorgezet en afgerond.

- Hemelwaterstructuur verbeterd bij/op de industrieweg op voormalig Diffuthermterrein om te zijner
tijd hemelwater van afgekoppelde bedrijfsgebouwen gescheiden af te kunnen voeren.
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Rioolvervanging gerealiseerd van de Fazantlaan en van de Kept. Bij de rioolvervanging is ook de
inrichting van het openbaar terrein vernieuwd.

Accommodaties
Een groot aantal gemeentelijke accommodaties vallen onder het TUOB-beleid en de bijbehorende
systematiek. Aan de hand van een conditiemeting is de onderhoudstoestand van alle gemeentelijke
accommodaties bepaald, waarna meerjaren-onderhoudsplannen (MJOP's) zijn opgesteld. Dit is ge-
daan voor gebouwen, terreinen en sportvelden. De gemiddelde kwaliteitsscore bedraagt 7,4.

ln navolging op de klimaatdoelstelling gaan we de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk energie-
neutraal maken. Er zijn in 2017 energiescans uitgevoerd die hebben geleidt tot een uitvoeringspro-
gramma. Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld op basis van principe Trias Energetica. Hierbij wordt
in eerste instantie prioriteit gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het
energieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we nemen
om dit duurzaam op te wekken. Het uitvoeringsprogramma wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het
bestaande (TUOB) beleid Voor sportverenigingen blijft het budget voor groot onderhoud bij de ge-
meente. De overige huisvestingskosten zijn vastgelegd in de exploitatiesubsidie.

Ontwikkelingen in 20í 8:
- Uitvoering regulier onderhoud;
- Overdracht blokhut d'n Duvelshoek van gemeente naar Stichting Scouting Riethoven;
- Fase 1 verledden gemeentehuis;
- Renovatie kleedruimten gemeenschapshuisTerlo;
- Dakrenovatie gymzaal de Zonnesteen;

Voor regulier klein en dagelijks onderhoud is € 410.000 uitgegeven met name als bijdrage aan de
verenigingen. Dit op basis van het TUOB-beleid. Voor groot onderhoud is ca € 1,27 miljoen gestort. Dit
is inclusief een aanvullende storting van ca € 555.000 als gevolg van het actualiseren van het beheer-
plan. Dit wordt vooral veroorzaakt door het geplande groot onderhoud van de Kattendans in 2020.

Voorziening Accommodaties
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Grafiek 4: ontwikkeling voorziening Accommodaties

Areaal en vervangingswaarde
ln onderstaande tabellen geven we een indicatie van de omvang van het gemeentelijk eigendom met
de waarde die ze vertegenwoordigen.
De omvang van het areaal is per structuurelement als volgt samen te vatten.
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9.491 m 54-437 m1 226 st. 487 st.Bedrij\enteÍreinen 3.791 m, 29.199 m, 17.757 m2

4.1m st. st. 12 1

Hoofdwegen binnen de kom 32.410 m 271.991 m2 838 st. 2.143 st. 11,025 m2 '130.299 m, 10.637 m,
Buitengebied

buiten de kom

m st. st.
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2.880 st.79.692 m 558.008 m'?
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Structuurelement
aantallen

Mast Boom Cultuur Gras Natuur
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Vrij \enal Wegmk-

6.

143 1130 23 0 52 50
5 1 46.

nnen 226 42921.970 20.640 1.366 1.179 't2B 45.
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Structuurelemeni
x € 1.000

Vrij wnal
leiding

Wegwk-
onderdeel

Cultuur
beplanting beplanting

Mast Boom Gras Natuur Totalen

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ten minste € 222.500.O00 (Het
arcaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht
niet meegenomen). Dit is als volgt uitgesplitst:

Financiële verantwoordi ng
Vanaf 2017 worden investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte verplicht geactiveerd
op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.

Dat betekent dat we de gelden voor BORA vanaf de begroting 2017 hebben gesplitst:
r Uitgaven die thuishoren in een exploitatiebegroting;
. Uitgaven die ten laste van een voorziening (BORA) mogen worden gebracht;
o lnvesteringen in maatschappelijk nut die moeten worden geactiveerd op de balans.
Voor het beheer van de riolering (economisch nut) )was een soortgelijke systematiek al ingericht

Schematisch ziet het financiële beheer van de kapitaalgoederen er als volgt uit:

Om een totaalbeeld te hebben zijn in de volgende overzichten de jaarlasten samengevoegd. Voor een
overzicht van de investeringen verwijzen wij u naar de bijlagen.

Overzicht

J a a

Beheer kapitaalgoederen

Exploitatie

T

Wegen, lerkeer en bruggen 258 242

Groen en spelen 1.152 1.195

Openbare r,erlichting 78 80

Gebouwen en sportaccomodaties 400 410

Totaal exploitatie í.888 í.928
Totaal stortingen naar de onderhoudsworzieningen 2.032 2.640

Totaal onderhoud kapitaa lgoederen 3.920 4.568

Begroot 20'18

na wijziging
Werkelijk

2018bedragen x € 1.000
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4.4 Paragraaf fi nancieri ng

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

Wetteliik kader
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Watwilden we bereiken?
Het op een verantwoorde wijze sturen en beheersen van financiële vermogenswaarden, de financiële
stromen en de hieraan verbonden risico's. De financieringsparagraaf wordt gemaakt om een aantal
redenen.
. Het geven van inzicht in de financiering van de gemeente
. Het voorkomen van diverse risico's die met vermogensbeheer gelopen kunnen worden. Als risi-

co's kunnen genoemd worden: renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitenrisico's
o Het zorgen voor zo voordelig mogelijke renteresultaten

Ontwikkelingen
Het overheidssaldo wordt voor 2018 geraamd op 0,9 procent van het bbp. Het overschot valt 0,1 pro-

centpunt hoger uit dan werd geraamd bij de Miljoenennota 2019.
De overheidsschuld wordt voor eind 2018 geraamd op 52,7 procent van het bbp. Ten tijde van de

Miljoenennota werd de schuld nog geraamd op 53,1 procent van het bbp. Ten opzichte van de Miljoe-
nennota 2019 is de overheidsschuld dus met 0,4 procentpunt verbeterd. De belangrijkste verklaring
hiervoor is de positieve ontwikkeling van het overheidssaldo. Daarnaast heeft het CBS de schuld ulti-
mo 2017 licht neerwaarts bijgesteld, wat een verlagend effect heeft op de schuld.
Met een overheidssaldo van 0,9 procent bbp en een overheidsschuld van 52,7 procent bbp voldoet
Nederland aan de Europese grenswaarden van respectievelijk -3 en 60 procent. Nederland presteert

hiermee tevens beter dan het Europees gemiddelde van -0,6 en 86,9 procent bbp. Daartegenover
staat dat er landen in de Eurozone zijn met een lagere overheidsschuld (waaronder de Baltische sta-
ten en Luxemburg) en een positiever overheidssaldo (waaronder Duitsland) en dat de overheids-
schuld nog altijd hoger is dan voor de crisis (43,1 procent bbp).

Beleid
o Wet financiering decentrale overheden (Fido) (2000)
. Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) (2014)
o Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

Wat hebben we ervoor gedaan?
Rentevisie/beleid
Gedurende het jaar worden geldmiddelen ontvangen en betalingen gedaan. Bij investeringen en
grondexploitatie gaat het vaak om grote bedragen die op verschillende momenten in het jaar betaald
en ontvangen worden. Een eventueel negatief saldo dat op verschillende tijdstippen in het jaar op de

bankrekeningen staat wordt zo lang mogelijk gefinancierd met kortlopende geldleningen (kredietlimiet
BNG), overschotten boven de € 350.000 worden automatisch afgeroomd naar onze bankrekening bij
het ministerie van Financiën. Het moment van aantrekken van een langlopende geldlening wordt on-
der andere gebaseerd op de rentevisie van de BNG. Als verwacht wordt dat de rente gaat dalen wordt
gewacht met het aantrekken van een langlopende lening en met kort geld gefinancierd.
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Risicobeheer
ln de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waar-
aan de gemeente moet voldoen. Zo moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde
drempel worden aangehouden in de schatkist. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot I
jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflossingen en
renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van I jaar of langer) mag
in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.

Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van de gemeente Berge-
ijk. Het risico's vallen in drie soorten uiteen:
o Renterisico's op kortlopende schuld (opgenomen geld)
o Renterisico's op langlopende schuld (opgenomen geld)
. Liquiditeitsrisico's

Renterisico op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet
De gemeente kan haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. ln de Wet Fido is de kas-
geldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De
kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5o/o van het begrotingstotaal van de lasten van de oorspronkelijke begro-
ting. Dit is ca € 43 miljoen in 2018. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwar-
talen overschreden worden. De toezichthouder toetst hierop. Per ultimo 2018 had de gemeente geen

kasgeldleningen.

De omvang van de kasgeldlimiet in 20í8 was als volgt:

Overzicht omvang ka sge I dl i mi et

Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm
Bij het aantrekken van lange geldleningen (looptijd > I jaar) moet op grond van de Wet Fido rekening
worden gehouden met de renterisiconorm. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote
concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het doel is het
spreiden van de looptijden van de leningenportefeuille waardoor bereikt wordt dat mogelijke renterisi-
co's in tijd gespreid worden. ln een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de
renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20oÁ van het begrotingstotaal per 1 januari

bedragen.

De omvang van de renterisiconorm wordt als volgt

Ove rzicht omva ng re nteri si conorm

ln 20í8 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. De renterisiconorm is niet overgeschreden

Liquiditeitsrisico's
De liquiditeitsrisico's betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico's. Dit zijn risico's ten aanzien van
mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grond-

'1i;

1 43.277 43.277
limiet 8,50% 8,50% 8,50%

3 Kas imiet in

4 Gemiddelde netto 2.578 2.773 626
aan limiet?5

Bedragen x € 1.400 Kwartaal 1 Kwaftaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

1 Grondslag \oor norm: omr/ang oorspronkelijke begroting 43.277

2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 2OoÁ uan grondslag 8.655

3 Herfinanciering 0

4 Herfinanciering in % begroting 00À

5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3) 8.655

Bedragen x € 1.000 2018



exploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquidi-
teitengebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen.
Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG).
Door een meerjarige liquiditeitenplanning op te stellen is er inzicht in de behoefte aan liquide middelen
dan wel in het overschot aan liquide middelen. Het voorzien in tijdige en juiste informatievoorziening
vanuit de organisatie is voor het functioneren van de treasuryfunctie van groot belang.

Schatkistbankieren
Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten liquide middelen aanhouden in de schatkist bij

het Rijk of uitzetten bij mede-overheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te
verstoren is het toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemid-
deld mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerela-
teerd aan de omvang van de begroting en komt voor 2018 uit op € 325.000. Bedragen boven de
€ 325.000 wordt automatisch afgeroomd naar de bankrekening bij het ministerie van Financiën. Op
het moment dat er een tekort dreigt op de BNG betaalrekening worden deze gelden teruggestort.

Overzi cht ge mi dde lde sal d o sch atki stba nki e re n

Kredietrisieo's
De gemeente Bergeijk loopt kredietrisico's voor garantstellingen bij onderstaande instellingen

Overzicht garanties en borgen d.m.v. achtervang

Vanaf 2OO3 zi)n er geen nieuwe garantstellingen meer verstrekt. Door aflossingen van de instellingen
wordt de achtervang (A) of de garantstelling (G) steeds kleiner, waardoor ons risico verminderd.

Leningenportefeuille
Er is in het boekjaar 2018 ca € 3 miljoen afgelost op de leningenportefeuille. Herfinanciering was niet
nodig. Dit onder andere vanwege achterblijvende uitgaven op het investeringsprogramma en extra
inkomsten van de WVK. De omvang van de leningenportefeuille is daardoor gedaald van € 28 miljoen
ultimo 2017 naar € 25 miljoen ultimo 2018.

a I a

1 Saldo BNG 211 't65 210204
2 Saldo SKB 302 876 823 460
3 Gemiddelde saldo (3 = 1 + 2l 1.087506 988 670

Dag-
gemiddelde
kwartaal 1

Dag-
gemiddelde

kwartaal 2

Dag-
gemiddelde

kwartaal 3

Dag-
gemiddelde

kwartaal 4

Bedragenx€1000

Stichting Vestia 1.411 1.3263.252 85Achtenang
Stichting Wooninc Achtenang 14.222 8.985 521 8.464

Woningstichting de Zaligheden Achtenang 10.000 10.000 10.0000
Totaal Borgstellingen 27.474 20.396 í9.79í606

Stichting gemeenschapshuis
Terlo 11Garantie 458 298 286
Stichting Speeltuin de Bucht Garantie 17

Stichting Vestia 7.598 1.737 1.172

61 21 4
Garantie 564

Stichting Wooninc 2.480 2.384Garantie 3.449 96
1892 22 3Tennisvereniging Weebosch Garantie

101 10 91209Woninqstichting Luyksqestel Garantie
Totaal garantstellingen í1.867 3.9694.658 689

Bedragen x €1 .000
Naam

Oorspronkelijk
bedrag

Restant
1-1-2018

Restant
31-12-2018Aard Aflossing
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De raming van de rentelasten is daarom tussentijds ook naar beneden bijgesteld en was als volgt:

rentelasten

Renteschema
ln de nota Rente 2017 die door de commissie BBV is uitgebracht wordt ingegaan op de verwerking
van de rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze notitie is het be-
vorderen van een eenduidige handelswijze met betrekking tot verwerking van de rente door gemeen-

ten (harmonisering) en hiermee de transparantie te verbeteren. Daarvoor is een rekensystematiek
van toepassing die in onderstaand schema is weergegeven.

EMU referentiewaarde
Bij de invoering van de euro in de Europese Unie is afgesproken dat het begrotingstekort per deelne-
mend land beperkt moet blijven tot 3%. De overheidsschuld (EMU-schuld) van een land is de totale
schuld (uitstaande leningen) van de overheid (de Rijksoverheid, de sociale fondsen en de decentrale
overheden zoals gemeenten en provincies). Het begrotingssaldo (EMU-saldo) is het verschil tussen
de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot
op de begroting zijn. De EMU-schuld wordt aangeduid in een percentage van het bruto binnenlands
product (BBP): de zogenaamde EMU-schuldquote. Zo kan een goede vergelijking worden gemaakt

tussen landen onderling.

I Rente opgenomen geldleningen

2 Rente kasgeldleningen -8 28 -8

3 Totaaf rente ( 3= 1+ 2l 601 671 560 545

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2018 na

wijziging

Realisatie
2018

Bedragen x € 1.000

a Externe rentelasten orer de korte en lange financiering 643 568 560

b Externe rentebaten 5 41 32

T1 Totaal door te rekenen exteme rente (a - b) 637 527 528

c Rente doorberekend aan de grondexploitatie 203 218 218

T2 Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c) 434 309 310

d Rente orer eigen \€rmogen en roozieningen 444 520 520

T3 Aan taakrclden toe te rekenen rente (T2 + d) 878 829 830

e Werkelijk aan taken toegerekende rente 1.022 1.022 917

f Renteresultaat op taak treasury fi3 - e) -14/. -í93 -86

Begroot
primitief

2018

Begroot na

wijziging
2018

Werkelijk
2018Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000

1. Exploitatiesaldo wórtoerceging aan c.q. onttrekking uit resenes (zie BBV, artikel 17c) 3.645

2. Mutatie (im)materiële wste actira 1.400

3. Mutatieloozieningen 1.163

4. Mutatie loorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -339

5. raste actira 0

Berekend EMU Saldo 3.747

Emu referentiewaarde per 31-12-2018 2018
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4. 5 P a ragraaf bed rijfsvoeri ng

Portefeuillehouder Burgemeester A. Callewaert-de Groot (Dienstverlen ing/lCT/P&O)
Wethouder S. Luijten (P&C)

Wettelijk kader
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Watwilden we bereiken?
Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend alert te zijn op kansen om producten en
diensten te verbeteren en deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van
dienstverlening staat daarbij voorop.
Voor het realiseren van de toekomstvisie wordt van de ambtelijke organisatie verwacht dat deze een
hoge mate van flexibiliteit vertoont en zich continu ontwikkeld in relatie tot de veranderende omgeving.
Daartoe hebben we vanuit het principe "organisatie 3.0" en "ambtenaar 3.0" de organisatieontwikke-
ling verder in gang gezet. Focus zit op de volgende aspecten:
1. een professionele, waarde gedreven en zelfbewust dienende ambtelijke organisatie. De mede-

werker is zich bewust van zijn verschillende rollen en denkt van "buiten naar binnen".
2. Werken met de netwerksamenleving is een vanzelfsprekendheid.
3. De dienstverlening richting inwoners en ondernemers heeft voortdurend de aandacht en wordt

waar mogelijk verbeterd.
4. De gemeente Bergeijk is een betrouwbare partner en heeft bescherming van (persoons)gegevens

als een van haar grootste prioriteiten.

5. De gemeente Bergeijk voert een degelijk financieel beleid binnen een sluitende begroting en de
kerntaken worden efficiënt en effectief uitgevoerd.

6. Over het doel en de daarop betrekking hebbende financiën van verbonden partijen wordt regelma-
tig gerapporteerd.

Dit willen we bereiken door een dienstverlenende, regie voerende en faciliterende gemeente te zijn.
Een gemeente die de verantwoordelijkheid waar mogelijk bij haar burgers legt en zich inzet voor een
goed rentmeesterschap.

De bedrijfsvoering heeft de reikwijdte van de totale gemeentelijke organisatie. De doelen van bedrijfs-
voering zijn altijd facilitair aan de doelen van de totale organisatie. Door het optimaliseren van de be-
drijfsvoering wordt ernaar gestreefd om de doelen en ambities uit de andere programma's zo efficiënt
en effectief mogelijk te realiseren.
De beoogde effecten van het inzetten van de middelen van bedrijfsvoering zijn:
. Efficiënt en effectief benutten van de beschikbare middelen
o Continuïteitdienstverlening
r Betrouwbare organisatie en bestuur
r Transparantie met betrekking tot beleid, doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoe-

ring
e Voldoen aan wet- en regelgeving
Dit willen we bereiken door het adviseren en ondersteunen van het bestuur op strategisch en tactisch
niveau, het ontwikkelen van resultaatgerichte P&O instrumenten, het aanpassen van de ICT-
infrastructuur, het verbeteren van de P&C cyclus en -instrumenten en managementinformatie.

aaa

lnzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten art. í4 BBV
aanzien van de bedriifsvoerinq.

Op grond vanOnderdeel
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Beleid
. Organisatiebesluit (2014)
o Mandaatbesluit(2017)
o CAR/UWO (2013)
r Functieboek de Kempen (2010)
o Veiligheid op maat (2006)
o Financiéle verordening (2017)
o Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2003)
o lnformatieveiligheidsbeleid Kempen gemeenten en de GRSK (2018)
o Kempen dienstverleningsconcept (2013)
o Hoofdlijnen planning & control Gemeente Bergeijk (2008)
. Nota reserves en voorzieningen (2014)
. Masterplan lnterne Controle (2010)
o Archiefverordening gemeente Bergeijk (2016)
. Besluit informatiebeheer gemeente Bergeijk (2016)
. Algemeen Privacybeleid gemeente Bergeijk 2018
. Algemeen Privacybeleid voor de GRSK 2018

Ontwikkelingen
o Wet Normalisering RechÍspositie Ambtenaren (WNRA)
De eerste voorbereidingen zijn getroffen om op 1 januari 2020 de WNRA geïmplementeerd te hebben.
We zijn aangesloten bij P&O de Kempen om samen te werken op dit onderwerp, samen als het kan
en individueel als er specifieke regelingen of wensen zijn binnen de gemeente Bergeijk. Begin 2019
wordt er een planning opgesteld en wordt ook de OR hierin meegenomen.

. Organisatieontwikkeling & BErgeijk SMART Academy
ln 2017 is gestart met een Organisatieontwikkeling met als doel de medewerker en organisatie verder
te ontwikkelen in het licht van de toekomst. We werken als gemeente in een steeds veranderende
omgeving die andere eisen stelt aan medewerkers en organisatie. Dit vergt medewerkers die investe-
ren in zichzelf en zo bijdragen aan een lerende, wendbare organisatie die ontwikkelingsgericht is en
streeft naar continue verbetering. Door te investeren in onze medewerkers, investeren we in de kwali-
teit van onze organisatie. Een organisatie die actief en verbindend samenwerkt met onze inwoners,
andere overheden en partners, met als doel het bestuur en de samenleving optimaal te faciliteren.

Wij als organisatie willen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen van de
Gemeente Bergeijk aankunnen.

ln 201B zijn de woorden Relatie, Ambitie en Wendbaarheid bepaald om de Organisatieontwikkeling
meer richting te geven. Naast de Bergeijk SMART Academy die dit uitdraagt zijn er eind 2018 voor alle
drie de afdelingen sessies gepland om de woorden meer inhoud te geven.

. Onderzoek naar Eigen Risico Dragerschap ZW en WGA

Vanaf 1 januari 2018 zijn we Eigen Risico Drager voor de ZW en de WGA. Dit is bij verzekeraar Loya-
lis ondergebracht. We zijn met een schone lei begonnen (de eerder opgebouwde schadelast is bij het
UWV achtergelaten).

o Dienstverlening
ln toenemende mate wordt het gebruik van het landelijk stelsel van basisregistraties zichtbaar voor de
burger. De communicatielijnen lopen via de speciaal daarvoor ingerichte beveiligde digitale brieven-
bus, de berichtenbox. De berichtenbox is beschikbaar via mijnoverheid.nl. Dit is het kanaal van de
overheid waar de burger centraal zijn gegevens en zaken met de overheid kan beheren. Bergeijk is in

'1i;



2018 aangesloten op de berichtenbox, de WOZ beschikkingenlOZB aanslagen en de aanslagen af-
valstoffenheffing en rioolheffing zijn via de berichtenbox aangeboden.

. Digitaalwerken
Om de digitale dienstverlening verder te faciliteren wordt gebruik gemaakt van een kader om informa-
tie meer toegankelijk te maken via het Document Management Systeem. lnvoering van deze werkwij-
ze wordt gefaseerd in 2018 en 2019 uitgevoerd.

Het College van B&W vergadert digitaal, in aanvulling op het digitaal vergaderen zijn in 2018 de voor-
bereidende stappen gemaakt om het proces bestuurlijke besluitvorming in 2019 digitaal te gebruiken.
Hierdoor vergroten we enerzijds het gemak voor de medewerkers anderzijds de efficiëntie. Daarnaast
beperken we het papiergebruik.

. Privacy - informatiebeveiliging
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze
verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De AVG geldt voor alle organi-
saties, publiek en commercieel, die persoonsgegevens verwerken. Uit de inwerkingtreding van de
AVG vloeien een aantal minimale eisen voort die zijn geïmplementeerd , te weten;

Verwerkingsregister; een register van verwerkingsactiviteiten bij houden, ook wel 'verwerkingsregister'
genoemd. Zowel voor de SK als voor de individuele Kempengemeenten zijn alle gegevensverwerkin-
gen in kaart gebracht: welke persoonsgegevens worden veruverkt, met welk doel, wat de herkomst is
van de gegevens en met wie ze worden gedeeld.

Functionaris Gegevensbescherming (FG); De FG is een onafhankelijk toezichthouder en aanspreek-
punt die toeziet op naleving van de AVG. Er is gekozen voor het aanstellen van één gezamenlijke FG
voor de Samenwerking Kempengemeenten (SK) en de afzonderlijke gemeentelijke organisaties.

Privacybelerd; De AVG vereist een privacybeleid. Dit is opgesteld voor het sociaal domein en voor de
overige activiteiten van de Kempengemeenten en de SK

Privacyverklaring; Op de gemeentelijke website is een privacyverklaring geplaatst. Op deze manier
wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht uit de AVG.

Procedures met betrekking tot "recht van betrokkenen" en melding datalekken; lnwoners krijgen meer
mogelijkheden met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verstrekt. Een voorbeeld hiervan
is het recht op inzage. Het recht op inzage geeft de inwoners antwoord op de vraag of, en zo ja, welke
gegevens zijn vastgelegd door de gemeente. Ook is de gemeente verplicht melding te doen van een
datalek als gevolg van de Wet meldplicht datalekken. Hier is sprake van als derden, die geen toegang
zouden mogen hebben tot persoonsgegevens, toch die informatie in handen krijgen. Voor beide pun-
ten zijn procedures opgesteld.

. lnformatieveiligheid
Dit jaar is informatieveiligheidsbeleid uit 20í4 geactualiseerd. Met de Kempengemeenten en de GRSK
is er een nieuw informatieveiligheidsbeleid voor de Kempengemeenten en de GRSK opgesteld. Dit
beleid is gebaseerd op de geldende Baseline lnformatiebeveiliging Gemeenten (BlG). ln dit beleid is
rekening gehouden met de wettelijke kaders die aan informatieverwerking worden gesteld, zoals de
Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en lnkomen (SUWI), het DigiD beveiligingsassessment (DigiD
audit), en de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob). ln 2019 wordt het informatieveiligheidsbeleid geïm-
plementeerd met het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (Rl&E). Tijdens deze Rl&E
worden de uitgangspunten in het informatieveiligheidsbeleid getoetst met de praktijksituatie. Hier wor-

a a a
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den niet alleen de 'harde aspecten' onderzocht. Dat wil zeggen de techniek, de regels en de procedu-
res. Maar worden ook de 'zachte aspecten' meegenomen. Deze richten zich op het menselijk hande-
len, de cultuuraspecten en daarnaast de sociale en fysieke inrichting van de organisatie.

Organisatie

Formatieovenicht

Personeelskosten

Directie 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Raadsgriffer 1,03 1,17 0,14 1,17 1,17

Bedrijfswering en Publiekszaken 36,94 32,89 0,18 37,12 32,50

Beleid en Ontwikkeling 18,83 18,67 0,29 19,12 18,28

Beheer en ruimte 32,59 30,74 1,48 34,07 32,04

Subtotaal 90,39 u,47 2,09 92,48 84,99

Dagelijks bestuur 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00

Totaal 94,39 88,47 2,09 96,48 88,99

Garantiebanen (1fte = 25,2 uur) 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00

Formatie

31-12-2017

d

Bezetting

31-12-2017

Formatie

31-12-2018

a+b

Bezetting

31-12-2018Mutatie

b

Bedrijfsrcering en Publiekszaken 1,00 Senior handhavingsjurist

Bedrijbrcering en Publiekszaken -0,50 Secretaris bezwaarschriften

Beleid en Ontwikkeling 0,30 Specialist Rampenbestrijding

Beleid en Ontwikkeling -0,1 1 Specialist Milieu

Beheer Ruimte 1,00 Vergunningrcrlener

Beheer Ruimte 0,28 Toezichthouder leefomgeMng (BOA)

Dirersen 0,12 Diwrse mutaties

Totaal 2,09

Afdeling mutatie fte omschrijving

Loonsom 6.025 6.487 6.549 6.202 347

lnhuur (uit loonsom/fexibel budget) 526 130 134 712 -578

Garantiebanen 0 0 0 0 0

Kosten roormalig personeel 507 356 451 462 -11

Structurele detachering 42 34 35 49 -14

Reis - en leblijfskosten 48 52 52 46 6

Vezuimbegeleiding 9 20 20 13 7

Opleiding en
organisatieontwi kkel ing

Woon- werkvergoeding 16 15 15 21

169 158 165 145

-6

20

Owrige personeelskosten 178 260 295 201 95

Totaal 7.519 7.512 7.716 7.850 -134

Realisatie
2017 Begroot 2018

Begroot 2018
na wijziging

Realisatie
2018Bedragenx€'l .000 Verschil

a a a
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Ziektevenuimcijfers

* t/m 3" kwartaal 2018

Juridische kwaliteit
Beroepen/ hoger beroepen/ voorlopige voorzieningen
ln 2018 zijn er 12 beroepen (6 ongegrond, 6 nog in behandeling) en 6 hoger beroepen (2 ongegrond,
1 ingetrokken, 2 nog in behandeling) bij de rechter ingesteld. ln B zaken werd om een voorlopige
voorziening verzocht (3 afgewezen, 5 ingetrokken).

Door de gemeente is in een 2-lal zaken (incidenteel) beroep ingesteld. Hiervan was er 1 gegrond en 1

is nog in behandeling.

Bezwaren
ln 2018 zijn in totaal22bezuaarschriften ontvangen. De commissie heeft in 11 gevallen advies uitge-
bracht en zes bezwaarschriften zijn overgenomen naar 2019. De commissie adviseerde ten aanzien
van de bezwaarschriften als volgt: 1 keer gegrond, 9 keer ongegrond en 1 maal niet ontvankelijk. 5
bezwaren zijn na overleg ingetrokken. De ingezette lijn om zaken in onderling overleg op te lossen
wordt vastgehouden. De reden van het bezwaar kan soms worden weggenomen hetgeen een ar-
beidsintensieve bezwaar en mogelijk (hoger) beroep procedure voorkomt.

Aansprakelijkheden
ln 2018 werd de gemeente 21 keer aansprakelijk gesteld tegen 15 keer in 2017 . Van de 21 ingeko-
men aansprakelijkheden zijn er 1 I toegewezen en 6 afgewezen. Er waren ultimo 2018 nog 4 dossiers
in behandeling.

Kachten 2018
Op grond van Artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht dient jaarlijks een overzicht van gere-
gistreerde klachten te worden gepubliceerd. Wij doen dit door deze op te nemen in deze jaarrekening.

ln 2018 zijn bij de bestuursorganen (college, burgemeester, raad) van de gemeente Bergeijk vijf klach-
ten ingediend. Eén klacht is informeel afgehandeld. Drie klachten zijn via de formele weg afgehandeld.
De drie klachten zijn ongegrond verklaard. Eén klacht is overgenomen naar 2019.

ln 20í8 heeft de Nationale ombudsman zeven klachten ontvangen. Allen zijn zonder onderzoek afge-
daan.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden paftijen)
. BIZOB
. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

aaa

Verzuim percentage i ncl. a,vangerscha p 6,5 3,8 3,1 3,3

Vezuim percentage excl. aruangerschap 5,7 3,8 3,1 3,3

CBS Openbaar bestuur en owrheidsdiensten 5,1 5,3 5,4 5,0

2015 2016 2017 2018
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4.6 Paragraaf verbonden partijen

Portefeuillehouder Burgemeester A. Callewaert-de Groot
Wethouder S. Luijten
Wethouder M. Kuijken
Wethouder M. Theuws

Wettelijk kader
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
verbonden partijen ten minste het volgende worden vermeld:

Wat is een verbonden partij?
ln het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt verstaan onder een verbonden partij: een
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financi-
eel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een par-

ticipatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente mid-
delen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij
en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Wat doet een verbonden partij?
De partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente
uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De
verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en
toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren,
anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zijhaar zienswijze kan baseren.

Bijdrage aan verbonden partij
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld in de begroting van de ver-
bonden partij. De raad kan invloed uitoefenen door het indienen van een zienswijze bij de conceptbe-
groting. Op basis van de stemverhouding zoals afgesproken in de Gemeenschappelijk Regeling kan
de meerderheid gezocht worden voorstellen of wijzigingen daarop doorgevoerd te krijgen.

Kaderstellende en controlerende rol raad
Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de ge-
meenteraad haar kaderstellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter
hebben hun eigen P&C cyclus. Hierin is opgenomen dat voor 15 april de concept begroting aan de

'i;

1. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden
partijen

2. De lijst van verbonden partijen onderverdeeld in gemeen-
schappelijke regelingen, vennootschappen en coóperaties,
stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.

3. ln de lijst van verbonden partijen worden ten minste opge-
nomen:

- de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de ver-
bonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend
wordt;

- het belang in de verbonden partij aan het begin en de ver-
wachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;

- De omvang van het EV en W aan het begin en einde van
het boekjaar;

- De omvang van het verwachte financiële resultaat in het
boekjaar

- Eventuele risico's van de verbonden partii

art. 15 BBV

Op grond vanOnderdeel



raden van de deelnemende gemeenten gestuurd wordt voor zienswijze. Deze zienswijzen worden
beoordeeld bij het vaststellen van de begroting voor 15 juli.

Voor 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan
te bieden. Deze definitieve jaarrekening dient vervolgens voor 15 juli vastgesteld te zijn door het Al-
gemeen Bestuur. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze
geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juliwordt het besluitvan hetAlgemeen Bestuuraan de gemeenten
ter kennisname aangeboden.

Om de kaderstellende rol van de raden te versterken hanteren de GGD, VRBZO, MRE en ODZOD
uniforme uitgangspunten om te komen tot de begroting. Hiermee wordt bereikt dat de discussie bij de
behandeling van de begroting meer over de inhoud kan gaan dan over het geld. Hiervoor stelt zij,
voorafgaand aan de aanbieding van de begroting, een kadernota op.

Watwilden we bereiken
De gemeente Bergeijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen
waaronder gemeenschappelijke regelingen. Deze verbonden partijen voeren het beleid uit voor de
gemeenten.

Beleid
o Art. 15 en art. 69 "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten"
o Wet gemeenschappelijke regelingen 2015
. Wet Fido
. Beleidsnota Verbonden Partijen (2007)

Betrokkenen
ln onderstaand overzicht zijn de deelnemers van de verbonden partijen waaraan de gemeente deel-
neemt weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verplichte categorieën (gemeen-
schappelijke regelingen - vennootschappen en coóperaties - stichtingen en verenigingen).
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Vennootschappeen en coóperaties

Stichtingen en \erenigingen
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Veóonden partijen

Deelnemers

Bergerjk

Bladel

Eersel

ReuseFDe Mierden

Oirschot

Deume

Eindho\€n

Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel

Haaren

Heez+Leende

Helmond

Laarbeek

MeieíJstad

Nuenen C.A.

SomeÍen

s-Hertogenbosch

Sint Antonis

Son en BÍeugel

[Jden

Valkenswaard

Waterschap De Dommel

Rabobankt De Kempen

KOP

Best

Veghel

Veldho\en

Vught

Waalre

Provincie

WVK

ZLÏO
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Bestuurlijk belang
Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente
namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente
stemt.
ln onderstaand overzicht is aangegeven hoe het bestuurlijk belang medio 2018 is georganiseerd in de
gemeente Bergeijk.

GR Metropoolregio Eindho\€n (MRE) Wethouder M.M. Kuijken Burgemeester A. Callewaert -

de Groot
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Brabant Zuid-Oost (GGD)

Wethouder M. Theuws Wethouder S. Luijten

GR Veiligheidsregio Brabant fu id-Oost
(VRBZO)

Burgemeester A. Callewaert -

de Groot
Burgemeester A. Callewaert -

de Groot
Wethouder M.M. Kuijken

GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
(oDzoB)

Wethouder S. Luijten Wethouder M.M. Kuijken

GR Kempisch Bedrij\€npark
(KBP)

Wethouder M.M. Kuijken Wethouder M.M. Kuijken
Wethouder S. Luiiten

Burgemeester A. Callewaert -

de Groot
GR Samenwerking Kempengemeenten
(GRSK)

Burgemeester A. Gallewaert -

de Groot
Voltallige college Niet meer mogeluk per 1-4-

2016
GR Werk\ooziening Kempenland
WVK-groep

Wethouder S. Luijten Wethouder S. Luijten
Wethouder M. Theuws

N.V. Bank roor Nededandse Gemeenten (BNG) Wethouder S. Luilten

íaandeel houders\eroaderi nq)
Wethouder M. Theuws

Brabant Water N.V Wethouder M.M. Kuijken
íaandeel houdersrergaderi nq)

Burgemeester A. Callewaert-
de Groot

Stichting Bureau lnkoop en Aanbestedingen Zrid-
Oost Brabant (BIZOB)

Wethouder S. Luijten Burgemeester A. Callewaert
de Groot *Vacature

Wethouder S. Luijten

Huis ran de Brabantse Kempen Wethouder M.M. Kuijken

Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Burgemeester A. Callewaert
de Groot

niet aangewezen

Algemeen Bestuur
/Algemene
lede nve rgaderi ng

Verbonden partij Dagelijks Bestuur Plaatwe rva nger
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De samenwerkingsafspraken tussen de 21 ge-
meenten in de Metropoolregio Eindhoven zijn
vastgelegd in de Regionale Agenda 2015-2018.
De Regionale Agenda is daarmee de basis van
onze regionale samenwerking. ln de Regionale
Agenda 2015-2018 beschrijven we hoe we onze
ambitie gaan realiseren. Hoe gaan we aan de
slag om de regio verder te ontwikkelen tot een
economische wereldspeler die internationale
allure koppelt aan regionale eigenheid? Met als
uiteindelijk resultaat de ontwikkeling van wel-
vaart en welzijn van onze inwoners.

ln de Regionale Agenda 2015-2018 is de focus
gelegd op de thema's economie, ruimte en mo-
biliteit. Binnen de genoemde thema's werken we
aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in

onze regio.

2018 stond in het teken van het opstellen van
een nieuwe Regionale Agenda. Via een intensief
proces vanuit de 21 gemeenten is op í2 de-
cember een nieuwe Regionale Agenda vrijgege-
ven voor zienswijzen, genaamd "samenwer-
kingsakkoord 2019-2022". Daarvoor worden een
aantal thema's niet meer op het schaalniveau
van 21 gemeenten opgepakt, te weten: strategie
ruimte, Bedrijventerreinen en detailhandel, Wo-
nen en Arbeidsmarkt.

ln het nieuwe akkoord ligt de focus op de the-
ma's: Economie, Mobiliteit, Energiestrategie,
Transitie Landelijk gebied

2018 is het jaar geweest van heroriëntatie voor
het RHCe. Focus op de wettelijke taken heeft
geleid tot meer grip op de financiën en betere
afstemming met de deelnemende gemeenten.
Voor wat betreft taken en positionering van de
organisatie in de toekomst worden diverse sce-
nario's uitgewerkt.

Het verwachte financiële resultaat 2018 be-
draagt ca € 1 miljoen. Dit wordt voor € 0,6 mil-
joen veroorzaakt door vrijval van de voorziening
Reorganisaties SRE en mutatie in de bestem-
m ingsreserves personele kosten.

De gemeente levert een financiële bijdrage op
de volgende programma's:
- Economie
- Fysieke leefomgeving
- Duurzame bestuurlijkesamenwerking
- Regionaal Historisch Centrum

De begrotingsomvang na wijzigingen was € 13,8
miljoen, gemeenten betalen € 10,3 miljoen. Het
aandeel van Bergeijk in de bijdrage is € 0,25
miljoen.

Door een extern fiscalist is een nulmeting naar
de fiscale positie van de MRE uitgevoerd. Hier-
over wordt overleg gevoerd met de belasting-
dienst. Daarnaast valt de MRE in een steekproef
van de belastingdienst, deze wordt eind 2018 I
begin 2019 uitgevoerd. Dit kan financiële conse-
quenties hebben.
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De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren
aan de publieke gezondheidszorg en de ambu-
lance-zorg voor een gezonde bevolking. Haar
kerntaken hierin zijn:
- lnfectieziektebestrijding (incl. TBC bestrij-

ding, SOA-bestrijding, reizigerszorg en hygi-
enezorg)

- Medische milieukunde
- Toezichthoudende taken (o.a. kinderopvang,

wMo)
- Jeugdgezondheidszorg4-18jaat
- Onderzoek en beleidsadvisering
- Gezondheidsbevordering
- Ambulancezorg

Het AB GGD heeft in oktober 2018 een be-

stuursopdracht vastgesteld. Deze is erop gericht
om de financiële basis van de GGD stabieler te
en wendbaarder te maken voor de komende
jaren. Beoogd wordt:
- De GGD is een financieel gezonde organisa-

tie langs een efficiënte en effectieve be-

drijfsvoering;
- De GGD is een transparante organisatie die

strategisch wordt aangestuurd en kort-
cyclisch wordt bijgestuurd;

- De GGD heeft lagere kosten;
- De inwonersbijdrage is stabiel;
- Ruimte voor vernieuwing waardoor inge-

speeld wordt op sociaal-maatschappelijke
vragen van de 21 gemeenten en derden ;

- De GGD is een aantrekkelijke en moderne
werkgever.

De bestuursopdracht bevat 5 deelopdrachten:
1. Optimaliseren van de bedrijfsvoering;
2. Bepalen van de hoogte van de algemene

reserve;
3. Vergroten contracttaken;
4. Onderzoeken strategische samenwerkings-

verbanden;
5. Onderbrengen volledige JGZ bij de GGD.

Hiervoor wordt onderzocht wat de conse-
quenties zijn van inbesteden van de door-
gaande lijn voor JGZ bij de GGD.

Het venruachte financiële resultaat 2018 be-

draagt ca € 16.000 nadelig

De begrotingsomvang van de GGD is ca € 40,2
miljoen, gemeenten betalen ca € 12,7 miljoen.
De gemeente Bergeijk heeft een bijdrage in de
algemene kosten betaald van € 0,31 miljoen.
Hierin zit een extra storting van € 16.000 ter
versterking van de reservepositie. Hierover is de
raad via de 1u Burap 2018 geïnformeerd.
De overige inkomsten zijn bijdrage van zorgver-
zekeraars en opbrengsten uit verkoop van pro-
ducten.

Een aantal risico's bestaan die, indien zich die
allemaal tegelijk voordoen, tot een extra bijdrage
van de deelnemers kunnen leiden. De risico's
worden vooral veroorzaakt door kosten die
moeilijker beheersbaar zijn zoals inzet bij cala-
miteiten, afname van taken door marktpartijen,
wijzigingen van landelijke wet- en regelgeving.
Daarnaast bestaan er risico's dat door organisa-
tieveranderingen als gevolg van aanbestedingen
taken zoals ambulancevervoer en integrale
jeugdzorg overheadkosten niet meer gedekt
kunnen worden.
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Doelstelling is het streven naar een veilig Berge-
ijk waarin burgers zich beschermd voelen mede
door een goede voorbereiding op het gebied van
brandweerzorg en crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van
de gemeenten op de terreinen van:
- Brandweerzorg
- Ambulancezorg
- Gemeenschappelijkemeldkamer
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen

en rampen
- Rampenbestrijdingen crisisbeheersing

o ln 2018 ongekende hitte in de zomer en
extreme droogte gedurende het hele jaar.
Het aantal branden was twee keer zoveel
als in dezelfde periode voorgaand jaar.

. visie doorontwikkeling GHOR en de visie op
crisisbeheersing opgesteld en vastgesteld

o ln december heeft VRBZO afscheid geno-
men van directeur Rob Brons. Werving
loopt.

r ln 2018 zijn de loonkosten (als gevolg van
cao verhoging, pensioenpremie stijging en
IKB) hoger dan primair begroot en ook hoger
dan gecompenseerd via de gemeentelijke
bijdragen.

o ln de begroting 2019 wordt invulling gege-
ven aan een bezuiniging van € 600.000. De-
ze wordt o.a. verwezenlijkt door een structu-
reel voordeel op softwarekosten, verlagen
van budget voor Brandveilig Leven, en het
verminderen van de afname bij Stichting Bl-
zoB.

Het verwachte financiële resultaat 2018 be-
draagt ca € 0,73 miljoen.

De begrotingsomvang was ca 68,2 miljoen. Ge-
meenten dragen hier ca € 39,4 aan bij. De ge-
meente Bergeijk heeft een bijdrage betaald van
ca 1,15 miljoen. Daarnaast ontvangt de VRBZO
rechtstreeks middelen van het Rijk.

De gemeente heeft een verhuurdersrelatie met
de VRBZO. De kazerne in Bergeijk wordt ver-
huurd vanaf 1-1-2014 tot 31-í2-2018, met een
optie om die 5 jaar te verlengen. Na de verlen-
ging kan de huur jaarlijks verlengd worden voor
1 jaar. Daarnaast heeft de gemeente een ver-
plichting om in 2022 de kazerne in Luyksgestel
tegen vooraf bepaalde boekwaarde terug te
kopen.

ln de jaarrekening zijn de risico's opnieuw tegen
het licht gehouden. Er zijn geen risico's die niet
zijn afgedekt door de algemene reserve.
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Sinds 2014 is er een landelijk dekkend netwerk
van 29 omgevingsdiensten. De Omgevings-
dienst is ingesteld om taken uit te voeren op het
gebied van vergunningen, toezicht en handha-
ving (omgevingsrecht) in de fysieke leefomge-
ving.

Sinds 1 juli 2017 is het Besluit Omgevings-
recht (Bo0 van kracht. De impact van de Bor
is voor zowel ODZOB als de deelnemers
aanzienlijk voor de uitvoering van de basis-
taken. Dit betekent het gezamenlijk vaststel-
len van regionaal uitvoeringsbeleid.
De Omgevingswet, die op I januari 2021 in
werking treedt, betekent een algehele stel-
selherziening. Onder de Omgevingswet
worden gemeenten o.a. verplicht om 'omge-
vingswaarden' te monitoren. Om aan deze
verplichting inhoud te geven is de ODZOB
betrokken bij het samen met de gemeenten

opzetten van een regionaal meetnet lucht-
kwaliteit.

Andere ontwikkelingen die invloed hebben
op de werkzaamheden van de ODZOB, zijn:
verbod op asbest daken in2024

Het verwachte financiële resultaat 2018 be-
draagt ca € 489.000. Dit wordt via een tariefcor-
rectie op de uurprijs teruggegeven aan de op-
dracht gevende gemeenten en provincie. De
gemeente Bergeijk ontvangt een restitutie van
ca € 7.000.

a

a

De begroting van de ODZOB heeft een omvang
van ca € 17,1 miljoen. Circa 1/3 deel is daarbij
landelijke verplichte basistaak. De 21 gemeen-
ten betalen aan basis-, verzoek- en collectieve
taken ca € 7,4 miljoen. ln 2018 is ca € 0,26 mil-
joen betaald voor uitvoeríng van het werkpro-
gramma.

Nagenoeg alle risico's die geïnventariseerd zijn
bij het opstellen van de jaarrekening zijn afge-
dekt door de beschikbare algemene reserve. Er
resteert een risico van € 93.000.
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Het samenwerkingsverband bevordert een duur-
zame, robuuste samenwerking met flexibiliteit
binnen geldende marges door het behartigen
van de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten, het vergroten van het
gemeenschappelijke kennisniveau en het inspe-
len op dwingende bestuurlijke en maatschappe-
lijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurs-
kracht van de individuele gemeenten sterk zullen
beïnvloeden met als doel: het, met behoud van
de huidige bestuurlijke schaal, vergroten van de
bestuurskracht door bundeling van ambtelijke
expertise op strategisch, tactisch en operatio-
neel niveau met als resultaat verhoogde kwali-
teit, continuïteit en efficiëntie.

De WVK transformeert door toevoeging van

het onderdeel ISD verstrekking van inko-
men, naar een toekomstgericht participatie-

bedrijf.
Nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienst-
verlening (schuldhulpverlening, Wmo en
Jeugdhulp).
Geïnvesteerd in het voldoen aan wettelijke
verplichtingen en "de basis op orde" zoals
voldoen eisen archiefwet, aanstellen priva-

cy-officer en functionaris gegevensbescher-
ming, verder professionaliseren informatie-
beveiliging
De flexibele schil ISD is verder afgebouwd
ten gunste van vaste formatieruimte.

Het financiële resultaat 2018 is ca € 372.000
positief.

a

a

a

a

GRSK houdt geen eigen vermogen aan. Exploi-
tatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met
de deelnemende gemeenten. Het is aan de ge-
meente om weerstandscapaciteit aan te houden
ingeval van calamiteiten en onvoorziene gebeur-
tenissen.

ln 2018 bedroeg de gemeentelijke bijdrage voor
het SSC, ISD en Jeugd ca€3,25 miljoen.
Met de vorming van een nieuw Participatiebedrijf
gaat de bijdrage aan de GRSK wijzigingen. Me-
dio 2019 zal dat tot een begrotíngswijziging.

Er is een risico op het mogelijk ontstaan van
frictiekosten bij aanpassing van het samenwer-
kingsverband in relatie tot de ontwikkelingen
rondom "strategische agenda Kempengemeen-
ten".

De open-einde regelingen die de ISD uitvoert
heeft tot gevolg dat de bedrijfsvoeringkosten
kunnen toenemen. Er worden plannen opgesteld
voor de vernieuwde uitvoering van de Participa-
tiewet vanaf 20í9 van vier gemeenten (Oirschot
neemt mogelijk door middel van een dienstver-
leningsovereenkomst deel).
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Doelstelling: het op weg helpen van inwoners
naar werk, het bestrijden dan wel voorkomen
van (langdurige werkloosheid, het bestrijden van
armoede, het verstrekken van bijstand en maat-
schappelijke diensten).

Het openbaar lichaam "WVK-groep" is geba-
seerd op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
en heeft tot doel het gemeenschappelijk belang
sociale werkvoorziening ten behoeve van de
deelnemende gemeenten te behartigen. WVK-
groep biedt passend werk aan mensen met een
handicap en aan mensen die om andere rede-
nen moeilijk aan een reguliere baan kunnen
komen.

Al vanaf 2015 zoeken de Kempengemeenten
naar een optimale organisatie en samenwerking
voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet
sociale Werkvoorziening. ln het implementatie-
plan zijn de opmerkingen van colleges, raden,
ondernemingsraden en cliënten- en adviesraden
verwerkt en nader uitgewerkt. Op 20 november
2018 hebben de besturen van WVK-groep en
GRSK dit plan vastgesteld en behoudens goed-
keuring van de colleges ingestemd met de ver-
volgstap, de daadwerkelijke implementatie. De

colleges hebben eind december unaniem inge-
stemd met de realisatie van een Participatiebe-
drijf Kempenplus.
Voor de juridische vormgeving van het Participa-
tiebedrijf is een gelijktijdige aanpassing van de
GRSK en de GR WVK-groep noodzakelijk, om-
dat dezelfde taken niet op verschillende plaatsen

belegd kunnen worden.
De gezamenlijke colleges hebben op 20 novem-
ber 2018 op advies van de stuurgroep afge-
stemd over de gewenste variant. Vervolgens
heeft het AB van de GRSK het wijzigingsvoorstel
voor de GRSK vastgesteld en aangeboden aan
de colleges. Het AB van de WVK-groep heeft
het wijzigingsvoorstel voor de WVK-groep vast-
gesteld en aangeboden aan de colleges.

Het verwachte financiële resultaat 2018 be-
draagt ca € 439.000 positief.

Vanwege de goede vermogenspositie keert de
WVK Um 2020 jaarlijks € 300.000 uit per deel-
nemende gemeente. Daarnaast heeft ze eind
2018 besloten, vooruitlopend op de vorming van
het Participatiebedrijf, per gemeente € 1 miljoen
uit te keren.

De begroting van de WVK heeft een omvang
van ca € 22 miljoen. De bijdragen van de deel-
nemende gemeente werden geraamd op ca € 13
miljoen. Het aandeel van Bergeijk daarin is ca
€ 2,6 miljoen. Uit opdrachten wordt een omgezet
gerealiseerd van ca € 9 miljoen.
Het resultaat van bovenstaande resulteerde in

een begroot positief resultaat van € 35.000.

Er is een financieel kader ontwikkeld waarin de
reservepositie, de risico's en de kostenverdeling
is uitgewerkt. Dit vormt de basis voor de bijstel-
ling van de begroting van het Participatiebedrijf
en de GRSK.
De vorming van het Participatiebedrijf heeft fi-
nanciële gevolgen. De verdeelsleutel (bijdrage-
besluit) die gehanteerd wordt leidt tot een her-
verdeeleffect dat nadelig uitpakt voor de ge-
meente Bergeijk. De kostenstijging komt echter
vooral voort uit verschuiving van kosten, het niet
mogen dekken van structurele lasten uit reser-
ves en de continuering van de bestuursopdracht
Participatiewet.
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Doelstelling is de zorg voor een goed vesti-
gingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgele-
genheid en het economisch klimaat goed blijven.

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel
het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief
hoogwaardig en uit financieel-economisch oog-
punt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen bin-
nen het rechtsgebied, binnen de door het be-
voegd gezag te stellen ruimtelijke en andere
publiekrechtelijke randvoorwaarden, en met
inachtneming van de nader te formuleren secto-
rale doelstellingen en uitgangspunten. De ge-
plande einddatum van de exploitatie van het
KBP, en daarmee de gemeenschappelijke rege-
ling, is 1januari2024.

ln 2018 is de uitgifte van kavels voortgezet. ln-
middels is 46% van de gronden verkocht en
geleverd, 8% verkocht en nog niet geleverd,
15% gereserveerd en nog 31% beschikbaar. De
verkoop van de woonkavels verloopt inmiddels
ook voorspoedig.
Het uitgiftebeleid is geëvalueerd. Op basis daar-
van is een concept herziening uitgiftebeleid op-
gesteld. Dit wordt begin 2019 aangeboden aan
de raden.

De betrokkenen participeren risicodragend in de
realisatie van het plan. Eventuele verliezen of
winsten worden gelijkelijk door de gemeenten
gedragen of over de deelnemende gemeenten
verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen

tonen een sluitende exploitatie

Het tempo van de uitgifte heeft een grote invloed
op het eindresultaat van de exploitatie. lndien
het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit
een grotere impact op het resultaat, omdat de
financieringslasten langer doorlopen. Er worden
jaarlijks diverse scenario's qua uitgiftetempo
uitgewerkt. Deze eindigen allen met een positief

saldo. De overige risico's zijn beperkter in om-
vang en worden nader toegelicht in de jaarreke-

ning van het KBP.

ri r-) .tri).r:lr)ril 'ctr,i].. lrl,;r i..li:r]()r)' )
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Naam
Vestigingsplaats
KVK
Taakveld

BNG Bank N.V.

Den Haag

27008387
Bestuur en ondersteuning

Doel Realisatie 2018
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is
de bank van en voor overheden en instellingen
voor het maatschappelijk belang. Met gespecia-
liseerde financiële dienstverlening draagt BNG

bij aan zo laag mogelijke kosten van maat-
schappelijke voorzieningen voor de burger.
Daarmee is de bank essentieel voor de publieke

taak.
De aandeelhouders hebben zeggenschap in

BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die
zij bezitten (een stem per aandeel van EUR
2,50).

BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de
rug. De forse toename van de kredietverlening in

2018 is vooralte danken aan toenemende inves-
teringen door decentrale overheden en woning-
corporaties. Ook de kredietverlening ten behoe-
ve van duurzame energie is gestegen. Met de
start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de
bank tegemoet aan de groeiende kredietvraag
van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duur-
zame projecten.

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2018 een
nettowinst behaald van € 337 miljoen Dit is iets

lager dan in 2017 wat het gevolg is van de da-
ling van het resultaat financiële transacties naar
€'112 miljoen positief (2017 €'18í miljoen posi-

tief). Het resultaat financiële transacties is sterk
afhankelijk van marktomstandigheden en het
monetaire beleid van de ECB.

Het eigen vermogen van BNG Bank is in het
verslagjaar met € 0,3 miljard toegenomen tot €
5,0 miljard, met name door de ontwikkeling van
de nettowinst. De solvabiliteitsratio's zijn toege-
nomen. De positieve ontwikkeling van de leve-
rage ratio is aanleiding voor BNG Bank om voor
te stellen de pay-out te verhogen van 37,5o/o

naar 50%. Er is € 318 miljoen (2017: € 375 mil-
joen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het
voorstel om 50% van dit bedrag uit te keren
komt neer op een dividend van € 159 miljoen
(2017: € 14'1 miljoen). Het restant wordt toege-
voegd aan de reserves. Het dividend bedraagt
dan € 2,85 per aandeel van nominaal € 2,50
(2017 : € 2,53 d ividend ).

Financieel belang Risico's
Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente

bedraagt 80.886. Dit is circa € 0,15% van het
aantal aandelen.
Al in 20'17 werd aan de doelstellingen uit het
"Bazels akkoord" (richtlijnen solvabiliteit) voldaa.
Vanwege de goede resultaten stelt de BNG nu

voor om het uit te keren dividend te verhogen
van 37,5o/o naar 5Oo/o van de nettowinst. Hier
houden wij structureel rekening mee in onze
begroting.

Dankzij hun degelijke begrotings- en financie-
ringskader is de kredietverlening aan of onder
garantie van decentrale overheden risicovrij. De

BNG voldoet daarnaast aan alle gestelde nor-
men.

4 a *
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Naam
Vestigingsplaats
KVK

Taakveld

Brabant Water N.V.
's-Hertogenbosch
1 6005077
Volksgezondheid en milieu

Doel Realisatie 2018
Het verzorgen van de watervoorziening tot de
aan haar behorende afnemers tegen zo laag
mogelijke kosten en daarmee de benodigde
infrastructuur om het water te distribueren in

stand te houden.

De tarieven van Brabant Water zijn in 2018
met 70Á gedaald, dit na 5 jaren van stabiele
prijzen. Brabant Water streeft naar de beste
kwaliteit en dienstverlening tegen zo laag
mogelijke kosten. Maatregelen op het ge-

bied van digitalisering en toepassing van in-
novatieve technieken helpen steeds efficiën-
ter te werken.

Vanaf 1 april 2018 kunnen bedrijven door de
Raad van Accreditatie voor deze ISO-norm
worden geaccrediteerd. Brabant Water is het

eerste bedrijf dat voldoet aan deze norm en
mag daarom zelf monters nemen voor con-
trole van de kwaliteit van drinkwater. Om
volgens de nieuwe normering te werken is

het kwaliteitshandboek herschreven en zijn

nieuwe werkinstructies geïmplementeerd.

De provincie Noord-Brabant en Brabant
Water hebben nieuwe afspraken gemaakt

over de hoeveelheid grondwater die Brabant
Water in de periode 2018-2022 zal onttrek-
ken.

Het verwachte financiële resultaat 2018 be-

draagt ca€26 miljoen positief.

a

Financieel belang Risico's
Het aantal aandelen van de gemeente bedraagt
16.344. Dit is circa 0,59% van het aantal aande-
len. ln de drinkwaterwet is een toegestaan
maximum solvabiliteit vastgelegd van 70o/o. Per
1 januari 2018 bedroeg deze 56,8.%. ln de al-
gemene vergadering van aandeelhouders is in

2013 een minimumsolvabiliteitseis van 45o/o

vastgesteld. ln verband met een lopende aan-
sprakelijkheidstelling wordt vooralsnog geen

dividend uitgekeerd.

Een belangrijk risico heeft betrekking op de af-
wikkeling van het dossier over de schadeloos-
stelling van de NV Tilburgsche Waterleiding
Maatschappij. Dit vloeit voort uit een in het ver-
leden dwingend rechterlijke overname daarvan.
Deze procedure loopt al geruime tijd. De ver-
wachting is dat de Rechtbank in 2019 tot een
definitief vonnis komt.

*f$
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Naam
Vestigingsplaats
KVK
Taakveld

Stichting Bureau lnkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Oirschot
17159755
Bestuur en ondersteuning

Doel Realisatie 20í8
Het uitvoeren van, het begeleiden van en advi-
seren in een gezamenlijk professioneel inkoop-
en aanbestedingsbeleid. Daarnaast het behalen
van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als
procesmatig gebied voor de zelfstandige ge-
meenten.

Het veruvachte financiële resultaat 20'18 be-
draagt ca € 0,4 miljoen. ln haar oorspronkelijke
begroting 2018 werd uitgegaan van een positief

resultaat van € 0,02 miljoen.

Financieel belang Risico's
De gemeente neemt van de Stichting minimaal
3,5 dagen per week af. Dit zijn in totaal op jaar-
basis 147 dagen. Betaling gebeurt tegen een op
voorcalculatie bepaalde vergoeding.

Er zijn geen materiele risico's aanwezig.
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Naam
Vestigingsplaats
KVK
Taakveld

Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Eersel
í 8022885
Economie

Doel Realisatie 2018
Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen
streeft naar een verbetering van de economie,
een prettiger maatschappelijk klimaat en een
fijne leefomgeving in de Brabantse Kempen. De
Stichting werkt vanuit een multi-helix structuur
en is een coalitie van gemeenten, onderwijs- en
kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties die initiatieven van onderaf on-
dersteunt en ambitie van bovenaf oplegt om de
duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te
behouden. Voor de nieuwe organisatie zijn een
aantal ambities geformuleerd.

a ln 20í8 is een nieuwe manager aangesteld.
Gemeenten hebben een evaluatie uitge-
voerd op de samenwerking HvBK. 4 ge-
meenten hebben aangegeven de samen-
werking voort te zetten. De gemeente Oir-
schot op projectbasis.

a

Financieel belang Risico's
De gemeente heeft een bijdrage van ca
€ 28.000 geleverd.

Er zijn geen materiele risico's aanwezig.
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Naam
Vestigingsplaats
KVK
Taakveld

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Veiligheid

Doel Realisatie 2018
Sommige problemen van mensen zijn zo com-
plex dat de reguliere zorg- en veiligheidsproces-
sen geen -afdoende- oplossing bereiken. Dan
zijn regie en coórdinatie nodig om tot een door-
braak te komen. Daarvoor brengen de procesre-
gisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis
(ZVHHBZO) professionals uit de zorg, veiligheid
en gemeente(n) bij elkaar. Dankzij de netwerk-
samenwerking worden complexe problemen
integraal aangepakt en beter beheersbaar.

ln het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
werken overheid, politie, justitie, reclassering,
kinderbescherming en (verslavings)zorg samen.
Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leef-
baarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant
Zuidoost te verbeteren.

Financieel belang Risico's
De begroting 2018 bedraagt € 735.000. De
Rijksbijdrage bedraagt € 319.500 en de bijdrage
van de gemeenten € 415.500. De gemeentelijke
bijdrage is € 4.350.

Er zijn geen materiele risico's aanwezig

t I 0
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1.0054.038 4.280 20.345 17.413
2.555 -172.847 11.985 11.903

7.391 44.806 49.1177.561 772

5.055 4.2541.577 '1 .515 0

07.536 8.736 45.245 30.799

423 7.958 8.490345 373

438ffi 27.525 21.211 2.076 2.072
mBank 3374.953 4.991 135.072 132.518

Brabant Water N.V mln 609 635 439 458 26

Stichting Bureau lnkoop en aanbestedingen
Zridoost-Brabant (B IZOB )

575666 786 634 382

Stichting Huis lan de Brabantse Kempen *

103
enng

58 36 93 -22
Zridoost

Eigen lermogen Vreemd \ermogen
01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

Verwacht
Resultaat

2018

Bedragen x € 1.000

Financiële kengetallen verbonden paÉijen

* Info is niet beschikbaar in begroting van verbonden partij

Bijdrage door gemeente Bergeijk
Het belang in % is de verhouding tussen de bijdrage van de gemeente Bergeijk ten opzichte van de
andere deelnemers in de verbonden partij. Dit voor zover er geen specifieke verdeelsleutel is.

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

250 252 252 2522,44
310 310289 2922,44

2,44 1.151 1.145 1.145 1.145

3,79 230 277 258 256

25 0 0 0 0

Ca.20 3.243 3.212 3.402 3.402

25 2.736 2.544 2.582 2.582
BNG Bank N.V 0.15
Brabant Watêr N.V 0,59
Stichting Bureau lnkoop en aanbestedingen
Zuidoost-Brabant (BIZOB)

2 82 81 85 85

Stichting Huis lan de Brabantse Kempen 31 28 28 28

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant
Zridoost

4 4 4 4

Totaal 8.0í6 7.830 8.062 8.060

Realisatie
2017

Begroot Begroot na
primitief wijziging

2018 2018
Werkelijk

2018

Bedragen x € 1.000

Belang in %

Begroot
primitief

2018

Begroot na

wijziging
2018

Realisatie
2017

Werkelijk
2018

Bedragen x € '1.000

Belang in %
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4.7 Paragraaf grondbeleid

Portefeuillehouder: WethouderM.Kuijken

Weftelijk kader
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf
verbonden partijen ten minste het volgende worden vermeld:

Wat wilden we bereiken?
. Voorzien in behoefte aan wonen, bouwkavels en bedrijventerreinen
. Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties
. Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheren

Grondbeleid richt zich in onze gemeente op twee afzonderlijke hoofditems, namelijk:
a. Grondbeleid in het kader van exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven

b. Grondbeleid in het kader van cultuurgronden en natuurgronden

De woningmarkt is na de crisis hersteld. Er is meer interesse in kavels en woningen. Toch blijft de
financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt.
De gemeente Bergeijk voert momenteel een situationeel grondbeleid. Per geval wordt bekeken of een
actieve of passieve grondpolitiek wordt gevoerd. Daarbijwordt een afweging gemaakt op aspecten als
potentiële winstmogelijkheden, risico's en maatschappelijk belang. Zij voert een actief grondbeleid bij
potentiële winstgevende gebiedsontwikkelingen. Dit is vooral bij uitleggebieden. Bij niet-strategische
locaties met betrekking tot ligging en de kwaliteit of risicovolle projecten, voert de gemeente een pas-
sieve grondpolitiek. Bij het vaststellen van de projectopdracht maakt het college de keuze voor het toe
te passen grondbeleid.

Beleid
o Nota Grondbeleid 2018
o lntegrale Dorpenontwikkelingsplannen (i-DOPs 2006/200912010)
o Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2014)
o Structuurvisie "Bergeijk leven en beleven;tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
o Nota Pachtbeleid

aaa

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen.
Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uit-
gevoerd.
Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de
grondexploitaties.
Een onderbouwing van de geraamde winstneming.
De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken
in relatie tot de risico's van de ndzaken

art. 16 BBV

Op grond vanOnderdeel
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Ontwikkeli ngen en trends
De laatste jaren heeft de woningmarkt zich hersteld. Dat neemt niet weg dat regelmatige aanpassing
en herijking van de verschillende grondexploitaties noodzakelijk is en blijft. ln de grondnota is daarom
bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geac-
tualiseerd.

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht vanaf 2016 heeft gevolgen voor de gemeente Ber-
geijk. Voor de Grondexploitaties is er een Quick-scan gemaakt van het grondbedrijf waaruit blijkt dat
er geen sprake is van fiscale winst over alle grondexploitaties. Jaarlijks dient een nieuwe quick-scan te
worden gemaakt voor alle lopende grondexploitaties. Zodra een positieve uitkomst in beeld komt, is de
gemeente vennootschapsbelasting verschuldigd. Op dit moment is daarvan echter geen sprake.

I Woningbouw en bedrijventerreinen
A. Algemeen
Met ingang van 1 januari 2018 is het grondbeleid geactualiseerd. Daarbij is de keus voor situationeel
grond beleid voortgezet.
Voor het grondbeleid is ook de structuurvisie van belang. De structuurvisie biedt de juridische basis
voor het vragen van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling via zogenaamde anterieure overeenkom-
sten. ln een dergelijke overeenkomst worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmings-
plan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimte-
lijke ontwikkeling. Deze bijdrage is vastgesteld op € 2O plm2 voor woningen en € 12 plm2 voor bedrij-
venterreinen.
Overigens kunnen en worden in dit soort overeenkomsten ook afspraken gemaakt over het verhaal
van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie en aantal woningen.
ln de structuurvisie zijn de projecten benoemd waaraan de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling besteed
kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld aanleg van nieuwe wegen en fietspaden, maar ook andere
maatschappelijke voorzieningen kunnen hier in worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden wor-
den gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL).

A. 2 m a rkto ntw i kkel i ng en
De woningmarkt is de laatste jaren flink verbeterd. De vraag naar woningen is toegenomen en wo-
ningbouwprijzen zijn in 2018 verder gestegen. Uit demografische ontwikkelingen blijkt dat er steeds
meer eenpersoonshuishoudens komen en de bevolking steeds ouder wordt. Hier moeten we als ge-
meente, maar ook ontwikkelaars en opdrachtgevers rekening mee houden. Er is meer behoefte aan
kleinere en levensloopbestendige woningen. De financiële ontwikkeling van het grondbedrijf blijft onze
bijzondere aandacht houden.

Parameters
Grondexploitaties
Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties is uitgegaan van de volgende parameters:
- Rentelasten: 1,5 %
- Disconteringsvoet:2%(verplicht)
- Kostenstijging:2o/o
- Opbrengstenstijging2%
De rentelasten zijn gebaseerd op de op dit moment werkelijk betaalde rente. De disconteringsvoet van
2% is gebaseerd op het streven van de EU om de inflatie rond dit percentage te laten uitkomen. ln lijn
met die gedachte is in de Perspectievennota 2018-2021 voorgesteld een jaarlijkse kosten- en op-
brengstenstijging voorde grondexploitaties van2o/o te hanteren met ingang van 2018. Hierbij respec-
teren we eerder gesloten overeenkomsten. Met deze kosten- en opbrengstenstijging volgen we de
marktontwikkelingen. Op dit moment is deze indexering in tijd onbeperkt. Hierdoor ontstaat voor de
langere termijn mogelijk een vertekend beeld. Bij de herziening van de calculaties indexeren we de
inkomsten daarom maximaal 5 jaar.

t*t
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Grondprijzen
Het betreft hierbij kavels die door de gemeente worden uitgegeven. De prijzen voor de overige wo-
ningbouwgronden en bedrijventerreinen zijn ongewijzigd. De grondprijzen zijn per 1 januari 2019 met
2% geïndexeerd.

* Ter uitvoering van de geactualiseerde woonvisie is het in de plannen Terlo en Tiliaans mogelijk om voor de bouw van sociale
huurwoningen door toegelaten instellingen (woningcorporaties) een kofting te geven op de grondprijs. Woningcorporafles dle-
nen hierbij middels een exploitatieberekening aan te tonen dat de reguliere grondprijs niet haalbaar is. Er is een korting van max
€ 65/pm2 mogelijk. Deze regeling geldt voor een maximale oppervlakte van 1.200 m2 in Tiliaans en 3.750 m2 in Terlo.

8.1 ovenicht en resultaten
Bouwgrond in exploitatie
ln 2018 waren er 9 bestemmingsplannen in exploitatie, waarvan 8 woningbouwlocaties en í bedrijven-
terrein. Het bedrijventerrein is gereed en de resterende winst is in 2018 genomen. De resultaten van
deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de be-
groting 2019 (peildatum 1-7-2018) en de Jaarrekening20lS (peildatum 1-1-2019) zodat de ontwikke-
lingen per complex inzichtelijk zijn:

De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in de boekwaardes en de nog te verwachten kosten en
opbrengsten per exploitatie:

Bucht-Oost €270,30 €275,71

Terlo €270,30 €275,71

ïliaans €270,30 €275,71

Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos €290,70 €296,51 0-1.000 m2

€ 137,70 €. 140,45 1.000-1.500 m2

€'18,36 € 18,73 > 1.500 m2

St Senatius €270,30 c275,71

Complex Prijs p/mz 2018 Prijs p/mz 2019 Toelichting

2022 2022 499 449 551 495 477 538 1.028 1.033

101 100 í00 201 188BuchLOost 95 85 88
ïliaans-Noordl+ ll

2020 2020

Triloo 02023 2023 -2.221 -2.315 -2.501 -2.556 0 -2.501 -2.556
Terlo 02026 2026 -2.286 -2.246 -2.292 -2.198 0 -2.292 -2.198
lnbreidinq Rietholen 02019 2019 -43 40 -45 -41 0 -45 -41

St Senatius 113 117 199932018 2019 94 í05 105 222

2020 2020 658 652 684 678 220 349 904 1.027

Uitbreiding Woonbos 2021 2021 1.214 1.021 1.314 1.083 194 422 1.508 1.505

Woonbos 1a

Leemskuilen 982018 2018 0 100 o 2.813 2.944 2.913 2.944
Totaal in exploitatie -1.872 -2.302 -1.969 -2.355 3.908 4.456 1.939 2.101

Complex
Bouwgrond in
ex ploitatie
Bedragen x € 1.000

Resultaat per
Resultaat op complex (incl.

Opleverdatum Contante waarde eindwaarde (A) Winslneming (B) winSneming)
1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-'t-2019 1-7-2018 1-1-20',19

Tiliaans-Noordl+ll -1.238 -19 1.67459 672 -6213 541 €

1.355 -1 83Triloo -4.084 57 cbJ -61 -3.640 89

1.205 -124 2.515
lnbreiding Rietho\en
St Senatius

184
11 í90

Terlo -8.257 729 -8.857 9.345 -17Q

228 3 41 0 0 0
-84 1 94 0 0 0

Woonbos 1a 115í 24 727 1 755 óó 0

Uitbreidinq Woonbos 1.457-522 336 592 288 752 28
Leemskuilen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal in exploitatie -14.í65 1.930 4.702 -212 -1 1.606 13.',t263.570 -306

Complex
Bouwgrond in exploitatie
Bedragen x € 1.000

Boekwaarde
1-1-2019

a

Prognose
Prognose opbrengsten

kosten 2019 2019
bc

Prognose
boekwaarde
31-12-2019
g=2-[+6+j

Prognose Prognose
kosten na opbrengsten Prognose

2019 na 2019 Íente na 2019
fsh

Rente 2019

d
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Dit leidt tot een verwacht verloop van de boekwaarden van de plannen

Verloop boekwaarde grex
(bedragen x € 1.000)

a Boekwaarde begroting r Boekwaarde jaarrekening

14.165

10.955
11.606

9.919

5.426

3.106
2.041 2.035 1.935

276

2018 2019 2020 2021 2022

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen
- Yoorziening tekorten grondexploitaties.

Er zijn drie plannen met een negatief resultaat. De voorziening voor verliesgevende complexen is

verlaagd van € 4,84 miljoen naar € 4,79 miljoen.

- Winstneming
Het plan Leemskuilen is afgesloten. De resterende winst van € 131.000 is genomen. Daarnaast is

volgens de "percentage of completion" (POC) methode bekeken of er tussentijds winst moet worden
genomen. Dit is bij de plannen Tiliaans-Noord, Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos het geval. Er is
€ 417.000 aan tussentijdse winst gerealiseerd. Deze winsten zijn verwerkt in de algemene reserve
risico's grondexploitaties. Van daaruit wordt de storting in de bestemmingsreserve ROL verwerkt.

- Algemene reserve rlsico's grondexploitaties

Sinds de begroting 2012 is de systematiek dat er per complex een gevoeligheidsanalyse wordt uitge-
voerd. Daarbij wordt aan de hand van de laatste stand van zaken van het betreffende complex een
inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke ontwikkeling; het zogenaamde best guess-scenario.
Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde verkopen, de prijsontwikkeling en wordt een inschatting
gemaakt van de marktontwikkeling. Het best guess-scenario vindt u terug in de tabel onder 81.
Daarnaast worden ook scenario's beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als lan-
gere looptijden en hogere opbrengsten en lagere kosten. Op grond van de gevoeligheidsscenario's
(vertrouwelijk ter inzage bij de griffier) is een risicoreserve nodig van € 1,91 miljoen.

- BestemmingsreserveROL
Door het verplichte karakter van de POC-methode wordt met ingang van 2018 op basis van de gerea-
liseerde verkopen gestort in de ROL. Er is hierdoor€ 99.000 gestort. Over de periode tot en met 2017
hebben we een correctie doorgevoerd van € 595.000. Hierdoor wordt voorkomen dat bij het afsluiten
van plannen er onvoldoende middelen zijn om te storten in de ROL en er grote verschuivingen binnen
de algemene reserves nodig zijn.

"á;

lnbreiding Riethoren -45 -45 -41

Terlo -2.729 -2.292 -2.198

Triloo -2.538 -2.501 -2.556

Voorzie ning tekorten grondexploitaties -5.312 -4.838 4.795

Complex
Bedragen x € 1.000

Jaarrekening
2017

Begroting
2019

Jaarrekening
2018



8.2 Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex
- Bucht-Oost(Bergeijk)
Er is met een ontwikkelaar overeenstemming ten behoeve van de verkoop van geliberaliseerde huur-
woningen. De overeenkomst wordt naar verwachting de eerste helft van 2019 ondertekend. De ver-
koop van de grond staat gepland voor 2019.
Op basis van de POC-berekening is er in 2018 geen tussentijdse winst genomen. ln voorgaande jaren

is al een tussentijdse winst genomen van € 100.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is
€ 88.000.

- Tiliaans-Noord(Luyksgestel)
Er zijn 5 kavels verkocht in 2018. De looptijd van het plan is met í jaar verlengd tot 31-'12-2O23,Een
gedeelte is in 2018 woonrijpgemaakt. ln 2019 wordt het hele plan verder woonrijp gemaakt.
ln voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 477.000. Op basis van de POC-
berekening is in 2018 € 60.500 winst genomen. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is

€ 495.000.

- Triloo (Bergeijk)
De bouw van 10 sociale huuruvoningen is gestart. Er is overeenstemming over de grondprijs. De min-
deropbrengst door de lagere grondprijs is in de grex verwerkt.
Het verwachte resultaat op eindwaarde wordt € 2.556.000 negatief. Dit was € 2.501.000 negatief.

- Terlo (Bergeijk)
Aan de ontwikkelaar van de gronden in het zuidwestelijk deel van Terlo is een concept-overeenkomst
voorgelegd voor voortzetting van de samenwerking in het noordellijk deel van Terlo. Hiervoor is een
concept-verkaveling gemaakt. Aan de Weebosserweg komen 3 tiny houses. De verkoop van vrije
sector kavels blijft wat achter. ln 2018 is er 1 kavel verkocht. ln het middelste deel van Terlo, nabij het
gemeenschapshuis, is de school gerealiseerd en zijn ook 13 sociale huurwoningen gerealiseerd. De
laatste kavel is in 2018 verkocht. Het woonrijp maken wordt in 2019 uitgevoerd.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis worden de onderhandelingen met de ei-
genaar die grondpositie heeft in dit gebied weer opgestart.
Het verwachte resultaat op eindwaarde wordt € 2.198.000 negatief. Dit was € 2.292.000 negatief.

- lnbreiding Riethoven (gebied Dorpsstraat-Voorderstraat)
Dit plan is ontwikkeld via het z.g. bouwclaimmodel dat in een samenwerkingsovereenkomst met de
ontwikkelaar is vastgelegd. De gronden zijn al enkele jaren geleden door de ontwikkelaar afgenomen
en betaald. Op Bij het negatieve resultaat van dit plan dient te worden bedacht dat er eerder vanuit dit
plan een bijdrage in de reserve ROL is gestort van € 450.000. Omdat alle gronden in dit project al

verkocht zijn, beperken de risico's zich tot het woonrijp maken. Er is nog geen zicht op realisatie van
de particuliere kavels in dit plan.

Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 40.000 negatief.

- St. Servatius (Westerhoven)

Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius wordt in maart 2019 vastgesteld.
De boekwaarde van St. Servatius wordt dan ingebracht in het uitbreidingsplan herontwikkeling St.
Servatius. ln 2017 is er € 105.000 tussentijds winst genomen.

- Woonbos 1a (Bergeijk)
Er zijn twee kavels verkocht en getransporteerd. Voor één kavel is een overeenkomst afgesloten. Op
de andere kavel zit een optie.
Op basis van de POC-berekening is in 2018 € 128/00 tussentijds winst genomen. ln 20í 7 was er al

€ 220.000 winst genomen. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 678.000.
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- Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)
Er zijn vier kavels verkocht. Voor vier kavels is een overeenkomst afgesloten. Het betreft hier kavels
waarvan met een ontwikkelaar is afgesproken om de bouw van zogenaamde duplexwoningen moge-
lijk te maken. Het bestemmingsplan Woonbos-duplex woningen is inmiddels vastgesteld. Er zijn 2
opties verleend.
Op basis van de POC-berekening is in 2017 reeds € 194.000 tussentijds winst genomen. ln 2018
wordt er € 228.500 winst genomen. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 1.083.000.

- Leemskuilen(Westerhoven)
Het plan is in 2018 woonrijp gemaakt en is per 31-12-2018 afgesloten. Het resultaat bedraagt
€ 131 .000. ln voorliggende jaren is reeds € 2.813.000 tussentijds winst genomen.

Overi g e o nfiai kkel i ng e n
- VoormaligeBernardusschool(Bergeijk'tLoo)
Begin 2018 is de nieuwe school op't Loo in gebruik genomen. De oude school is inmiddels ge-
sloopt.Voor deze locatie wordt een plan ontwikkeld. Na overleg met de Dorpsraad is de insteek om het
aantal sociale huurwoningen te beperken tot zes. Het resterende perceel is bedoeld voor koopwonin-
gen. ln 2019 wordt gestart met de planvorming om hier woningbouw mogelijk te maken.

Materiele vaste activa (MVA)
- Waterlaat 7 (8,0 ha) (Bergeijk)
Vanaf 2020 wordt het plan in ontwikkeling genomen. De planvorming hiervoor is gestart. ln 2014 is

besloten geen rente meer aan dit plan toe te rekenen. Om de effecten op de begroting te ondervan-
gen is een dekkingsreserve rente Waterlaat 7 (voorheen dekkingsreserve rente Waterlaat 6, naam
plan is aangepast) ingesteld.
ln de scenarioberekeningen is een risico-inschatting gemaakt. De boekwaarde is € 4.301.000.

8.3 GrondposíÍres
De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom zijn in onderstaande tabellen

* Terlo Combi, dit is inclusief grond die eerst eventueel venvorven dient te worden in het deelgebied ten oosfen
van het gemeenschapshuis.

Daarnaast heeft de gemeente in het verleden strategische gronden verworven voor toekomstige
uitbreiding van Waterlaat (materiele vaste activa). Om deze gronden in ontwikkeling te brengen is in
2018 de bestemmingsplanprocedure gestart. Gelet op de afspraken met betrekking tot ontwikkeling
van bedrijventerreinen heeft hierover afstemming binnen de Kempen en met de regio en provincie
plaats gevonden. Het volledige plangebied is in bezit van de gemeente.

taa

Bucht-Oost 0 1.341 0 0 0 0 0 0 0 c 1.Ul
lnbreidinqsqebied Rietho\ên W 0 c 0 0 0 0 0 0 0 c 0

Leemskuilên B 20.702 c 0 0 0 0 0 0 0 ( 20.702

TeÍlo Combi* 14.673 2.58€ 1.107 16.568 6.840 1.400 2.666 2.588 2.'t't8 470 51.018

ïliaans Noord 9.330 2.521 0 0 0 0 02.439 2.439 2.438 19.173

Trilm 8.957 í.813 0 0 0 0 01.326 1.634 1 3.730

Wmnbos lA J.b/b 1.54Í '1.w2 0 0 0 0 0 0 7.123

St SeMtius 739 c 683 0 0 0 0 0 0 1.422

Uitbreiding Woonbos 3.564 11.1't9 0 0 0 0 01.fi2 2.893 19.138

Totaal woningbouw (W) W 40.939 20.933 9.019 23.5v 9.278 1.400 2.666 2.588 2.',t18 470 112.Vt5

Totaal bedriifsgrond (B) B 20.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.702

Totaal exploitabel 6t.64í 20.933 9.0í9 23.5y 9.278 1.400 2.666 2.588 z.',t',tB 470 í33.647

Uitgege\en
2O11 llm

2017 2018 2019 2Q20 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TotaalBowgrond in exploitatie

Waterlaat 7 B 75.800 4.301

Totaal bedrijfsgrond (B) 75.800 4.30íB

Totaal exploitabel 75.800 4.301

Boekwaarde
x € 1.000

Plangebied
(m')
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Risico's
Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:
. Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt
. Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grond-

markt en stijgende aankoopprijzen
o Risico's ( waar onder renterisico's ) bij strategische grondaankopen
o Milieurisico's
r Planschadeclaims
. Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties
. Archeologische belemmeringen

Overige gronden
Pachtgronden:
De verpachte gronden zijn onderverdeeld in:

o Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden;
. Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden;
. Regulierepachtgronden;
o Erfpachtgronden.

Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden
Per 1 januari 2018 zijn de pachtprijzen voor de korttijdelijke pacht verhoogd naar € 1 .025 per ha.

De gemeente heeft in 2018 ca. 269 ha. landbouwgrond voor de duur van één jaar verpacht. ln 2018
heeft verpachting van deze korttijdelijke pachtpercelen een bedrag van € 233.000 opgeleverd, dit is
ca. € 865 per ha. Als gevolg van slechte(re) kavels, die minder opbrengen, rs de opbrengst per ha.
lager dan € 1.025.

Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden
Nieuwe percelen worden in principe niet meer in reguliere pacht uitgegeven (conform pachtbeleid
2007) doch in 6 jaars geliberaliseerde pacht. Ca. 69 ha. van het gemeentelijk pachtareaal is geliberali-
seerd met 6 jaars contracten verpacht. De opbrengst hiervan bedroeg in 2018 € 67.000.

Regulier verpachte gronden
Het reguliere pachtareaal (voor de duur van zes jaar en langer) is in 2018 ca. 693 ha. groot en wordt
verpacht tegen een gemiddelde pachtprijs van ca. €752 per ha. ofwel een totaalopbrengst van
€ 521.000.

Erfpachtgronden
Ruim 361 ha. grond is in erfpacht uitgegeven met een opbrengst van. € 437.000. Hiervan is 132 ha. in
erfpacht bij de Kempervennen, ca. t ha. betreft industriegrond, ca. t ha. heeft een sport en/of maat-
schappelijk bestemming en ca. 219 ha. betreft landbouwgrond.

Reststroken
ln januari2005 heeft de raad de beleidsnota verkoop en verhuur van reststroken vastgesteld. ln 2018
heeft de verkoop en uitgifte van reststroken € 125.000 opgeleverd.

a a
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Verkoop/koop pachtgronden 1=1"u"1ru,',
De raad heeft in 2005 bepaald dat er jaarlijks maximaal 50 ha. verkocht mag worden ten behoeve van
de structuurversterking van de landbouw, natuur- en/of landschapsontwikkeling, de realisatie van
woon- en werkgebieden en infrastructuur. ln de begrotingbehandeling van 2013 is dit middels een
amendement nogmaals bevestigd.

Binnen de hierboven gestelde kaders hebben kavelruilingen plaatsgevonden in 2018 waarbij pacht-
percelen zijn aangekocht en verkocht. Per saldo een opbrengst van ca. € 3 miljoen. Ca76 ha is over-
gegaan van de gemeenten naar derden, de gemeente op haar beurt heeft ca 38 ha in eigendom ver-
kregen.

Opbrengsten uit deze transacties (voor zover het EHS/NNB-gronden betreft) komen, conform raads-
besluit van februari 2015, ten goede van de bestemmingsreserve DOB - gebiedsakkoord N69. ln
2018 is daarom € 67.000 gestort.
De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in de loop van 2018,via besluitvorming in

de tussentijdse rapportages, gevoed tot het maximum van € 2,5 miljoen.

Enkele transacties zijn in 2018 nog niet afgerond. Doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn is dit
niet zo snel gegaan als verwacht. Hierdoor wordt er ook minder gestort in de bestemmingsreserve
DOB. De transacties voorzien we in de í" helft van 2019. Daarnaast zijn pachtrechten afgekocht zodat
gronden beschikbaar komen voor diverse ontwikkelingen. Bij het samenstellen van de slotwijziging
was dit nog niet voorzien.

Overig in gebruik gegeven gronden:
Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweitjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige
stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. Deze gronden zijn in 2018 ver-
huurd met een opbrengst van. € 27 .000.

Netto opbrengst grondtransacties 500 3.325 3.025 -300

Storting in resene DOB 0 -140 -67 73

Totaal exploitatie wor storting in
AR behoedzaamheid grondtransacties 3.185500 2.958 -227

Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties 0 -'1.036 -1.036 0

Mutatie AR via tussentijdse rapportages 0 -945 -718 227

Mutatie AR Va rekeningresultaat 0 -704 -704 0

Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie 500 500 500 0

Begroot 2018

na wijziging
Begroot 2018 2018

Werkelijk
2018 VerschilBedragen x € 1.000
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4.8 Paragraaf subsÍdies

Portefeuillehouder: S. Luijten / M. Theuws

De gemeente Bergeijk heeft een structurele subsidierelatie met ruim g0 instellingen en verenigingen
Deze organisaties voeren een gedeelte van het beleid van de gemeente uit.

Watwilden we bereiken?
. De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is

zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie
o De gemeente legt een goede basis voor de jeugd

o Voor mensen met beperkingen doet de gemeente wat meer
. Het bevorderen van participatie
o Stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven

Beleid
. Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016-1 (t/m 2018)
. Uitvoeringsregeling welzijnssubsidies 2017 (tlm 2018)
. Notitie hoofdlijnen voor een nieuw Welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 (t/m 2018)
r Notitie evaluatie 2010 welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 (Um 2018)
o Notitie evaluatie 2015 welzijnssubsidiebeleid 2010-20'15 (Um 2018)
. Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2018 (vanaf 2019)
o Subsidiejaarprogramma 2019 (vanaf 2019)
o Welzijnssubsidiebeleid 2019 -2022 (vanaf 2019)

S peerp u nte n Wel zij n s s u h si diebel ei d
Maatschappelijke opbouw e n samenleving
Burgers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de (welzijns) activiteiten en de
participatiegraad ervan. Volwassenen betalen zelf voor hun welzijnsactiviteiten.

Bevordering lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen
Jongeren verdienen en krijgen extra aandacht in het welzijnsbeleid van de gemeente

Bescherming van kwetsbare groepen
Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op een vangnet van voldoende voorzieningen dichtbij
huis waar zij gebruik van kunnen maken. Dit pas binnen het decentraÍisatie gedachtegoed. De ge-
meente is verantwoordelijk om ondersteuning aan burgers te bieden of in ieder geval de juiste voor-
waarde te scheppen voor voorzieningen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Participatie
Participatie, inspraak en advies verdienen bijzondere aandacht in het welzijnsbeleid

Stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven
Vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, cultuur en sport worden gesti-
muleerd en ondersteund.
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Activiteiten 2018
o ln mei 2018 is de algemene subsidieverordening 2018 vastgesteld.
r Het subsidiejaarprogramma is door het college vastgesteld en vervangt de uitvoeringsregeling

Welzijnssubsidie.
. ln november 2O1B is het welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022 vastgesteld.
o Verschillende initiatieven zijn door middel van een projectsubsidie ondersteund.

Totaaloverzicht subsidies op basis van de Algemene Subsidie Verordening 2016

Totaaloverzicht subsidies op basis van indeling in categorieën.

aaa

idies
Totaal Exploitatiesubsidies 126/82 481.820 481.820 482.528
ïotaal subsidies > € 50.000 1.611j82 1.650.804 1.558.175 1.572.416
ïotaal subsidies < € 50.000 367.712 385.921 448.577 426.022

Totaal subsidies 2.124.88',t 2.538.957 2.508.984 2.500.035

Realisatie
2017

Begroot na

Begroot wijziging
2018 2018

Realisatie
2018Welzijnssubsidies

een vaste subsldle en hebben vast personeel
Budgetsubsidies

C--ultur-ele professionele organisatie-s..... ......... __ ____ ___

Openbare bibliotheek > 50.000 5 248.600 252.080 252.080 252.080
> 50.000Muziekonderwijs Art4U 5 257.474 250.979 250.979 261.079

5 0 0Frictiekosten oude GR muziekschool < 50.000 0 3.327
< 50.000Cultuureducatie met kwaliteit 5 17 .678 17 .925 17 .925 18.253
> 50.000De Kattendans 6 386.016 391.421 391.421 391.420
> 50.000lnloopactiviteiten de kattendans 6 0 00 10.000

S u btota a I cu ltu re I e profe ssi one I e orqa ni saties 909.768 915.732 922.405 922.832

107.460 118.772 118.772 119.475
WMO/zorg

> 50.000Stichting Lumens 6
Stichting Canoussel (worheen
MEE/GJVW) 8.485 8.604 8.604 8.604< 50.000 6

> 50.000MEE 6 79.714 79.210 79.210 80.831

GGZE Eindho\en en de Kempen 20.988 21.282 21.282 21.282
< 50.000Slachtofierhulp 4.028
< 50.000

6
6

3.972 4.029 4.

GGZE Eindho\en en de Kempen
(Col lectiele prer,entie) 6.748 6.843 6.843 8.332< 50.000 6
Mantelzorgondersteuning (nieuw WMO) < 50.000

227.367 238.740 238.740 242.552Subtotaal Wmo/Zorg
6 0 0 0 0

Jeugd
Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk
Stichting Zuidzorg uniform deel 220.367 220.589 220.589 221.166> 50.000

1

7

4Faciliterende ondersteuning scholen < 50.000 23.000 23.415 23.415 20.700
> 50.000Stichting Leergeld 6 0 0 52.000 52.000
< 50.000BS Jeugdsportfonds 6 0 7.500 7.500 7.500
< 50.000BS Jeugdcultuurfonds 6 0 5.000 s.000 10.000

btotaal 435.858 460.91í 364.504 367

Omwng
subsidie

Realisatie
2017

Begroot na

Begroot wijziging
2018 2018

Realisatie
2018Welzijnssubsidies Taakreld
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Ouderen
> 50.000Stichting GOW de Kempen 6 119.060 120.846 124.624 120.846

Regionale Zorgcentra De kempen
(Zargen dagopwng stichting Lucia)

Stg. Steunpunt ouderen Rietholen < 50.000 6

< 50.000 6 0 0

6

6Stichti welz nscentrum Lucia
0 8.633

Stq. Steunpunt ouderen Westerhown < 50.000 10.176 '10.146 10.146 10.31

< 50.000 31.783 31.637 31.637 32.228
8.773 8.747 8.747 8.896

Owrlegorg.wor ouderenorg. (MBVO act) < 50.000 6 19.173 19.441 20.941 19.441

Subtotaal Ouderen 188.965 199.450 í96.095 191.729

Waarderingssubsidies

Harmonie, fanfare en accordeon
Deze ontvangen een vaste subsldie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeiik

< 50.000De Echo der kempen 5 22.112 22.423 22.423 22.422
< 50.000Theodatus 5 10.279 10.423 10.423 10.423
< 50.000Fanfare lrene 5 8.286 8.402 8.402 8.402

Accordeonwreniging Lustige Klanken < 50.000

< 50.000Riethowns harmoniekorps

Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon

5

5

10.147 10.237 10.237 10.238
4.955 5.025 5.025 5.024

55.779 56.510 56.510 56.509

Gultuur
Deze organisaties krijgen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten,
die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten

< 50.000ïeutenhuis 5 36.004 36.563 36.563 36.424

OT De Hunnebergen < 50.000
tichting Bakkerijmuseum

Subtotaal Gultuur

7 7

5 3.536 3.584 7.000 3.586
M.219 44.892 48.308 4.755

Jeugdactiviteite n
Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de ieugdactiveiten

6 880Jeugdwkantiewerk Bergeijk / Riethorcn < 50.000 2.500 1.805 1.805
ActiMteitensubsidie Buitengaander < 50.000

< 50.000 5 12.613 12,891 12.891 12.790Speeltuin de Bucht
< 50.000Jeugdwkantiewerk Westerhown

6

6

1.534 1.555 1 .555 1 .555

959 1.252 1.252
< 50.000Handbalrereniging Bergeijk 5 3.391 5.628 5.628 3.438
< 50.000Kindeóoerderii Bergeiik 5 0 1.500 1.500 1.424

Subtotaal Je ugdactivite ite n 20.997 24.631 24.631 21.050

Ouderen
De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden, door activiteiten aan te bieden,
langer zelfredzaam te laten ziin.
KBO Bergeijk (activiteiten/huur
Kattendans 8.358 8.474 4.274 9.975< 50.000 6

KBO Luyksgestel actiVteiten < 50.000 6 972 985 985 985
< 50.000KBO Riethown 6 2.768 2.797 2.797 2.807
< 50.000KBO Westerholen 6 945 958 958 958

Subtotaal Ouderen í3.043 13.214 9.0í4 14.725
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den
De zes voor hun onkosten om het b van heteen te

et 000 6 2.543 2.579 5.329 5.329
< 50.000Dorpsraad Westerholen 6 2.543 2.579 s.329 5.329
< 50.000raad Weebosch 2.543 5.3296 5.
< 50.000 6 2.543 2.579 5.329 5.329
< 50.000raad t Hof 6 2.543 2.579 5.329 5.329

Subtotaal n 15.258 15.474 31.974 3í

Ora ites
De zes een om te voor

< 50.000ite Westerhown 5 526 537 537
< 50.000ite 5 756 775 775 762

5

1.893 2.284 2.284 2.2
ite ï

< 50.000
wstgoedadvies

5

Oudenaad st. Gerardusschool
(Oranjecomite De Weebosch) < 50.000 178 175189 1895

Ouderenrereniging St. Bemardus
(Oraniecomite t Loo) < 50.000 311 3115 320 326
Subtotaal Oranjecomites 4.263 4.697 4.697 4.649

Reqionale orqanisaties
Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, vaar mk Bergeijkse kretsbare invvoners uit
Bergeijk gebruik van maken.

< 50.000Stichting Kompas b 454 462 462 456
< 50.000Rer,alidatiewreniqinq De Dobbers 6 1.009 1 .031 1 .031 1.023

1.514 1.547 1.547 1 .535
Subtotaa I Re gionale organ isaties

< 50.000 6De Kem

2.977 3.040 3.

EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)
leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik

< 50.000EHBO Berqeiik 7 2.356 2.485 2.485 2.342
< 50.000EHBO Luyksgestel 7 1.700 1.764 1.764 1.658
< 50.000EHBO Riethoren 7 1.599 1.531 1.531 1.582
< 50.000EHBO Westerholen 7 1.498 1.325 1.325 1.455

Subtotaal EHBO 7.153 7.í05 7.105 7.037

Subsidies op basis van aanvraag met een budget
< 50.000Budget kadenorming jeugd 6 150 3.094 3.094 3.050

Huur in gemeenschapshuizen

tbvrcrenigingen < 50.000
< 50.000Vrijwilligerswerk

6

6 0 0 0 0

27.412 21.451 21.451 25.620

Projectsubsidies lemieuwend
welzijns-en jeugdbeleid

Subtotaal subside op basis van aanvraag met een budget 47.067 MS57 M.957 47.739

Project 6 19.505 20.412 20.412 19.069

Natuureducatie

1.445 I .500 I .500 1.413
IVN en Milieuwerkgroep

< 50.000Natuurtuin 5

Subtotaal natuureducatie 1.648 1.922 1.922 1.537

Omwng
subsidie

Realisatie
2017

Begroot na

Begroot wijziging
2018 2018

Realisatie
2018Welzijnssubsidies Taakield

aat
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Jeugdca rnavalsoptochte n
Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.

5375 0 537 0Jeuqdcamawlsoptocht De Koffeleuters < 50.000
Jeugdcamawlsoptocht De

Bremspoersen < 50.000 5 590 602 602 595

Jeugdcamawlsoptocht De

Stekkeroapers < 50.000 7615 0 761 0
Jeugdcamalalsoptocht De Piepteuten < 50.000 2.556 2.245 2.245 2.581
JeuqdcamawlsoptochttRommeqat <50.000

5

5 0 335 335 0

Jeugdcamawlsoptocht Umegat
Subtotaa I Jeugdcarnavalsoptochte n 3.324 4.665 4.665 3.351

< 50.000 178 185 185 1755

Tnrglwelzljn
Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor
kvvetsbare burgers uit Bergeijk

Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant < 50.000 6 1.271 1.547 1.547 1.289
6NVA Noord Brabant/AlC de Kempen < 50.000 1.017 1.014 1.014 1 .031

< 50.000Voedselbank Bergeiik 6 5.600 5.577 5.577 5.600
< 50.000Veteranen ZO Brabant b 0 0 0 0
< 50.000Vluchtelingenwerk 6 11.503 8.972 56.372 47.400

S u btota a I TsrslW elziin 19.391 17.110 64.5í0 55.320

Het verlenen van een biidrage voor de vier
Scouting

tn
< 50.000Scouting Riethorcn

Scouting St. Andries
Scoutinq St. Lambertus < 50.000

6 0 949 949 0

6 0

< 50.000 6 807 980 980 730

0 1.488 1.488

Stichting Jeugdbelangen, Jonq Nederland < 50.000 6 515 619670 670

Subtotaal Scoutinq 1.322 4.087 4.087 1.349

Stichting Gemeenschapshuis ïerlo Exploitatie 6 25.555 24.332 24.332 24.847
Exploitatiesubsidies

Sporthal De Kemphaan, Riethown Exploitatie 5 11.750 11.851 11.851 11.915

Sporthal De Koolakkers, Westerhown Exploitatie 5 11.750 11.851 11.851 11.915

Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk Exploitatie 5 11.750 11.851 11.851 11.915

Stichting sportaccomodatie De

Berqerheide 51.805 51.805 51.805 51.805Exploitatie 5
RKVV Bergeijk Exploitatie 5 11.550 11.550 11.550 11.550

Korbal Eiickelkorf Exploitatie 5 2.322 2.322 2.322 2.322
Gemeenschapshuis den Eijkholt Exploitatie 6 0 100.342 100.342 100.342
Gemeenschapshuis t Sant Exploitatie 6 0 57.643 57.643 s7.643
Gemeenschapshuis De buitenqaander Exploitatie 6 o 72.163 72.163 72.163
Gemeenschapshuis Tedo Exploitatie 6 0 67.371 67.371 67,371
Gemeenschapshuis De Rietstek Exploitatie 6 0 58.739 58.739 58.740
Subtotaal Exploitatiesubsidies 126.482 481.820 481.820 482.528

Totaal subsidies 2.124.881 2.538.957 2.508.984 2.500.035
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5. Gerealiseerd resultaat 2018

De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat ten minste:

a. een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken;

b. een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;
c. een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste

de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbe-
drag kunnen worden opgenomen;

d. een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
e. de informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-

publieke sector.

5.1 Overzicht van baten en lasten 2018

aaa

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
1s1. +31 (0) 40 2649 S' '^
www.crowe-to"O{r{E

0 Bestuurenondersteuning 4.344 7.',t04 2.760 5.070 6.808 ',t.7s7 -726 -297 -1.023
1 Veilisheid 1.584 0 -1 .584 1 .593 10 -1 .583 ,|-9 '10

2 Verkeer en \enoer 2.474 76 -2.398 2.370 77 -2.293 't04 1 105

3 Economie 7',t1 1.101 389 657 1.153 497 54 53 107

4 Onderwiis 1 .671 356 -1 .3'r 6 1.661 363 -1 .298 10 B 18

5 Sport, cultuur en recreatie 4.046 378 -3.667 4.10't 404 -3.698 -56 25 -31

6 Sociaal domein 15.641 3.056 -12.585 15.948 4.135 -1 1.813 -306 ',t.o7g 773
7 Volksqezondheid en milieu 4.076 3.470 -606 4.158 3.482 -676 -83 13 -70

8 VI-{ROSV 6.911 7.1',t1 201 2.947 3.781 834 3.964 -3.330 634
Totaal van de Taakvelden 41.458 22.651 -18.806 38.505 20.214 -18.291 2.952 -2.437 515

Owzicht alqemene dekkinqsm iddelen -9 26.940 26.949 133 27.060 26.927 -142 120 -22

Orezicht orerhead 5-273 191 -5.082 5.200 209 -4.990 73 19 92
Bedraq heÍfi ng rennootschapsbelastinq 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag wor onroozien 8 0 -8 0 0 0 8 0 8

Saldo van baten en lasten 46.729 49.782 3.053 43.838 47.483 3.64s 2.891 -2.299 s92

Mutatie reseries 5.934 3.147 -2.787 6.669 3.468 -3.201 -734 321 414
C*raamd resultaat 52.664 52.930 266 50.507 50.951 445 2.157 -í.978 179

Bedragen x € 1.000

Taakwld Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Verschil begroot - werkelijk
Saldo Lasten Baten Saldo

Begroot na wij2ging Werkelijk
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5.2 Toelichting financieel resultaat

Verschillenanalyse begroting versus realisatie (bedragen x € í.000)

en ng

ng

Olerige posten (gesaldeerd) 4

Resultaat MRE 2017 I
0.2 Burgezaken Meer reisdocumenten rcrstrekt 34

-3020.3 Beheer o\erige gebouwen en gronden Grondtransacties

O\erige posten (gesaldeerd) 4
Wachtgeldrcrplichtingen 30

reasury ngen n
u.b] uzb wonrngen Af,vikkeling bezwaren -8
u.b2 olB nret-wonrngen Aíwikkeling bezwaren -16

u. / AU en o\enge uttKenngen gemeentetonds Decembercirculaire 2019 158
u.u u\enge baten en lasten Bijstorting woziening dubieuze debiteuren -55

BORA IIIFOCUS -605
Olerige posten (gesaldeerd) -6

Restant onroorzien 2

Venekening posten loorgaande jaren -16
u.1u Mutatres resenes Grondexploitatie -548

Grondtransacties 1.754
Mutaties resenes -1.619
Sociaal domein 0

1, Veiligheid 1

1.1 UnSrSOeneersrng en Dranoweer O\erige posten (gesaldeerd) -4
1.:Z Openbare orde en \etltgnetcl Owrige posten (gesaldeerd) 5

2, Verkeer en \enoer 10s
2.1 VerKeer en \,enOer Lagere rentetoerekening (zie ook 0.5 treasury) 105

3, Economie 107
ng ron ngszone

Orcrige posten (gesaldeerd) -fJ

Ruimte wor ruimte regeling 50
J.Z t-ysreKe oeonjïslnïraslructuur ParagtaaÍ grondbeleid 30
3.4 tconomrsche promotre Olerige posten (gesaldeerd) 4

4, Onderwijs 18
4.1 Upenoaar Dasrsonoerwljs O\erige posten (gesaldeerd) -6
4.;Z Underwushuts\esttng Olerige posten (gesaldeerd) -2

4.3Onderwijsbeleidenleerlingenzaken Leerlingenrcnoer 26
5, Sport, cultuur en recreatie -31

5.1 Sportbelercl en actl\enng Orerige posten (gesaldeerd) 11

5.2 S portaccommodaties Owrige posten (gesaldeerd) -11
-5b.J uurtuurpresentatte/productte/parttctpatte Owrige posten (gesaldeerd)

5.4 Musea Owrige posten I 0gesaldeerd)
b.b uultureel engoeo O\€rige posten (gesaldeerd) -4
5.O Medla Olerige posten (gesaldeerd) 1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Klimaatinr/oeden -23

omschrijVng taakr,eld en taak
af,vijking

(x € 1.000)Toelichting

fi cnrwe
ata

Beukenlaan 60
5651 CD Etncihoven
161. +31 (0)40 2íi49
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6, Sociaal domein 773
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Minder lasten samenkracht en burgerparticipatie 46
tr.z vvllKteams Olerige posten (gesaldeerd) 3

6.3 lnKomensregelingen Minder aanwagen minimabeleid 49

Opsporing ftaude en teruglorderi ng partici patiewet 133

-10Owrige posten (gesaldeerd)
Rijksbijdrage BUIG 20
Voorziening dubieuze debiteuren ISD -83

6.4 tsegelerde parilclpaile Orerige posten (gesaldeerd) 2

Uitkering \ermogen WVK 1.000
o. b Arberospanrctpatte Meer inkoop exteme trajecten/producten -20
6.6 Maatwerk\oorzlenlngen (W M O) Owrige posten (gesaldeerd 6

Verstrekking duurdere \enoers\oozieningen -34
o. /1 MaatwerKdrensl\erlenrng 1 8+ Owrige posten (gesaldeerd) -1

\an aa c en ngen
b. /z MaatwetKorensl\enenrng 1 u- Meer lasten Jeugdhulp -533
ci.El Geescaleerde zorg 18+ Aflrvijking binnen sociaal domein -2
6.82 Geêscaleerde zorg 18- Meer lasten Jeugdhulp 22

enm
/.1 Voll(sgezondheid Orerige posten (gesaldeerd) 2
7.2 Rlolering Venekening woziening riolering (btw) -26
/.3 Atwt Owrige posten (gesaldeerd) -46
/.4 Mrlreubeheer minder lasten programmaplan duuzaamheid 35

O\erige posten (gesaldeerd) 25
Subsidie duurzaamheid -70

crem

E, VHROSV 634
u.1 KurmtelllKe ordentng Owrige posten (gesaldeerd) -23
8.2 Grondexploltaile (nlet bedrij\enterreinen) Mutaties grondexploitaties esaldeerd) 11

Winstneming grondexploitatie 548
E.3 Vvonen en bouwen Om gevi ngsle rg u n n i nge n 98

omschrijVng taakrcld en taak
af,ruijking

(x € 1.000)Toelichting

Eindtotaal 179

Onvoorzien
De gemeente heeft in haar begroting een post "onvoorzien" opgenomen van € 25.000. Onvoorziene
kosten worden gedefinieerd als onvoorzienbare, onuitstelbare en onvermijdbare uitgaven die ten tijde
van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Het college kan, zonder de raad hiervoor
vooraf te informeren, tot € 20.000 een beroep doen op deze post. Via de reguliere P&C cycli legt zij
verantwoording af. ln de 2" Burap 2018 is verantwoord dat € 17.500 van de post "onvoorzien" aange-
wend wordt voor het laten uitvoeren van een taxatie en marktverkenning ten aanzien van de Zwarte
Bergen.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 gc '^
*vvw.crowe_roedeffi
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-29 0 00

251Onderuitputting kapitaallasten
AUs letie OZB

Vergoeding BAElsen 4 0 0 0

somwa oo 0 0 0

NS er -395 305 0 0\oorma s
Af,ruaarderen gronden erfpacht -406 0 0 0

Storti d 500
63

0

0

0

0n ebiedsim
reserve s aan

en te
n Hof Noord

in BR DO

-500
-63

Karelruiltransacties (deels storting BR DOB) 771 -670 0
sten wormall St. Bernardusschool -77 0 0 70

Afreken

610 0hul 2017
verbonden

alisatie sociaal dom ein
2017 37

-61

Overige baten en lasten worgaande jaren 1320 0 0

Totaal taakrcld 0, Bestuur en ondersteuni -1 .166
EÍra storti BORA III FOCUS

bestem m i sresen/e Íietsambitie -2000 0 0
Werkbudget20'18 GGA -4 0 0 0
Gem eentelijke \Ís ie tr4obiliteit 19-23 0 0
Schadeherstel openbare ruimte Kerkewei -1 4 0 0

Totaal taakveld 2, Verkeer en \enoer -200-28 23 0
Uitloeringsprogr. Ms ie WE m utaties BR budgetoverhewling) 23-B 0 -61

-14e a 0 0Kem ische lndus eve ng

el 0 0

-91

-30
Plattela ndsontwi

zoek DNA
BR
r kern

per b 0 0 -50 0

0

1 4
0 50

50
BRDd e ruimte wor ruimte karel

taakrcld 3, Economie -1 39

lVleerkosten waterta n

-50
-175

10

15

,2 0 0

ES

0 0

-6

0

fa CD alhuis

Diverse brims us idies monum enten

Haalbaarheids onderzoek
al taakwld 4, Ond

n -6 0 0 6p

Stormschade anuari 201 B -96 0 0 0

Afi,rra a rd e re n o nd e rzo e k u itd i e p e n vi s vi jve rs -í0 0 0 0

ed te
0

0

0

0

0

0uur pompen de vis

n leke bomen SchoolstraatVe -35
-10

n \Elnwege -20 0 0 0

loitatie 0 0 -500Storti bestemmi
cu renTotaal taakveld 5,

resen€ IKC Kattendans uit
HHT ten behoere vran Hoe2icht 10 0 0 0

a S rzoe Kattendans -32 0 0 32

Totaal taakwld 6, Sociaal domein
0 0Uitkeri

Verstrekken subsidie duurzam e enerqie -220 0 0 0

itatie 0 75
en 0

0

41

0

0Pro ram m aplan
BR duurzaamheid en klimaatvanuit

uurzaam

-271 0Totaal taakveld 7,

tell ramma ODZOB
ezondheid en milieu

Rente grondexploitatie 189 0 0 0

-25 0 0

e -50
0

0llen om EM

n\oe

Bijdrage in kosten regionaal woondocument -6 0 0 0

Anterieure olereenkomsten (BR ROL) 0 359 -359 0

0

Totaal lncidenteel -1.651 2 920

AR = Algemene reserye; BR = bestemmingsreserve; DR = Dekkingsreserve

Om schrijvng (bedragen x € 1 .000) geboekt op taakvelden

Lasten Baten

geboektvia taakveld 0

Sto

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

tra 5651 CD Ëindhoven
Tel. +3'1 (0) 40 2049 gí'.-'^

***;;;"-;*0";{'6
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Overzicht structurele mutaties reserves (bedragen x € 1.000)

DR Rente waterlaat 7 344.000 0 171.940 172.060

DR Brandweerkazeme (40 jaar) 485.678 0 18.839 466.839

DR Huisrcsting gemeentehuis(3S jaar) 2.943.415 0 141.022 2.802.393

DR Onderwijshuisresting 256.831 0 7.581 249.250

DR Verkoophypotheekbedrijf HNG 258.644 0 80.061 178.583

DR Herinrichting park De Ploeg 200.000 0 6.666 193.334

DR Nul+ N69 Westerhoren 344.000 0 11.467 332.533
DR Vooóereiden fietspad Bisschop
Rythoviusdreef 100.000 96.6670 3.333

DR Uitwering Centrumplan t Hof 3e fase 733.600 0 24.453 709j47
DR Uitwering gebiedsimpuls N69 63.000 0 63.000 0

DR Voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk 100.000 0 3.333 96.667

DR Nul+ N69 sluiplerkeeruverende maatregelen 121.000 0 0 121.000

DR Strategische aankopen Hof Noord 0 s00.000 0 500.000

Totaal Dekki ngsreserves 5.950.168 500.000 531.695 5.918.473

Saldo
1-1-2018

Saldo
31-12-2018Omschrijving Toeroeging Onttrekking

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 9e '^
' 
**;;;;"-;*d.1"@
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Verantwoording Wet Normering Topinkomsten (WNT)
Per I januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sec-
tor dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de
wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT voor-
ziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden
opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semi-
publieke sector. De gemeente is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van
iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een
eventuele overschrijding van het bezold igingsmaxim u m.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeente Bergeijk is €'189.000. Dit geldt naar rato van de
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met
ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbe-
trekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueleWNT-maximum hebben ontvangen.Erzijn
in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen
te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.

Crowe
Beukenlaen 60
5651 CD Ëindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 9i ',^

,;.;;;"-;;;;';,F46
,tt

Functiegegelens Secretaris Griffier

Aanr,ang en einde functielerurlling in 2018 111 - 31112 111 - 31112

Omwng dienstrerband (in fte) í,00 0,83

(Fictierc) dienstbetrekking? ja ja

lndividueel WNT-maximum 189.000 157.500

Beloning plus belastbare onkostenwrgoedingen 98.239 55.1 75

Beloningen betaalbaar op termijn 16.019 8.573

Subtotaal 114.258 63.748

Totaal bezold
0 0

nvt nÍ

-i- Onrerschuldigd betaald bedrag

Verplichte motirering indien orcrschrijding

114.258 63.748

Aanwng en einde functiercrurlling in 2017 1t1 - 31t121t1 - 31t12

Omrang dienstrerband 2017 (in fte) 1,00 0,83

Beloning plus belastbare onkostenr,ergoedingen 98.097 54.296

Beloningen betaalbaar op termijn 14.596 7.385

Totaal bezoldiging 2017 112.693 61.681
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6. Balans en toelichting op de balans

6,1 Balans

Bedragen x € 1.000

Vas{e activa

I mmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Fi nanciële vaste activa

177

37.603

616

168

36.212

692

Totaal laste actila 38.396 37.072

Vlottende activa

Voonaden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan éen jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

9.370

6.762

443

326

9.191

7.265

241

616

Totaal vlottende actila 16.901 17.313

Totaalactiva 55,297 54.385

Vaste passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

22.558

2.469

25.040

18.912

933

28.084

Totaal laste passiw 50.067 47.929

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan éen jaar

Overlopende passiva
2.604

2.627

3.632

2.824

Totaal vlottende passiw 5.231 6.456

Totaalpassiva 55.297 54.385

Totaal borg- of qarantstellingen 23.759 25.055

31-12-2018 31-12-2017Activa

31-12-2018 31-12-2017Passiva

Cnotnve
Be ukenlaan 60
5651 CD Ëindlroven
Tel. +3'1 (0)40 2$49

944
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6,2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Ge-
meentewet, waarin door de gemeenteraad op 26 februari 2015 de uitgangspunten voor het financiële
beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisa-
tie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het divi-
dend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaar-
lijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommi-
ge personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden,
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. lndien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. ln 201'1 is de voor wethouders pensi-
oenen gevormde voorziening vrijgevallen en zijn zowel de toekomstige als opgebouwde rechten aan
Loyalis uitbesteed.

Waardering en afschrijving immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van
derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het
boekjaar in aanmerking genomen.

Op grond van de gewijzigde BBV dienen met ingang van 1 januari 2016 bijdragen aan activa in eigen-
dom van derden gerubriceerd te worden onder de immateriële vaste activa in plaats van onder de
financiële vaste activa. Hieraan is invulling gegeven.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden activeren we als aan de volgende vereisten is voldaan:
r er is sprake van een investering door een derde;
o de investering draagt bij aan de publieke taak;
. de derde heeft zich verplicht om daadwerkelijk te investeren zoals is overeengekomen;
. de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde i6 gebreke blijft of de

gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen r"tSlnGfeUVO.
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Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het
actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Waardering en afschrijving materiele vaste activa
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de BBV worden activa gewaardeerd en afgeschreven. De
termijn zijn gebaseerd op de financiële verordening 2017.

Vanaf 1 januari 2017 vervalt de keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van inves-
teringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2017 dienen alle investerin-
gen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut geactiveerd te worden en over de gebruiksduur te
worden afgeschreven. Tevens is het vanaf deze datum niet langer toegestaan om reserves direct op
deze activa in mindering te brengen en/of versneld af te schrijven. Daarom zijn een aantal investerin-
gen die in 2016 niet afgerond konden worden geactiveerd. De dekkingsmiddelen zijn toegevoegd aan
dekkingsreserves. Besluitvorming vond hiervoor plaats in de raad van december 2016. De afschrij-
vingstermijnen zijn gebaseerd op de termijnen zoals beschreven in de perspectievennota 2017-2020.
Deze zijn opgenomen in de bijgestelde financiële verordening die op 30 maart 2017 is vastgesteld.
Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van
bijdragen van derden ten laste gebracht van de exploitatie. Dit voor zover de projecten volledig zijn
afgerond in 2016.

Alle materiéle vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die
direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duur-
zame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhanke-
lijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geacti-
veerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven

De volgende materiële vaste activa met economisch of maatschappelijk nut worden lineair afge-
schreven in:

4O jaar: Gebouwen (nieuwbouw/permanent), onderwijs (schoolgebouwen);
20 jaar: Aanleg sportvelden, verbouwingen (semi-permanent);
15 jaar: Gebouwen (noodgebouwen), installaties (centrale verwarming), meubilair / inventaris /

stoffering, onderwijs (nood lokalen);
10 jaar: Bewegwijzeringen; speelvoorzieningen, installaties (telefoon), vervoermiddelen, materieel,

technische en huishoudelijke apparatuur;
5 jaar: Kantoorapparatuur (pc's, software, computerapparatuur/hardware);
60 jaar: RioÍeringen (riolering vrijvervalleidingen en putten, overstortputten en stuwputten, bergbe-

zinkleidingen en bassin);
40 jaar: Rioleringen (druk- en persriolering leidingen en putten) (nieuwbouw/permanent);
15 )aar: Rioleringen (elektrotechnische en mechanische onderdelen van gemalen).
30 jaar Wegen (klinkers / asfalt)
50 jaar Wegen (beton)
30jaar Groenvoorzieningen
30 jaar Openbare verlichting

Van de termijnen zoals vermeld kan voor specifieke projecten in overleg met de raad worden afgewe-

aaa
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Waardering financiële vaste activa
Op grond van de gewijzigde BBV dienen met ingang van 1 januari2016 bijdragen aan activa in eigen-
dom van derden gerubriceerd te worden onder de immateriële vaste activa in plaats van onder de
financiële vaste activa. Hieraan is invulling gegeven.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs
en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onaf-
hankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor
verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapi-
taal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaar-
deerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. lndien de marktwaarde van de aandelen daalt tot
onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen
voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen
worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q.
het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijker-

wijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of

verliezen waaryan de omvang redelijkenvijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten

zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als
een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn recht-
streeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie
verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begro-
tingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij
ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening
gebracht.

Aan de hand van de risico's op onze vorderingen bepalen we hoe hoog de voorziening dubieuze debi-
teuren dient te zijn.

De omvang van de voorziening bedraagt € 111.690 en is wordt als volgt bepaald:
- Vorderingen van 20í6 en eerder 100% dubieus
- Vorderingen van 2017 25% dubieus
- Vorderingen van 2018 1% dubieus
- Vorderingen > € 15.000 beoordelen we individueel
- Vorderingen op overheden nemen we niet mee.

De voorziening dubieuze debiteuren ISD is op grond van risico-analyse bij de ISD opgenomen.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Crowe
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6.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

lmmateriële vaste activa
De immateriële vaste activa wordt onderscheiden in

Materiële vaste activa
De materiele vaste activa bestaan uit de onderdelen

Dei en met een economisch nut worden als onderverdeeld

Vanaf 1 januari20l6 dienen de activa die op 31 december 2015 op de balans zijn opgenomen als niet
in exploitatie genomen bouwgronden, tegen dezelfde boekwaarde op de balans opgenomen als mate-
riële vaste activa, categorie Gronden en terreinen te worden opgenomen. Deze activa dient uiterlijk
voor 1 januari 2020 op de marktwaarde gewaardeerd te worden tegen de dan geldende bestemming.
Voor het project Waterlaat Vl dient de (eventuele) afwaardering naar marktwaarde nog te worden
verantwoord. Hiervoor maken we gebruik van de overgangsregeling uit de BBV.

lnvesteri met economisch nut waarvoor een wordt n

Boekwaarde
31 12-2014

Boekwaarde

31-12,2011

lnwste, AfschnjBoekwaarde
01 -01,201 B

Boekwaarde
31-12-2UA

esn 23.096.2'15 23.386.
m€t economisch nut waarcor

Boekwaarde
31-12,2018

Boekwaarde
31.12.2017

0
4.991.'l0

0
0

0 0

59.506
0

en 213.927 213.
0

69.965

1 0.093.460 9.841ên werken

en installatiss 112.769 4

2%.249 u1
10.786.369

Boekwaarde
31-12-201A

Boekwaarde
31 -12-2017

Sfonden en teÍreinen 213.927 213.9270 0
dy'oonruimten 0 0 0 0

69.965
on werken

00
9.841.996

4.765ên 1 10.386

Desrn€ste-ln€stêr- Afschnl-Boekwaarde
1-1-2014

Boekwaarde
31.12.2018

Bijdragen
€n derden
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ln€ster Afschnl, AtuaardennqBoekwaarde
1,1-2014

Boekwaarde
31-12-2018

Bijdragen
€n derden

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had
het

De afschrijvingstermijn op maatschappelijk nut wisselt per investering. De meeste investeringen met
maatschappelijk nut worden in 30 jaar afgeschreven. Op alle investeringen wordt afgeschreven op
basis van de gebruiksduur.

Financiële vaste activa
Het verloo van de financiële vaste is als

Vlottende activa

Voorraden
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van januari 2019
en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit
een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waarde-
ring in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op
basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de
in exploitatie genomen gronden.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen
. rentepercentage bedraagt 1,5%
o kostenindexatie bedraagl2o/o
. opbrengstenindexatie bedraagl 2o/o

De verliesvoorziening is gebaseerd op de eindwaarde van de negatieve complexen.

De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing in het jaarverslag.

De in de balans n worden u litst naar de

Van de in oitatie omen nden kan het nde overzicht worden n

n

Crcwe
Beukenlaan 60
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lel. +31 (0)40 2649,96 10
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185 156 0
3 780507.249 80.060
3.780 616.í80.060

Aflossrngen/Boek!vaarde
01 -01 -201 B

lítwster,
nnqen

Boekwaarde
31-12-201A

tn

9.370.462

01"01 -241e
VÊrmeeÍd€! ng Ve.nr nder fg !^/ilrstudname

31 12201t\
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Complex
Bouwgrond in exploitatie
Bedragen x € 1.000

Balanswaarde
31-12-2018

Geraamde nog te
realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat
(contante waarde)

Geraamde nog te Geraamd resultaat
maken kosten (nominaal)

Dolatre ViJ€l AanwendingBoekwaarde
01 -01 -201 B

Boekwaarde
31-12-2018

Het van de voorzieni nd loitatie is als vol

Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder worden als volgt
gespecíficeerd:

Uitzetti met een loo d korter dan 1

* Vooziening dubieuze debiteuren ad € 111.690 (2017 €.51.059) en vooziening debiteuren SOZA ad C72.692
(2017 €.81.943).

Liquide middelen
Het saldo van de

Overlopende activa
De overlo

íde middelen bestaat uit de co n:

de activa kan als vol worden onderscheiden

Cnowe
Beukenlaan 60
565'1 CD F.indhoven
Tel. +31 (0) 40 2049 96 10
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1.789.800
mêt het

7.265.683

Kassaldi 6.835 18.23t
223.'t1aBanksaldi 435.62

Totaa I Á^2 69

't2.723 12.
0 oo

1 14.31 3 401

45.
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PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Voor het verloop en de aard van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen

Voorzieningen
Van de voorzieningen kan het vol e overzicht worden gegeven

Voor het verloop en de aard van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De in de balans opgenomen langlopende schulden betreffen:

De rentelast in het jaar 2018 voor de geldleningen langer dan een jaar is € 552.579.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen overige schulden betreffen:

De rentelast in het jaar 2018 voor kasgeldleningen is € -8.041

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-
bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

31-12-2017 ïoewegrngen Onttrekkrngen 31-12-2018

EN
1.

91.0780 Q5.524

wr midddm €n derden waanan de ls

1@.n4 241.4190.645 0

2.730.61'1 't.í93.5t1933.686 2.470.

31-12-201831-12-2017 Dotatres Aanwending/wJ€l

0
0

fobal 2.ffiA.2U 3.632.003

Crêditeuren sociale zaken 80.944 69.524
Noo te tEielên socaáál domêin 746 38.7

Noo te betalen 1 042 925 1 330

voorscnotten 420.947 c

OÉriqê Nêderlandsê olerheidslichamen s'to.292 c
75.16'lwriqe 25.O25

Totaa I 2.626.ffio 2.823.633

484.7040

31-12-2018terugbetalingen1-1-2018 Ont€ngenbedrag vijge€llen
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6.4 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Niet in de balans opgenomen plichten
De gemeente heeft diverse verplichtingen, die niet in de balans mogen / kunnen worden opgenomen.
De belangrijkste geven we hieronder aan, waarbij we de Europese aanbestedingsnormen als minima-
le norm hanteren. Wat belangrijke verplichtingen zijn is primair ter beoordeling van de gemeente.

Garanties en waarborgen
De heeft een aantal nties of waa in het verleden. Dit

Overeenkomsten
Voor het aanbesteden van werken zijn Europese aanbestedingsnormen vastgesteld. Deze bedraagt
€ 5.548.000. De gemeente heeft in 2018 geen werken die hierboven komen. Dit blijkt onder andere uit
de omvang van de investering waarvoor wij verwijzen naar bijlage 9.4 Overzicht restant kredieten.
Ook voor leveringen en diensten zijn Europese aanbestedingsgrenzen van kracht. Deze grens be-
draagt €221.000. De gemeente heeft met diverse partijen meerjarige contracten en overeenkomsten
afgesloten. Hieruit vloeien financiële verplichtingen voort die niet uit de balans blijken. Belangrijke
politiek-bestuurlijke en financiële verplichtingen nemen we op.

Nummer 3 betreft een gezamenlijk contract met Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden.
Nummers 4 en 5 betreffen gezamenlijke contracten met Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-
de Mierden.

. Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (per-
soonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft be-
paald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het
CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de
juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wet-
gever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bij-
dragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Oit 

ffi"e,n8ilfl""r 
O"

taa Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
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10.000
n

11Stichti 458 298huis Terlo Garantie
B

Wooninc
n

n 1 4.658

Bedragen x€1.000
Naam

Oorspronkelijk
bedrag

Restant
1-1-2018

Restant
31-12-2018AflossingAard

1 WVK, groenwoaiening 01 -01 -201 4 I 31 -12-2018 3.000 0

2 Willemsen-de Koning, leerlingenrenoer 01-08-2017 I 31-07-2022 1.250 900

3 Verlenging contract Combinatie Jeugdzorg 01-01-2017 I 31-12-2019 4.500 1.500

4 Beatsen, Aflalbeheer 01-01-2017 I 31-12-2020 2.400 1.200

5 De Jong - Zrurmond BV, asfaltonderhoud 01-01-2018 I 31-12-2021 2.400 2.365

totaal 13.550 5.965

Bedragenx€1.000

Nr. Naam Contract duur Contract waarde Restant
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gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden ver-
kregen. Het gaat hierbijom een bedrag van € 232.000.

Niet in de balans opgenomen rechten

Anterieure overeen komsten
Met partijen zijn anterieure overeenkomsten gesloten en de volgende zijn daarbij van belang.

De kosten waarop de te realiseren bijdrage van de anterieure overeenkomsten zijn gebaseerd dienen
nog gerealiseerd te worden.

Subsidies
De gemeente heeft een aantal subsidiebeschikkingen ontvangen waarvoor de gelden op verschillende
momenten worden opgemaakt, afhankelijk van de fase van uitvoering van het project. De totale om-
vang van de beschikte subsidies bedraagt ca.€ 3,5 miljoen. Voor ongeveer € 2,2 miljoen dienen nog
uitgaven gedaan te worden na 2018. Het recht wordt dan pas opgenomen in de boeken.
Overigens is in de ramingen met deze subsidies rekening gehouden.

Grondruiltransacties
Een grondruiltransactie met provincie, Staatsbosbeheer en waterschap dient in 2019 nog getranspor-
teerd te worden bij de notaris. Dit voor ca € 0,24 miljoen.

Anterieur 23-6-2015 35.600 0 35.600 0

Anterieur 9-'l-2014 45.000 0 45.000 0

Anterieur 18-12-2009 536.000 347.000 189.000 0

Totaal 616.600 347.000 269.600 0

Soort datum
overeenkomst ondertekening

bedrag nog te
kosten project reeds ontwngen ont\angen 31-12-18

bedrag nog te
betalen 31-12-18

Cnowe
Beukenlaan 60
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6. 5 Verantwoordi ng schatki stbankieren

Drempelbedrag
Overtollige middelen dienen in principe in de schatkist te worden aangehouden. Hierop zijn een aantal
uitzonderingen. Een daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag dat gemiddeld per
kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor de gemeente Bergeijk is dat in 2018
€ 325.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer eenvoudig te houden: niet elke laatste
euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Alleen de liquide middelen die boven het drempel-
bedrag uitgaan worden in de schatkist aangehouden. Middels onderstaande berekening leggen we
verantwoording af of we het niet te veel middelen buiten de schatkist hebben aangehouden. Dit is het
gevalals we het drempelbedrag overschrijden. Dit is in 2018 niet gebeurd.

ets

Ca'ewe
Beul<enlaan 60
5651 CD L:indhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 in
w\ r^d,/. c rowe-toeoe rer. r}L/B

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal4

Kwartaalc'rjfer op dagbasis buiten 's

Rijks schatkist aangehouden middelen
zto(21 204 2Lt 155

(3a)=(1)>(2) Rui mte onder het drempel bedrag 12'J. 1,1,4 159 115

Overschrijding van het

drempel bedrag
(3b)=(2)>(1)

(1) Berekening drempelbedrag

Het deel van het begrotíngstotaal dat
kleiner of eeliik is aan € 500 milioen

Begroti ngstotaa I vers I a gjaa r(4al

(4b) 43.277

2018Verslagjaar

43.277

Het deel van het begrotingstotaal dat(4c)
de € 500 mil oen te boven at

(1) = (ab)*0,0075 +

(4c)x0,002 met een

minimum van
Drempel bedrag 325

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal L Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal4
Som va n de per dag buiten 's Rijks

schatkist aa ngehouden mi ddelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)

18.319(sa ) 19.207 1-5.L89 1_9.302

(sb) Dagen in het kwartaal 90 91, 92 92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's

Rij ks schatki st aa ngehouden

middelen

271(2) - (sa)/ (sb) 204 r.65 2L0
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7 . Y erantwoording specifieke uitkeringen
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ACrowe Crowe Foederer B.V.

Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0)40 264 96 10

www.crowe-f oederer. n I

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van de gemeente Bergeijk

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeente Bergeijk te Bergeijk gecontroleerd

Naar ons oordeel:
o geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de
gemeente Bergeijk op 3í december 2018 in overeenstemming met het Besluit Begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

o zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, welke door de
raad is vastgesteld.

De jaarrekening bestaat uit:
t het overzicht van baten en lasten over 2018;
2 de balans per 31 december 2018;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen;
4 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
5 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het
ControleprotocolWet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Bergeijk zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(vGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Crowe Foêdêrèr B.V.
K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 | BIC: INGBNL2A I B.ïW. nr. N10015.94.540.811
Op onze dienstverlening zijn algemene voomaarden van loepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene vooruaarden zijn bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd onder numme( 17 034844.
Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen, Lelystad, Oostzaan, Roermond.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het ControleprotocolWNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op EUR 430.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten 1o/o ên voor onzekerheden 3o/o vàn de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven de EUR 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:
o jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
o de overige bijlagen

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wijvoldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de
jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en
met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, welke door de raad is vastgesteld.
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ln dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van burgemeester en wethouders afwegen
of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen
worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkenvijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
o het identificeren en inschatten van de risico's

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bijfraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeente;

o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

o het vaststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging
dat de gemeente in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
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gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
gemeente haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente de financiële risico's niet kan
opvangen;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle
van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de
significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis
hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van
deze u itvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 6 juni 2019

Crowe Foederer B.V

Drs. R. Meusen RA
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9.1 Kerngegevens

Sociale structuur

Tabel 1 Aantal inwoners naar leeft

Bron : b evol k i ngs ad m i n i strat i e ge m eente B ergeij k (20 1 8)

fabel 2 Aantal inwoners naargeslacht

administratie gemeente Bergeijk (201 8)

Tabel 3 Ovezicht enm do:

B ron : b evol k i ngs ad m i ni st rat i e ge m ee nt e B ergeijk

Fysieke structuur

Tabel 4 Aantallen rootheden sieke structuur:

bron: gemeente Bergeijk (201 B)
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0 t/m 19 3.999 3.944 3.866
10.406 10.458 10.4

en ouder

18.253 1

65

398Totaal
3.885

18.342
3.983 4.064

í8.507
Mutatie 44 89 56 109

Leeftijd 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

Mannen 9.267 9.339 9.379 9.446
Vrouwen 8.986 9.003 9.019 9.061
Totaal 18.253 18.342 í8.398 18.507
Mutatie 44 89 56 109

Geslacht 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2A18

144 153 133 171

163 15
Subtotaal -19 4 -í5 20

iging in de eente 783 862
Vertrek uit de eente 719 711 778 773
Subtotaal mi ratiesaldo 92 71 89

-1conecties 1 0 0
Subtotaal ove correcties -1 1 0 0

a M 89 56 í09

OmschrijVng 2015 2016 2017 2018

Aantal 7.742 7.770 7.814 7.899
Oppeniakte in kmz 101,79 101,79 101,79 101,79
- waanan land 101,05 101,05 101,05 101,05
- waanan water 0,74 0,74 0,74 0,74

OmschrijVng 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018
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Financiële structuur

Balans
Balanstotaal 57.019 54.649 54.385 55.297
Eigen rerTogen _...... "-_ *". * _" 16.137 16.5-98 18.
- waanan algemene resenê 7.820 7.290 8.332 11.386

492
0 0 0

713
Kasgeldleningen

middelen

000

Exploitatie
Totale baten 42.656 45.035 44.865 47.483
Totale lasten 40.180 44.573 42.552 43.838
Gerealiseerde totaal lan saldo baten en lasten 2.477 462 2.313 3.645

4.996 5.702 4.998 3.468Onttrekking uillegene .. *-...
ïóè\oeói;s áá;"re
Gerealiseerde res ultaat 1.053929 708 444

Algemen-e- Ji-tkering , ,..., _ ,,"._ ..20.738 21.481 ... ,..,., _21.739 22.749
Belastingopbrengsten 8.274 8.683 9.144 9.130
- waanan ozb 3.396 3.435 3.493 3.512

nIIIIIII E

Financiele structuur
50

45

r-40o
Sgsc
ieo
Yzs
6zo
ctt

$,uoo10
5

0

rTotale Baten

rTotale Lasten

xOntrekkingen aan
reserves

nToevoegingen
aan reserves

2015 2016 2017 2018

a a a
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9.2 Algemene uitkering
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 20 1aDece
Maatstaf
1c Waarde niet-woningen eigenaren
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)
1a Waarde woningen eigenaren
Subtotaal

Berekende Aantallen
3.386.614,00
3.151.337,00

t7.749.400,00

-528.989
-396.753

- 1.875.003
-2.400.745

olo

-0,L562
-0,12 59
-0,1054

Maatstaf
1e OZB waarde niet-woningen
8a Bustandsontvangers (vanaf UJR 2016)
3a Eén-ouder-huisho udens
2Inwoners
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar (tot en met uitkeringsjaar 2018)
5 Inwoners: oudeÍen > 64 jaar
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar
7 Lage inkomens
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)
12 MindeÍheden
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)
3b Huishoudens
3c Eenpersoonshuishoudens
8b Loonkostensubsilê
13 Klantenpotentieel lokaal
14 Klantenpotentieel regionaal
38 Bed rijfsvestigingen
3la IsV (a) stadsvemieuwing
31b ISV (b) herstructurering
36 Meerkernigheil
37 Meerkernigheid + bodemfactor buitengebied
36a Kemen met 500 of meer adressen
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor
32b Omgevingsadressendichthekl (vanaf UIR 2016, miv septembercirc. 2016)
23 Opperulakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen x bodemfactor woonkernen
21 Oppervlakte bebouwing
23a Oppervlakte bebouwing buitengeb'red
22a Oppervlakte bebouwing woonkem
19 Oppervhkte binnenwater
16 Oppervhkte hnd
18 Opperuhkte hnd * bodemfactor gemeente
24b Woonruimten (vanaf UIR 2016, miv septembercirc. 2016)
25b Woonruimten (vanaf UIR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor
39 Vast bedrag
Subtotaal

Berekende Aantallen
338,66
t40,67

4L9
18.398,00
3.930,00
3.999,00
1.290,00
1.8 50,00

985,3
185

487,67
7.8 51,00
2.L27,OO

11
14.510,00
3.440,00
2.361,00

0,000r2628
0,00006206

9
9
5

690
L.247,51
4.297,56

77
155
232

77
155
7t

10.105,00
10.105,00
8.647,00
8.647,00

1

Gewkht
380,7

z.tzo,26
208,5

t53,67
242,65

79,63
26,25
29,75

459,5L
320,5 5

85,71
90,5

2L,6t
1.930,16

39,2
22,37
76,36

6.t33.771,60
3.764.536,49

9.065,28
14.875,46
55.518,40

L7,72
5,82

7t,68
1.524,77
3.088,99

595,42
1.936,54
2.302,40

38,01
4L,L7
26,89
57,54
50,79

237.799,O8

BedÍag in basis
128.928
298.250
87.362

2.427.22L
953.615
318.440

33.863
5 5.038

452.755
59.302
76.082

7L0.5L6
45.964
2r.232

568.792
76.953

180.286
775
234

81.588
133.883
277.592

8.087
7.260

308.049
tt7.407
478.793
138.137
I49.LL4
356.472

2.699
4L6.023
27t.723
497.548
439.18 1

237.799
10.817.361

Uitkeringsfactor L,49
16.117.868Subtotaal BxC

Maatstaf
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)
61 Suppletieregeling OZB
Subtotaal

Berekende Aantallên
-16.3 1 I
-29.Or4

Uitkering
-16.3 I 1

-29.0t4
-45.325

lqaatstaf
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)
170 Decentralisatie provínciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)
205 Voorschoolse vooziening peuters (DU)
215 Bonus beschut Werkên (DU)
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)
262 Schulden en armoede (DU)
263 Referendum (DU)
290 Vergoeding raadsleden kleine gêmêenten (DU)
292 Pilots woningmarkt (DU)
295 Informatieplicht energiebesparende maatregelen (DU)
Subtotaal

Bêrekênde Aántalbn
76.39L
16.052

L248.648
31.790
6.000

52.287
2L.832
6.439

53,002
75.000

3.841

Uitkering
76.39r
16.05 2

I.248.648
3t.790
6.000

52.287
2r.432
6.439

5 3.002
75.000

3.841
1,591,282

l.laatstaÍ
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)
1 74 decentralisatie Participatiewet (IU)
Subtotaal

Eerekende Aantallen
2.113.581
3.031.592
2.7t6.458

Uitkering
2.113.581
3.031.5 92
2.716.458

7.461.631

Aanvullingen van de gebruíkêr
Gemeenteposten:
Huisvesting Vergunningho uders
Subtotaal

Uitkering

61.620
61,620

178

Opgave

Functie 921 L4.924.699
r.461.631

a a a Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
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Gemeente Bergeijk

Opgave: Decemberci rculaire 2Ol8

Ultkeringsfactor(en): Lopende priJzen
2018: 1,4900

Dàtum: 26-2-20t9 17r09 Állc bcdràOcn zijn afEcrond
op duizêndtallÉn.

Dl in lu cociaal dorroin - 7.862 (31.50%)

0U mwcdg lU - 1.591

Alsmrc uitkairg - 1 3.X33 {58.51 
.a)

aaa

y', cnowe
Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
1sl. +31 (0) 40 2649 96'^
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9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht lasten

0 0.1 8estuur 1.448.519 1.290.691 1.2s3.882 r.629.st2 1.711.130
0,2 Brrgerzaken r.667.034 1.057.999 L.014.272 1.014.311 1.030.096
0.3 Beheer overiqe qebouwen en qronden 378.434 317.729 226.816 1.7s4.749 1.694.6s0
0.4 Overhead 939.396 5.525.367 5.694.953 5.272.60s s.199.s8s

27.406 -6.39s0.5 Treasury -18.549 -L05.729 -154.346
0.61 OZB woningen t39.74r 84.198 86.0s1 86.0s1 9t.367
0.62 OZB niet-woninqen 32.2370 33.927 32.237 33.047
0.64 Belastingen Overiq 28.204 27.371 27.37L26.631 15.062
0.8 Overige baten en lasten 703.563 446.02L 387.840 -46.7& 634.24s

Totaal 0 s.332.298 A.7il.OÍ4 8.617.693 9.6ts.726 10.402.7a7
I 1.1 Crisisbeheersing en brandweer L2Lr.764 1.27B.BBB 1.277.602 1.285.938 7.290.s27

490.824 253.516 233.807 297.977 302424

4.661.735 2.313.O1s 2.455.83s 2.473.A75 2.370.155
4s8.s62 319.287 319.383 364.683 333.870

Totaal 2
3 3.1 Economische ontwikkeling

vervoer
I

L2 Openbare orde en veiliqheid

2 2.1 Verkeer en
L.s32.4M 1.511.409 1.583.909

4.661.735 2.313.01s 2.455.83s 2.473.875 2.370.1ss

59.744 31.52158.8393.2 Fysieke bedriifsinfrashuctuur 543.106 1.011.310

1.3lO.Os2 1.613.796 696.9L4 7tL.16I 6s6.7L7

866.779 852.289 702.689 642.039 U4.BA

Totaal 3
3_4 308.384

r

Economische 283.198 318.692 286.734 291.326

4.2 Onderwiishuisvestinq
55.563 L43.528

705.739 814.271 652.788 872.908 Bs4.s23

87.269 126.968 rs2.449 141.33s

Totaal 4
118.946

nqenzaken4.3 Onderwiisbeleid en leerli
t.7s7.go7 La22.A23 1,671.475 1.661.151

5 5.1 Sportbeleid en activerinq
5.2 Sportaccommodaties 1.053.318 963.683 903.862 901.692 91r.344
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie 549.012 510.638 490.147 499.046 s04.729

22.5000 22.500 24.000 22.s005.4 Musea
5.5 Cultureel erfqoed 222.957 191.170 195.227 r99.r47 20r.926

268.1015.6 Media 269.482 273.505 270.510 269.460

4.8L6.274 3.968.982 3.818.226 4.M5.759 4.101.496
2.095.840 1.912.861 2.103.133 2.t2r.282 2.089.848

Totaal 5
6 6.1 Samenkacht en burgerparticipatie

en5.7 Ooenbaar oroen recreatie 2.602.565 7.920.277 1.807.512 2.002.466 2.0s1.s60

6.2 Wiikteams 238.086 159.986 167.580 167.580 164.593
6.3 Inkomensregelingen 3.054.016 3.151.815 3.520.374 3.386.389 3.171.80s
6.4 Beqeleide participatie 2.997.770 2.740.949 2.550.370 2.739056 2.737.308

169-0536.5 Arbeidsparticipatie 197.&7 304.602 349.366 1s9.s98
6.6 l)[aatwerlwoorzieningen (WMO) 484.403 360.239 387.357 424.097 4s2.943
6.71 Maatwerkdienstverleninq 18+ 2.296.606 2.&95LL 2.692.862 2.66s.477 2.671..s42
6.72 Maatwerkdienstverlening 1B- 3.215.158 3.156.346 3.046.742 3.599.740 4.132.568
6.81 Geëscaleerde zorq 18+ 67.088 58.242 58.24259.727 s9.816
6.82 Geëscaleerde zorq 18- 369.072 374.546 284.244 3L9.736 298.109

Totaal 6 15,015.6,85 14.869.982 15.160.270 15.641.191 15.947.585
7t4.ro5 711.8407 7.I Volksgezondheid 826.357 675.918 691.004

7.2 Riolerinq 1.438.883 1.133.086 LI72.775 LI72.775 L.166.749
7.3 Atual 1.019.688 r.4r4.044 r.274.629 r.407.940 t.490.r37
7.4 Milieubeheer 753.279729.375 533.972 602324 742.824

Totaal T 4.066.637 3.803.378 3.786.021 4.075.684 4.158.260
46.3s952.334 45.289 38.040 36.2557.5 Beqraafplaaben en crematoria

8.2 Grondexploitatie (niet bedriiventerreinen) 4.520.680 2.970.603 3.594.553 5.730.817 L.756.279
8.3 Wonen en bouwen 858.879 505.699 414.394 609.378 607.707

Totaal 8 s.911.211 3.842.032 4.351.925 6.910.502 2.946.988
Totaal lasten 4.573.486 42.529.726 4L.A97.298 46.729.2A2 43.838.090

Cn"qlv"uu#

Beukenlaan 60
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Overzicht baten

0 00.1 Bestuur
2 794 -1.039.146 -893.299 -909.826 -9s9.916

-1.en0.3 Beheer -2.282.66s -2
-411.551 -168.226 -IL7.904 -190.504 -209.177

0.5 .048
0 -2.280.222 -2.188.204 -2.278.204 -2.27s.907

0.62 o'zB -r.34r.626 -7.251.626 -1.236.185
0.64 Belasti -29.045 -s9.237

7 764 -21.738.919 -22.344.059 -22.59L.752 -22.749.289
baten en lasten -81 14.0560.8 13.254

-30.310.443 -30.268.887 -29.802.12s -34.23s.129 -34.076.762
enI 1.1

orde en - 1.050 -17.2 heid 0 0

Totaal 1 0 0 0 -10.309
-968.s982 2.I Verkeer en vervoer

2 -968.598 -123.195 -40.800 -7s.782 -77
3 3.1 Economische ontwikkeli

-t.077.653 -r.347.r95 -477.077 -157.992 -160.112
3.4 Economische -939.777 -942.s2r -943.202

-1.996.L24 -2.554.659 -1.416.848 -1.100.513
-19.5594.2

eid en leerl4.3 -1s.169 -27s.222
4 -34.688 -234.775 -26.059 -355.559

en activeri5 5.1 S

-152.204 -154.357 -153.495 -153.495

5.3
-1.992 -2.000 -1.0 -2.000

L.O7L -27.07r5.5 Cultureel

Media -300 0 0 0

-203.282 -r7s.397 -156.000 -1ss.000 -181.
l5

-204.017 -154.103 -150.s32 -91.532 -1
6.2 ms

-2.220.426 -2.265.514 -2.285.079 -2.279.403
6.4 -300.000 -1.300.

-L24.937 -203.076
6.6 -3.796 -1.0 0 0

6.7t 1B+ -2s9.906 -216.279 -22t
-6130 0 0

Totaal 6
-1.599.981 -1.670.468 -1.748.300 -1.748.300 -r.7r5.

7.3 Atual -1.625.191 -L.7Q7.874 -r.744.787.684
0 0 07.4 Milieubeheer

-10.9457 a -8.398 -13.500 -13.500 -2r.
Totaal 7

-r25.746 -94.694 -55.000 -4r3.7tr -403.
8.2 1

8.3 Wonen en bouwen -667.453 -647.730
-5.326.427 -4.64.782 -4.215.553 -7.1LL.L22 -3.

6.668O 0.10 Mubties reserves
0.11 Resultaat van baten en lasten 44707.596 1.053.801 4.060 26s.962

6.t26.377 7.312.05s L.379.495 6.200.326 7

0.10 Mutaties reserves -4 r47.4t9 -3.467
-5.6il.522 -4.998.190 -9s8.3ss -3.L47.4L9 -3.467

Taakveld Omschrijvingtaak
Baten

Begroting Begroot 2018
Rekening 2016 Rekening 2017 20IB primitief na wijziging Rekening 2018

reserves

reserves

aóa

7fi, cno**
Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
1s1. +31 (0) 40 2649 90 1n
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9,4 Overzicht incidentele baten en lasten

Taakveld 0, Bestuur en ondersteuning
AU suppletie OZB -290 0 0

Onderu 0ka itaallasten
BAElsen 4 0

e m 66 0 0 0

ng \oorm 305ioenrc -395 0 0u er
rderen ronden 0 0 0

res e rverti de ische aanko en Hof Noord
Opheffen DR uitwering gebiedsimpuls/terugstorten in BR DOB 630 0 -63
Karelruiltransacties (deels storting BR DOB) 7710 -67 0

AÍrekeningen verbonden partijen 2017 _ 37 0 0 0
Afrek. jeugdhulp 2017 (BR egalisatie sociaal domein) -6í 0 0 61

Overige baten en lasten roorgaande jaren 1320 0 0

Extra storting BORA lll FOCUS -605 0 0 0

Totaal taakrcld 0, Bestuur en ondersteuning -1 .166 1 .060 -630 694

Taakveld 2, Verkeer en vervoer
s res en/L. fi ets a m b itie 0 -200

Werkb 0 0

Storti bestemmi
et2018 GGA

m eentelijke Vs ie lVlobil iteit
Schadeherstel openbare ruimte Kerkewei -1 4 0 0

Totaal taakwld 2, Verkeer en \en/oer 23-28 -200 0

Taakveld 3, Economie
Uitwerings progr. vis ie WE (m utaties BR budgetorcrhewl ing) -61 23-8 0

rhercl -14a 1Kem ische
Plattelandsontwikkeli 0 0 91

zoek DNA r kernrofiel -30
Uitwering DNA profiel per kern (BR budgeto\€rhercling) 0 0 -50 0

Meerkoste n waterta p p u nte n -9 0 0 0

Bijdrage ruimte r,oor ruimte kavel (BR DOB) 0 50 -50 0
Totaal taakreld 3, Econom ie -1 39 50 -175 114

10 0 0Viegwielbijdrage Digitaalhuis
Taakveld

Haalbaarheidsonderzoek IKC (mutaties BR -4 0 -29 33

15 0 0Dir,erse brims us idies monum enten
Taakveld cultuur en recreatie

Aankoop picknickbank (BR ROL) -6 0 0 6

Stormschade januari 201 B -96 0 0 0

Ai,vaarderen onderzoek uitd iepen visVjrrers -10 0 0 0

Huur pom pen bij de visvijvers \anwege droogte
0 0 0

0

leke bomen

d -20 0Beplanti

rt cultuur en recreatie -177taa 1 0 65,

AR = Algemene reserve; BR = bestemmingsreserve; DR = Dekkingsreserve

OmschrijMng (bedragen x€ '1 .000) geboektop taakvelden

Lasten Baten

geboekt via taakveld 0

Storting Onttrekking

Crowe
Beukenlaan 60

5651 CD Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 1o

www.crowe-foederef{g
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Taakveld 6, Sociaal domein

HHT ten behoere vran Hoe2icht 't0 0 0 0
IKC Kattendans 0 0 32

U 0 0p

albaarheidsonderzoek de Kattendans

ïotaal taakwld 6, Sociaal domein -500 32-22 1.000

BR duurzaam heid en klim aat vanuit eploitatieStorti 75
0

0

0

0

-41 41

0
BR duurzaamheid en klimmaplan

ma ODZOBwe 0 0 0
a ndheid en milieu -75 41

kveld 8, VHROSV
ndeploitatie 0 0 0

n\Áoe n -25 0
Optellen om geVngsvisie (BR budgetoverheveling) 0 0 -50 0
Bijdrage in kosten regiona_ql woondocument -6 0 0 0
Anterieure orereenkomsten (BR ROL) 0 359 -3S9 0
Totaal taakreld B, VIIROSV 158 359 -409 0

2.517 -2.018 920Totaal lncidenteel -1.651

Totaal structureel -42.187 44.966 -4.651 2.548

Totaal saldo baten en lasten -43.838 47.483 -6.669 3.468

AR = Algemene reserve; BR = bestemmingsreserve; DR = Dekkingsreserve

Omschrijvng (bedragen x€ 1.000) geboekt op taakvelden

Lasten Baten

geboekt via taakveld 0

Storting Onttrekking

Cmwe
Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
Tel. +31 (0)40 2649 96 'ln
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9. 5 Overzicht resta ntkredieten

Sedrijtswagen buitendienst ( 1 0 Afgesloten 2e Burap 20180 0 0 50 50 0

Da9italiseren bestuuíliike bes luitrcrming 35 Voorbeíeiding gestaí1, uihoering 20'1 I0 0 0 35 0 35

0 0

aanhouden.

TaakEld 0 Ebstuur en ondeFtêuning { { 0 684 624 60 60

Aanleggen rcetpad Hasselsestraat 0 Afgesloten 1 e Burap 201 B0 0 0 1 0

e
Fietsambitie herinrichtjng RiethoËnsedijk
Fietsambitje Ploegpad

0

-68
0

-68
0

0

350

325

19

374

331
-49

331 Onde.deel herinrichting Riethownse-
-49 dijk riool. AJronding in 201 9.

Fietspaden Hoek - Lijnt 4 ÁÍsluiten '1e Burap 20'190 0 0 109 105 4

-129 310

n

B- 129 0 350 40 40
tenên

Bisschop RÍhoVusdreef
toebehoíen

163 Onderdeel herinrichting de Keptriool,
afronding in 20'19.

Herinrichting Kept 1510 0 0 314 163

16 -1 6 Voorbereidende kosten Iv kíediet 20 1 LHerinrichting kruising NeeÍrijt, Hoge Rijt, Rijt 0 0 0 0 -16

926
100

1 12

-485

0

72

124

303

0

195

72

5

0

0

200

30

72

ate Diepwldenweg Bergeijk - Eersel grond

Bergeijk - Eecel

-3.'170

-746

0

180 uitwedng in 2020 - 2021.

100

1.231

0

6.014

1229
100

16en

3e fase't hof 35

ng

en aanleg fetspaden
Broekhownseweg en
Westerhown/Rielhown.

717

0

6

0

548

1e Burap 2019 bijstellen.

349 Uitwering 2019-2020.
-7 Subsidie dientte worden aangewaagd.

24 Voorbereiding 2018, uit@ering 201 9.
1e Burap 20'19 bijstellen.

-42 Subsidie dientteworden aangewaagd.0

0

-42
-278

B4 B4

7

aa 0

-368
-7

-7

0

0

-24

271 UitweÍi 2019-2020

N69 3.14 Bosrerjonging Einderheide

-368

-7

17

735

13

14

18

13

B

-42

-274
N69 4.1 '1 Laanbeplanting Heijestr. Lowren 201 B

N69 6.3 Fiebpad WesteÍhown / Riethown 2018

IGP N69 3.3 Fietspad Broekhownsweg 20'17

IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV2018

-5.778 -760

(De Waterloop) 1e0 0 0 0 0 0 20'18

0 0

park de Ploeg "5 AÍsluiten 1e 20190 0 0 54 59
centrum 0

0

et 0

begrooten deel inwstering 2019 reeds
meegenomen.

sportaccom

í89en 210 -21 -21

92

11 11

0

0

0 Restanten jaarschijf20l6 aÍgesloten in

0 2e Burap 201B

Onderhoud vij wMl Weebosch/Luijksg. Vgrp 2016
Waterowalasl

0

0

45
87

11

107

34
-20

34 werkaamheden € 34.000. Rest
-20 aGluiten 1 e Burap 201 L

RioolmaatÍegelen perceel Koningswgel Vgíp 20 17

2017FaanUaan

Resta nten

Drukriolering Electromechanisch EN.4 Vgrp 20'18

Randrcopiening Electromechanisch EM Vgrp 201 B

Rioolgemaal Electíom echanisch El\,4 Vgrp 20'1 B

RioolwMnging / wrbeteíing Vgrp 20 1B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

2B

50

65
0

B

0

27

47

34

79

28

23

1B

-34

79 Resterende uitgawn zijn rcor
28 maatregelen Bredasedijk en gemalen.

23 Restant(redieten t.b.q dere

1B maatíegelen herschikken bij 1 e burap

_34 2019. UihDering in 2019.2e tranche 2018
279 Ondeídeel heriníichting

Riethownsedijk incl Ploegpad.
Ahonding in 2019.

Frebambrtje HeÍinrichting Rielhownsed. vgrp 20'l E 210 0 300 279

0 OndeÍdeel herinÍichting de Kept riool
aÍronding in 2019.

Herinrichten Kept rioleÍin9 Vgrp 20'1 I 1750 0 0 175 0

iw drukte
I

en 715 6oil 6040 't.3t9

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

I

Som wn
B€dra g

begíoot

tt
Som wn Restant
Bedrag (+ = N)

werkelijk

il
Som wn
BedÍa g

bêgroot

UU
Som En Restant
Bedrag 1+ = 11;

werkelilk

Totaal
reslant
krediet

Opmerking

Ïotaal -5.786 -768 -5.018 14.118 3.917 10202 s.184

Beukenlaan 60
565'1 Cll Ëiriiiii,:-ri,,err

Tel. +31 (0) 40 ;ifr4fl !i' "'184

www. crowe-foecierefrl (



@

N

Ai

o

@
N
N
oi

o

a

o

N

N
q

N

o
ói
@

o

o
ë
ts

o

q
oo

N

N

o

ó
ci
N

o

I
o
I
o
N

N
oo
J

o

o

o

co

I

c6
o

€6
Ë3
Y

FE
;N

ó

E

E

s3

É

Eo
aÊ

.9

9

È

@

9

ó o

o

t9

Í

G

*.()
$
s
G

*.
\o
No
o
(o
g)

toa
a
a
a

60
5651 CD Ëindhoven
1s1. +31 (0) 40 2649 96 1n

www. c rowe= foede rer. 
$7g



o
d

N

ci

No
Ai

@

N

q

o

ooq

o

o
ts
ít

N

Í

o

o

o

o

FN
ot

N
No
d

oi
N

N

È

N
@

o

o
ao
F
I

o

a?

N
o
N
N

o
@

$o

o

o

o

o

o

o

o

ó
c;

o o

o

o

oo

ci

o

N

o

I

o

N

<t

tso

o

o

N
oi

oN

o

o

o
N

o o

o

ë
o

o

o

F
ci

N

oo

N

oi

o

o o

@

@

ot
N

o

oq
o
N

o

o

FI
<t

o

o

o
o o

N

o

o

N
ó

N
o
N

o

o

o

N

tsÈ

@
N

@
N

q

N
F
u?

o

si

o
ot

o
<i

c
@

N
Nq
N

o

o

o

o

o

3q

o

3

o

od

$
d

o
N

o
@o
oi

o

o

o

d
N

o
N

g
E

N
N

N
6
ói

N

oi

o
N

tc

o

N
N

ói

N

c

@ooN
o
oc

@

q
o

4
s
oi

o

o

o

o

@

(o
6

a
a
a

n60
5651 CD Ëindhoven
1s1. +31 (0)40 2649 96'10
w .i/v,/. c rowe- f o eder e r p-11p



Na
a
a
a

o
o

=

Beukenlaan
5651 CD Ëindhoven
Tel. +31 í0) 40 2649 96 10

*.rà*" foeclerer.rh{6



aa
F

a
a
a

Íl- F

il
ItIt

-l-l_
6lN

"l-
o

o

o

q
@

N
o

otsqoq

ï

o

T

o

N

o
q
@o

oo
d

o

I

o

o
ol
9

N
o
oits

o

N

@
6i

N

o
@

o

qi

N
N

d

N
N

G;

N

N
N
d

o

o

o

o
@

ci

o

@
N

oo o No
do

R
ot

o
@

@
ë
@

No
@

d
Nq

o

o o

.:

N
N

oi
N

o
N

o

o

\ N

N
a

E o

o o o

o
N

9o
@

e.

c
9o
€o
o
È
E
o

I

d
o
@z
È

;
N

o
N

E
9o
!

.9
o
I
oc

s
o
!
oo
J

o
@z
I
o
fi

p
€o
E
6
*
a
Ëoo

o

a
o

o*oo
'd

f,

!
o
o
o
eo
llJ

:'6
g
od
ó
3
o
!

9oo
ê
.q
o

oo
É.
o
N

N
ci
N

o
@

ooÈ
<;
N

oo
N
<i
N

a

o

o

o

N

o6l
N

o

o

q
@

N
oN
oo
3

9o

oo
o
!oo

.9I
di
o
@z
À

;
N

N
q
o

oo
ci

Nq

ts
d

o
E

!

'qco
N
E

2
9oo
T
o

oT
óf
O

I
a

oo
N

o

o

o
s

o

@
No
o

@
@Io
N

N
6
No

o

N
N
ci

o

o

N

o

<i

N
oN

o
oaI
o
o

!

o

É.

m

o
o

o
ii
@ó
N

o

E
e
o

oo
eo
B5

op
o
€o
!

iT
o
ó
o't
9
o
É

di
o
@z
L

*4

o
@
N
c;
N

N

o
N

@

o
N

@

ó

o

o

o
o
N

N

N
ó

di

Fo
@
d

No
@
d

o

o o

o o

No
@

o
N
<t

N

di

o

o
@

o

o
@

@q
NN

@

o

o

N

c;

o

o

<;
N

@

N
o
s
oIo
oI
!oo
o
9
ooo
-gco

N

o

N

ci
N

oi

N
No
oi
N

o

o
s

o

ó

o

o

o
No
ói

F

N

o

di

@

d

oo
N

3

o

o

o

!
ooooo
d
o
5
E
o
o
ii
o

o
N

o

@oo
oi
I

oo
oi

ooI
o
!oo
o
iI

!

N

o

o

N
d

@

No
@

o

oc
o

c
c
oI
N

iltilt
Iil
-lll
ËlËl-l

:ËlEl

El€lil

€lËlËl
ol ol clElql;lclcl6l
frt frt Ët

9l 9l ol
EtEt>t
Etf;tdtÉltrlYl
*l*l*l

N

N
ó
d
o

@

ts
do

o

o

o
N
@
ci

o

ip
N
À
6

o

E

o
6

Ë
o

I

i

I

i@

N
e
o

.a
C
!
o
E

€
U

N

e
9
Y
m
.9o

;
lo
6
o

ë
ëo

co

;
N

o

o
o
so
€o
9

o
6

Í
o

oI
N

co
oo]

2

Tel. +31 (0) 40 2649 96 10

www crowe-toeaere1ttf 
6



Eo
Éo

o +
6i

+
N
N

+
N
N

+
N
N N

I@

l-

I

Í @
o
N
N

No

È

6
i:

È
n
d ó

ots

6
N

N

d

d

ts N N

F

d

@

('

No
N

N

o

N

N

oi

N

oi

oo
rd

È

N

d d o N h!

N

ít

@N

N

o

N

N

N N
N
d

N
oi N

È
di oo o

s
N N N

ÉÍ
N

o

o

o

o

o

N

oo
N
ít

o o

F

@

ci

o

d

oó

@
d

N
@

o

o

N

fi
d

$ Íi o
o

$

No
do

c

@
N
N

c

o

o

o

N
ri N N

No
d

N
d ïo

N
N
d @

s
d N o oiN

o

oo

oq
N

o

o

6

Noo
N
o
Eo
No

Èo

s

o
N
o

.9
o

d
u.l
J

oo

o
o

l
J
'0

o
o
co
Eo
e

<i

Ê
o

N

o
<?

o

o

N
N

É'6
eo
m

o
os
o!co

N

s

N
N

o

q

o

o

o

N

ai

@

oi

o

o

N

d

o
N

o

o

o o

6

di
o
@iNN

F

ci

o

o

d

-!ooo
eo
o

@

o
É

o

ooc
-e
5co

@

o

.9
!
o

!

R

I

o
!
E
o
I

ts

ooo
d

o

oo
o
ooI
E
eo
t
9
o

g
o

oo

q
.eE
o

!

N

d

N

I

o

!!
Ë

N

N
N

oo
N
ooÍ
Io
l

@

s
-
9
E

N

o

5
o

o
@ @

È
s
E

N

eg
o(,
oo

o
6

s
o
F-

s

N

6i
F

o

ó
6o

.9
60
o6
-9
o

N

z
ul

o
EE

Po

o
o
o

.:
o
o
s
q
d

o
Eo-
È ur-

O)
6

a

60
hoven
2649 96 '10

www.c ror^re-roeder${12



o
=l-l- -1"

3t+
ÓIN

"1"

N

<t 6 d
qst

=l=
o N

ts

ó
N
N
<i

s
+

o

N

N

N
N N

N

d

"l'

o

o

o
.9
co
.g
Io
oÍ.
N
N
@

o

N

o
o!
N

o

o o

o
o
o
N
@+

o

o

F
@I

N
N
N

oo
N

F
@
N
oi

@ c

q
o
N

o

o o
si

o

N
b

oN

@

q No @o

o

o

o

o
È

oc!
N

oq

oN

o o

o

ó
d
N

@ d
@

{
I
oI
o
N
@

o oo

o
3

o o

$
@

o
@
d

o

N

o
N N

ts
No
<i

o

oi

o;
N

o

ct
N
dó

tr
3
o

o

o

o q

ê
o

.t

o
@

.io
N

o o
N
d;

o

o

ê oo

o o

oo o

oq

N

N
N

ít

dt

o
N
.l

o
o
6i
N

N

N
N
ó

N
@
N
q

o
@
d
N

N
o
N

È
ri

o
c?

ts

ct
N

oi
N

N
N
oi ('o

Noo
N

N

oN
di

o
o)

a
a
a

60
5651 CD Ëindhoven
Tel. +31 (0) 40 2649 96 10
\r',^/tr{À/. C reït É - : c e a e r tUl$



9.7 Overzicht van reseryes en voorzieningen

Algemene reserve 5.379.318 1.855.723 570.000 0 6.665.041
Algemeneresenerisicogrondexploitatie 1.488.521 1.06b.899 778.768 0 1.775.652
Algemene resene Denoedzaamneld
grondtransacties 01.463.920 1.036.080 0 2.500.000
Argemene resenê resunaat 1.053.801 444.646 1.053.801 0 444.646

Totaal Algemene reserves 9.385.559 4.N2.38 2.402.569 0 í1.385.338
u K ó u0gelo\êrne\,el lng 56.1 7556.175 203,850 0 203.850
BI-( R.U.L. 625.296 1.052.095 5.500 0 1.671.891
tsR lJOts - Gebiedsakkoord N69 582.947 179.930 91.276 0 671.602
ÉF( tsgarrsatre socraal domern (3u) 901.640 60.5520 0 841.088
BR Rente tsBV wlztgtng Grexen 924.419 0 248.000 0 676.419
ttK tKU Kattenoans 31.234485.640 500.000 0 954.406
HK Uuuzaamnerd en Klrmaat 0 75.000 40.942 0 34.058
tsR Fretsambitle tsergeljk 0 200.000 0 0 200.000

Totaa I Beíemmingsrese rves 3.576.117 2.210.875 533.679 0 5.253.313
IJR Rente waterlaat 7 485.678 0 18.839 0 466.839
uK BranoweerK€zerne (4u Jaar) 2.943.415 o 141.022 0 2.802.393
ul-( Hurs\resttng gemeentenuts(35 Jaar) 256.831 0 7.581 o 249.250
DR Onderwushuis\êstlng 258.64 0 80.061 0 178.583
uK verKoopnypotneeKDeoruÍ HNG 6.666200.000 0 0 193.334
DR Hennnchttng parK LJe Ploeg 344.000 o 11.467 0 332.533
uK NUt+ NOV Vvesterno\,en 100.000 3.333 96.6670 0
uK voorDererden fietspad tstsscnop
Rythoviusdreef 733.600 o 24.453 0 709j47
uK urnoenng uentrumptan t Hoï 3e ïase 63.00063.000 0 0 0
DR Urt\,oeflng gebredstmpuls N69 100.000 0 3.333 0 96.667
DR Vooóereiding Middenweg Eersel-
Bergeijk 121.000 0 0 0 121.000
uR Nul+ N69 slutp\êrkeerwerende
maatregelen 00 500.000 0 500,000
ut( $lrategtscne aanKopen Hot Noord 344.000 0 171.940 0 172.060

Totaal Dekkingsreserves 5.950.168 500.000 531.695 0 5.918.473

Totaal Reserves 18.911.84 7.113.223 3.467.9A 0 22.557.124
voozrenrng teKonen gronoexptottattes 5.312.491 0 517.584 o 4.794.907

Totaal Voorziening tekorten
grondexploitatie 5.312.491 0 517.584 0 4.794.907
voozrenrng dubreuze debtteuren 51.059 75.736 0 15.104 111.690
voorzrenrng ouoreuze oeDfteuren t5u 81.943 83.210 0 0 165.153

Totaal Voorziening dubieuze
debiteuren 133.001 í58.946 0 15.í04 276.843
voorz renrng Accommoclattes 509.792 1.268.842 0 608.242 1.170.391
Voorzlening Openbare Verlichting 0 125.528 0 91.078 34.450
voozrenrng wegen & Bruggen 273.120 1.199.996 0 494.191 978.925
voozrenrng openbaar Groen 0 45.600 0 0 45,600
voozrenrng Hrolenng 150.774 90.645 0 0 241.419
Totaal Voorzieningen Algemeen 933.686 2.730.610 0 1.193.5í2 2.470.784
Totaal Voorzieningen 6.379.178 2.889.556 517.584 1.208.6í6 7.542.534
Totaal Reserves en Voorzieningen 25.291.029 10.002.779 3.985.527 1.209.616 30.099.653

Saldo
1-1-2018 Toeweging OnttrekkingVermindering

Saldo
31-12-2018Omschrijving
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Algemene reserves

op\angen ran onlooziene financiële tegenrallers. Het dekken wn rekeningtekorten. Het afdekken ran
begrotingstekorten. ln de nota Resene en roozieningen 2014 is de minimumnorm mn de algemene
resenes (Algemene resene, Algemene resene risico's grondexploitaties en de Algemene resene resultaat)
op een bedrag wn € 4,8 miljoen wstgesteld. De minimumnorm is in de nota resenes en roozieningen 2019
wrhoogd naar€ 6,0 miljoen.

Het

Dotaties
Afromen algememe resene risico grondexploitaties naar algemene resene
Orcrschot algemene resene behoedzaamheid grondtransacties
Rekeningresultaat
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Sloopkosten Bernardusschool
Storten in dekkingsresene strategische aankopen Hof Noord
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 5.379.318

83.936
717.986

1.053.801

1.855.723

70.000
500.000
570.000

Saldo 31-12-2018 6.665.04í

Algemene reserve

Een bufferfunctie rcor het oprangen mn financiële tegen- en meer,allers in de grondexploitatie. De minimale
en maximale om\áng wordt halfiaarlijks bepaald bij de Programmabegroting en de Programmarekening.

Dotaties
Tussentijdse winstneming Woonbos 1a
Tussentijdse winstneming Uitbreiding Woonbos
Tussentijdse winstnem i ng Til iaans-Noord
Winstnemen Leemskuilen ivrn afsluiten plan
Vrijlal tanuit de ucoziening tekorten grondexploitatie ir,rn actualisatie calculaties
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Storten ranuit algemene reserve risico grondexploitaties naar algemene reserye
Storten ROl-bijdrage op basis lan uitgifte meters grondexploitaties (incl. correctie \Dorgai
Voorbereidingskrediet N IEGG

Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 1.488.521

128.400
228.500
60.500

130.915

517.584
1.065.899

83.936
693.384

1.448
778.768

Saldo 31-12-2018 1.775.652

Algeme ne reserve risico grondexploitatie

Cmfi,re
Bc.:ukenlaer n 60
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Een bufferfunctie wor het oprangen lan schommelingen in opbrengsten uit grondtransacties binnen de
reguliere exploitatie. Gronden op de goede plek krijgen door gebruik te maken wn de grondposities lan de
gemeente.

Dotaties
Resultaat wnuit opbrengsten kawlruiltransacties
Bij Totaal Dotaties

Safdo 1-1-2018 í.463.920

0

Onttrekking

Af Totaal Onttrekking

1.036.080

í.036.080

Saldo 31-12-2018 2.500.000

Alge me ne rese rve be hoedzaa m he id grondtra nsacties

Saldo wn de Programmarekening mn het loorgaand jaar wordt na wststelling lan de Programmarekening
bestemd ten gunste lan de algemene resenê.

Safdo 1-1-2018 1.053.801

444.646
444.646

1.053.801

1.053.801

Dotaties
Resultaat 2018

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Bestemmen resultaat 201 7

Af Totaal Onftrekking

Saldo 31-12-2018 444.646

Algemene reserve rekeningresultaat

Bestemmingsreserves

Aanwenden ter dekking lan door budgetorcrhewling doorgeschoven taken wn het rorig begrotingsjaar

Dotaties
B udgetorcrherel i ng 20 1 8-20 19 Haal baarheidsonderzoek IKC
Budgetoverheveling 2018-2019 Uitroeringsprogramma Visie Vrijetijdseconomie wor de
Budgetorerherel i ng 201 8-2019 DNA ondezoek kernen Bergeijk
B ud getorerhercl i ng 201 8-2019 Opstel I en om gevi ngsM s ie
Budgetorcrhercling 2018-2019 Kempische lndustrie Agenda
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
B ud getorerherel i ng 20 17 -201 8 Haal baarheidsonderzoek I KC
Budgetorerhereling 2017-2018 Uitroeringsprogramma Visie Vrijetijdseconomie roor de
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 56.175

28.500

61.350
50.000

50.000
14.000

203.850

23.175
33.000

56.175

Safdo 31-12-2018 203.850

BR Budgetoverheveling (nog uit te voeren werkzaamheden)

a"*

A cnoou*
Beukenlaan 60

5S51 {:D Ëinclhoven
Tcl +31 (n)40 2tl4g S,1 10

\^ V,^a/. C Í (rvv,C. f r:e tl e fffi
193



Voozien in de dekking wn inwsteringen in infrastructurele rcozieningen bij in exploitatiegenomen
gebieden rcor woningbouw of aanleg wn bedrijrenterreinen. Daarnaast rncozien in de uitbreiding ran kunst
in de openbare ruimte.

Dotaties
Storten ROL-bijdrage op basis lan uitgifte meters grondexploitaties (incl. correctie \oorgai
Anterieure olereenkomsten
Bij Totaal Dotaties

Safdo 1-1-20'18 625.296

693.384

358.711
1.0s2.09s

5.500

5.500

Onttrekking
Aankoop picknickbank
Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 1.67í.891

BR Ru i mte I ij ke Ontw i kke I i ng Leefbaa rhe id e n ves{i g i ngskl i maat

Voozien in dekking wn inr,esteringen ten behoele lan r,oozieningen op het gebied ran duurzame
ontwikkelingen buitengebied.

Dotaties
Ruimte loor ruimte kawls
Opbrengst grondtransacties
Opheffi ng dekkingsresene uitvrrering gebiedsimpuls N69
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Dekki ng Plattelandsontwikkelingsplan Bergeijk
Af Totaal Onttrekking

Safdo 1-1-2018 582.947

50.000

66.930
63.000

179.930

91.275
g',|'.275

Saldo 31-12-2018 671.602

BR DOB - Gebiedsakkoord N69

Middelen binnen het sociaal domein blijlen gedurende de periode 2016-2017 beschikbaar op grond wn het
Beleidskader samenhang sociaal domein, raadsbesluit uan 24 april 2014.
Bijde jaarrekening 2017 is bepaald dat deze reserve de komende jaren behouden blijft om ercntuele grote
tegenwllers binnen het sociaal domein op te langen.

Saldo 1-1-2018 901.640

0

60.552
60.s52

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Afrekening jeugdhulp 201 7

Af Totaal Onttrekking

841.088Saldo 31-12-2018

BR Egalisatie sociaal domein (3D)
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De wijzigingen \an de regels nopen de gemeente om met ingang wn 2016 minder rente toe te rekenen naar
de grondexploitatie. De administratieve consequenties hienan lossen we op door het lormen \€n een
bestemmingsresen/e waarmee de gevolgen voor 2017 tot en met 2023 gedekt worden.

Saldo 1-1-2018 924.419

0

248.000

248.000

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Rente nadeel

Af Totaal Onftrekking

Saldo 31-12-2018 676.419

BR rente BBV wijziging grexen

Resenering middelen ter dekking ran ontwikkelingen IKC / Kattendans

Dotaties
Storten wnuit exploitatie in bestemmingsresene
Bij Totaal Dotaties

Safdo 1-1-2018 485.640

500.000

500.000

31.234
31.234

Onttrekking
Haal baarheidsondezoek
Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 954.406

BR IKC Kattendans

Resenering middelen ter dekking ran ontwikkelingen en stimuleringen rondom de klimaatvisie wn de
kempengemeenten. Het doel is om in 2025 energieneutraal te zijn. Er is een programmaplan BeEnergy
opgesteld om dit doel in Bergeijk te behalen.

Dotaties
Vorming bestem mingsesene duurzaam heid en kl i maat
Bij Totaal Dotaties

Saldo 1-1-2018 0

75.000
75.000

40.942
40.942

Onttrekking
Programmaplan BeEnergy 201 8

Af Totaal Onttrekking

Safdo 31-12-2018 34.058

BR Duurzaamheid en klimaat

9*&
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De gemeente heeft een grote fietsambitie. Dit zodat er goede en reilige rerbindingen zijn tussen de kernen,
de omliggende buurgemeenten en het stedelijk gebied. Maar ook om ons recreatiere loozieningen te
wrsterken. ln deze resene worden middelen gereseneerd ter dekking wn inlesteringen in rcrschillende
fietsrcrbindingen.

Dotaties
Vorm ing bestem mi ngsesene fi etsam bitie Bergeijk
Bij Totaal Dotaties

Saldo 1-1-2018 0

0

200.000
200.000

Onttrekking
N.v.t.

Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 200.000

BR Fietsambitie Bergeijk

Dekkingsreserves

Het afdekken ran rentenadelen door in de jaren 20'1 6 tot 2020 geen rente toe te rekenen naarde nog niet in

exploitatie genomen grond wn Waterlaat 7 (roorheen Waterlaat Vl). Hienoor wordt jaarlijks ca € 172.000
wor onttrokken.

Safdo 1-1-2018 344.000

0

171.940
171.940

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Rente waterlaat fase Vl
Af Totaal Onttrekking

Safdo 31-12-20'18 172.060

Dekkingsreserve rente Waterlaat 7

Dekking \an een gedeelte tan de jaarlijkse aÍschrijvingslasten die rcortvloeien uit de inrestering in de
brandweergarage.

Safdo 1-1-2018 485.678

0

18.839

18.839

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Afsch rijvi n gs I ast brandweerkazerne
Af Totaal Onttrekking

466.839Saldo 31-12-2018

Dekkingsreserve bra ndweerkazerne (40 jaa r)

Cncr,*re
Beul<enlaan 60
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\'oor dekking \an een gedeelte \an de kapitaallasten van het gemeentehuis. Jaarlijks
wordt een bedrag wn € 141.022 onttrokken ten gunste wn de exploitatie
De resene is

Saldo 1-1-2018 2.943.415

0

Onttrekking
fschrijVngslast Gemeentehuis

Totaal Onttrekking
141.022

141.022

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

31-12-2018 2.802.393

De kki ngsreserve Hu isvesti ng ge m ee nte hu is (35 jaa 4

Dekking \En een gedeelte wn de jaarlijkse afschrijMngslasten die roortvloeien uit de inrcstering in de
kwaliteitsim puls huisrcsting onderwijs.
Saldo 1-1-2018 256.831

0

7.581
7.581

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
AfschrijM ngslast Onderwijshuisresting
Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-'12-2018 249.250

De kki ngsrese rve Onde rw ijshuisve sti ng

De resene is ontstaan uit de opbrengst wn de rcrkoop ran het hypotheekbedrijf HNG aan de NV
Bouwfonds Nederlandse gemeenten. De toekomstige lorderingen zijn gekapitaliseerd met daartegenover
deze dekkingsresene.

Safdo 1-1'2018 258.6M

0

80.061

80.061

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Egalisatieresene HNG

Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 178.583

De kki n gsre se rve ve rkoop hypothee kbe d rijf H NG

Cr*rnve
Beul<enlaan 60
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Dekking (rnan een gedeelte) mn de jaarlijkse abchrijMngslasten die rcortvloeien uit de inrestering in de
herinrichting ran park De Ploeg. De looptijd afschrijving inrcstering is 30 jaaren start in 2018.

Onttrekking
Afschrijvingslast herinrichting park de Ploeg
Af Totaal Onttrekking

200.000

0

Bedrag 01-0í-20í8

6.666
6.666

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Saldo 31-12-2018 193.334

Dekkkingsreserve Herinrichting park De Ploeg

Dekking (wn een gedeelte) wn de jaarlijkse aíschrijvingslasten die roortvloeien uit de inrestering in de nul+
N69 Westerhoren. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2018.

Onttrekking
AfschrijMngslast Nul-plusmaatregelen N69 Westerholen
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 344.000

0

11.467
11.467

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Safdo 31-12-2018 332.533

De kki n gsre se rve N u l -p I usm a a tre g e I e n N69 We ste rhove n

Dekking (wn een gedeelte) ran de jaarlijkse afschrijvingslasten die rcortvloeien uit de inrcstering in de
roorbereiding fietspad Bisschop RythoMusdreef. De looptijd afschrijving inrestering is 30 jaar en start in

Onttrekking
Afs ch rijvi n gs I ast worbereidi ng fi ets pad B i ssc hop Rythovi usdreef
Af Totaal Onttrekking

Safdo 1'1-2018 100.000

0

3.333
3.333

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Safdo 31-12-2018 96.667

De kki ngsrese rve Voorbe re id i ng fi etspad Bisschop Rythovi usdreef

Cn'*l'vg
Beukenlaan 60
5651 CD Ëindhoven
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Dekking (ran een gedeelte) wn de jaarlijkse afuchrijMngslasten die wortvloeien uit de inrcstering in het
Centrumplan t Hof 3efase. De looptijd afschrijving inrestering is 30 jaaren start in 2018.

Onftrekking
AfschrijVngslast centrumplan 't Hof 3e fase
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 733.600

0

24.453
24.453

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Safdo 31-12-2018 709.147

Dekkingsreserve Centrumplan 't Hof 3e fase

Dekking (van een gedeelte) wn de jaarlijkse afschrijvingslasten die rcortMoeien uit de inrestering in de
uitroering gebiedsimpuls N69. De looptijd afschrijving inrestering is 30 jaaren start in 2018.

Onttrekking
Opheffen resene uitloering gebiedsimpuls N69 ir,rn leruallen inr,estering.
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 63.000

0

63.000
63.000

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Saldo 31-12-2018 0

Dekki ngsreserve Uitvoeri biedsimpuls N69

Dekking (ran een gedeelte) wn de jaarlijkse aíschrijvingslasten die roortvloeien uit de invrestering in de
roorbereiding Diepveldenweg (roorheen Middenweg) Eersel - Bergeijk. De looptijd aíschrijMng investering is
30 jaar en start in 2018.

Onttrekking
AfschrijMngslast roorbereiding Dieprcldenweg
Af Totaal Onttrekking

Safdo 1-1-2018 100.000

0

3.333
3.333

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Saldo 31-12-2018 96.667

Dekkingsreserve Voorbereiding Diepveldenweg Eersel - Bergeijk

Cmwe
Beukenlaan 60
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Dekking (ran een gedeelte) wn de jaarlijkse afschrijvingslasten die rcortvloeien uit de inrestering in de nul+
N69 sluiprcrkeerwerende maatregelen. De looptijd afuchrijMng inwstering is 30 jaar en start zodra
inrcstering is uitgewerd.

Saldo 1-1-2018 12í.000

0

0

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
N.v.t.

Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 121.000

De kki ngsrese rve Nu l+ N69 sl u i pve rkeerw ere nde ma atre ge le n

Dekking (ran een gedeelte) wn de jaarlijkse afschrijvingslasten die wortvloeien uit de inr,estering ten
behoerc wn strategische aankopen Hof-Noord. De looptijd afschrijMng inwstering is 40 jaar en start in
2019.

Dotaties
Vorming dekkingsreserve strategische aankopen Hof-Noord
Bij Totaal Dotaties

Safdo 1-1-2018 0

0

500.000

500.000

Onttrekking
N.v.t.

Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 500.000

De kki n gsrese rve strate gische aa nkope n Hof-Noord

Cr*v're
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Voorzieningen

De rcorschriften stellen dat een rcoziening moet worden getroffen wanneer rcnruacht wordt dat een
grondexploitatie rerliesgevend gaat worden. Jaarlijks wordt bij Programmabegroting en Programmarekening
op basis lan heziene calculaties berekend wat de om\ang ran deze woziening moet zijn. Dan wordt ook
de bijstelling doorgewerd. De woziening is gebaseerd op een realistisch scenario.

Onttrekking
Bijstellen op basis r,an nieuwe scenario's grondexploitaties
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 5.312.491

0

517.584
517.584

Dotaties
N.v.t.

Bij Totaal Dotaties

Safdo 31-12-2018 4.794.907

Voorzie ni ng tekorten grondexploitatie

Voor het afdekken wn het risico lan dubieuze debiteuren kan een woziening worden ingesteld. Aan de
hand wn werkelijke stand dubieuze debiteuren eind wn het jaar wordt een inschatting gemaakt lan de te
rerwachten ontlangsten dubieuze debiteuren, waarbij bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de
tijd wn de opstaande post elenals het betalingsgedrag wn de debiteur. Tegenoler de structurele storting
een structurele onttrekking opnemen. Dit heeft loor de exploitatie geen gelolgen, betrefr een wnruerking op
de balans.

Safdo 1-1-2018 51.059

75.736
75.736

15.104
15.104

Dotaties
Dubieuze debiteuren

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Oninbare lerklaarde nota's
Af Totaal Onttrekking

Safdo 31-12-2018 11í.691

Voorziening dubieuze debiteuren

Gelet op proces lan handhaving en inrordering (inzet sociale recherche) / lerantwoordelijkheid loor
debiteuren binnen sociale zaken is een a2onderlijke rooziening wor dubieuze debiteuren ISD gerormd
Jaarlijks wordt de om\ang bij de programmarekening bepaald.

Saldo 1-1-2018 81.942

0

0

83.210
83.210

Dotaties
Dubieuze debiteuren sociale zaken
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Onttrekking debiteuren sociale zaken
Af Totaal Onttrekking

í65.í52Saldo 31-12-2018

Voorziening dubieuze debiteuren ISD
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Op basis \En een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de woziening plaats. Werkzaamheden worden
planmatig uitgeroerd ten laste ran deze rcorziening.

Dotaties
Extra storting op basis wn BORA lll Focus
Storting vroziening Accomodaties
Bij Totaal Dotaties

Saldo 1-1-2018 509.791

555.617
713.225

1.268.842

608.242

608.242

Onttrekking
Onttrekking rooziening Accomodaties
Af Totaal Onttrekking

Saldo 31-12-2018 1.Í70.391

Voorziening Accom modaties

Op basis \an een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de rcoziening plaats. Werkzaamheden worden
planmatig uitgercerd ten laste lan deze rcorziening.

Onftrekking
Vrijwl op basis wn BORA lll Focus
Onttrekking rooziening Openbare Verlichting
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018 0

125.528
125.528

23.983
67.095
91.078

Dotaties
Storting woziening Openbare Verlichting
Bij Totaal Dotaties

Saldo 31-12-2018 34.450

Voorzieni Openbare Verlichting

Op basis \an een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de rcoziening plaats. Werkzaamheden worden
planmatig uitgercerd ten laste ran deze worziening.

Dotaties
Extra storting op basis wn BORA lll Focus
Storting loorziening Wegen & Bruggen

Bij Totaal Dotaties

Saldo 1-1-2018 273.120

27.983
1.172.013
1.199.996

494.191

494.191

Onttrekking
Onttrekking rcoziening Wegen & Bruggen
Af Totaal Onftrekking

Saldo 31-12-2018 978.925

Voorziening Wegen & Bruggen

Ccl:r,nYe
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Op basis \an een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de looziening plaats. Werkzaamheden worden
planmatig uitgeroerd ten laste ran deze worziening.

Dotaties
Extra storting op basis ran BORA lll Focus
Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
Onttrekking r,oorziening Openbaar Groen
Af Totaal Onttrekking

Saldo 1-1-2018

0

0

0

45.600
45.600

Saldo 31-12-2018 45.600

Voorziening Ope nbaa r Groen

Het lerschil tussen de uitgaren en inkomsten wn de riolering, rekening houdend met de btw, lenrverken we
via de egalisatielooziening. Hierdoor worden opgehaalde gelden op enig moment rcrrekend met de
uitgalen. ln een jaar dat er meer wordt opgehaald dan uitgegercn wordt er gestort, in een jaar dat er minder
wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er onttrokken.
Saldo 1-1-2018 150.774

0

90.645
90.645

Dotaties
Egaliseren riolering

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
N.v.t.

Af Totaal Onftrekking

via de egalisatierooziening. Hierdoor worden opgehaalde gelden op enig moment verrekend met de
uitgarcn. ln een jaar dat er meer wordt opgehaald dan uitgegercn wordt er gestort, in een jaar dat er minder
wordt opgehaald dan uitgegevren wordt er onttrokken.

Saldo 31-12-2018 241.419

Het rcrschil tussen de uitgawn en inkomsten wn de ering, rekening houdend met de btw, lerwerken we

Saldo 1-1-2018 150.774

0

90.645
90.645

Dotaties
Egaliseren riolering

Bij Totaal Dotaties

Onttrekking
N.v.t.

Af Totaal Onttrekking

Safdo 31-12-2018 241.419

CÊ^'#'*nje
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9.9 Overzicht verpl ichte kengetal len

A Vaste schulden 28.057 29.510 25.010
B Netto Vlottende schulden 2.6043.632 10.253
C Olerlopende passila 2.824 0 2.627

D Financiele wste actiw 0 0 0
E Uitzettingen korter als 1 jaar 7.265 6.000 6.843
F Liquide middelen 241 0 443
G Orcrlopende Actira 6'16 0 245
H saldo wn de baten exclusief resenes 45.035 42.318 47.483
Ratio 59% 80o/o 48o/o

Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-GyH x 100%

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Vaste schulden 28.057 29.510 25.010
B Netto Vlottende schulden 2.6043.632 10.253
C Olerlopende passiw 2.824 0 2.627

D Financiele wste actiw, excl deelnemingen en reóonden partijen 803 611 431

E Uitzettingen korter als 1 jaar 6.8437.265 6.000
F Liquide middelen 241 0 443
G Orerlopende Actiw 616 0 245
H saldo wn de baten exclusief resenes 45.035 42.318 47.483
Ratio 57o/o 780/o 47o/o

Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-GyH x 100%

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Eigen \Ermogen 18.912 16.678 22.558

35o/o 29o/o 41o/o

B Totaal passiw
Ratio

54.385 57.439 55.297

Bedragen x € '1.000

Sohabiliteitsratio (A/B) x 100%

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 0
B Bouwgronden in exploitatie 14.504 12.336 14j65
C saldo wn de baten exclusief resenes 45.035 42.318 47.483
Ratio 32% 29o/o 30o/o

Bedragen x € 1.000
Grondexploitatie (A+B)/C x 100o/o

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten) 40.806 41.621 42.187

B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten) 42.810 42.545 44.966

C Structurele toeweging resenes 3.620 604 4.65'1

D Structurele ontrekkingen resen es 2.756 889 2.M8
E saldo lan de baten exclusief resenes 45.035 42.318 47.483

Ratio 2,53o/o 2,860/0 1,42o/o

Bedragen x € 1.000
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C)y(E) x 100o/o

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

Netto schuldquote 59o/o 80o/o 48o/o

Netto schuldquote gecorrigeerd wor alle rerstrekte leningen 47o/o57% 78o/o

Solmbiliteit 35o/o 29o/o 41o/o

Structurele exploitatieruimte 2,53% 2,860/o 1,42o/o

Grondexploitatie 32o/o 29o/o 30Yo

960/o 960/0Belastingcapaciteit 94o/o

Bedragen x € 1.000
Kengetallen:

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

dt€
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Netto schuldquote
a. Netto schuldquote

dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum
norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kenge-
tal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aan-
deel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe
lager deze percentages, hoe beter.

Solvabiliteitsratio
dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de ge-

meente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.

Onder het solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van
baten en lasten.

Kengetal grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor
grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst
liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger
wordt beschouwd als kwetsbaar.

Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten
te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig
is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende
ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en het

saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten
(exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Belastingcapaciteit
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het lan-

delijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit be-
lastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

Onder de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing (afvalstoffenheÍ-
fing) voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit
wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishoudens in jaar t te vergelijken
met het landelijk gemiddelde in jaar t-1. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

Gemeentel ijke belastingcapaciteit
Vanaf de jaarrekening 2015 wordt de belastingdruk berekend op basis van de methode zoals door het

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt gehanteerd.
Het COELO is een instituut dat landelijk monitort. Op basis van de door het COELQvoot2018 bere-
kende belastingdruk hebben wij de belastingdruk voor het jaar 2018 bepaald. fi CnOWe
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Voor het jaar 2018 is de gemiddelde WOZ waarde van een koopwoning voor een meerpersoonshuis-
houden € 292.000. De berekende OZB komt daarbij in 2018 op €292. Voor de rioolheffing wordt in
2018 uitgegaan van een gemiddeld waterverbruik van een meerpersoonshuishouden. ln de gemeente
Bergeijk betekent dit dat je in de tariefklasse van 100 - 350 m3valt.

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. Het uitgangspunt
hiervoor is gebaseerd op een gemiddeld afvalaanbod door huishoudens volgens het CBS. Dit wordt
gecorrigeerd voor het verminderde afvalaanbod wanneer een gemeente diftar hanteert. ln de situatie
van de gemeente Bergeijk heeft COELO de kosten berekend op € 190 voor een meerpersoonshuis-
houden. Het COELO hanteert hierbij als uitgangspunt 8 ledigingen van een 140 liter containerrestafval
voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 5 ledigingen van een 140 bak. Hierdoor
geeft het een indicatie ten opzichte van andere gemeenten. De aantallen ledigingen zijn echter niet
representatief voor de gemeente Bergeijk. ln Bergeijk worden gemiddeld 5 groene (gft) en 5
grijze (restafval) containers aan de straat gezet.

lndien een inwoner elke ronde een container aanbiedt kunnen er maximaal 26 groene en 13 grijze
containers worden geledigd.

* Ten opzichte van de tabel in de begroting 2017 heeft COELO op aandringen van de gemeente haar cijfers af-
valstoffenheffing neerwaarts bijgesteld. Nu hanteeft zij S ledigingen 140 liter container restafval en 5 ledigingen
van een 140 liter container grt.

fi c*cwe
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Onroerende zaak belasting 296 295 296 292 294
Rioolheffng 232 240 240 240 240
Af,alstofienhefing 155 155 158 190 155
Totale woonlasten 683 690 694 722 689

Woonlasten landelijk gemiddelde 721 721723 721 721

middelde 94Yo 96% 96% 100%oonlasten tov landel k

Begroot na

Realisatie Begroot wijziging
2017 2018 2018

(Gemeente) (Gemeente) (Gemeente)

Begroot
2018

(coELo)
Realisatie

2018
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9.10 Overzicht van beschikÍe subsÍdres

\onge Niet uil balans
blijkend

Noll nrel

Oilrschiljvnq subsrdreSubskliewrslrekkeÍ BedÍag ll exploilalle EalaÍrs
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9.11 Lijst van gebruikte afkortingen

toAz

Algemeen bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Adviesraad Sociaal Domein
Algemene Subsidie Verordening
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bruto Binnenlands Product
Besluit Begroting en Verantwoording
Bijstandsbeslu it zelfstand igen
Wet Bevordering lntegriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Bureau lnkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant
Bank Nederlandse Gemeenten
Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
Basisregistratie personen
Wet Bundeling Uitkeringen lnkomensvoorziening aan Gemeenten
Collectieve arbeidsvoorwaardenregel ing-U itwerkingsovereenkomst
Centraal Bureau voor de statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lokale Overheden
Centraal Plan Bureau
Dagelijks bestuur
Differentiatie tarieven
Duurzame Ontwikkeling Buitengebied
Wet financiering decentrale overheden
fulltime-equivalent
Groente-, fruit- en tuinafval
Gemeenschappel ijke Gezond heidsd ienst
Gemeentelijke Visie Mobiliteit
Wet Houdbaarheid Overheids Financiën
lnformatie- en Communicatie Technologie
lntegraal Kind Centrum
I nkomensvoorzieni ng Oudere en gedeeltel ijk Arbeidsongeschikte werkloze
Werknemers
I nkomensvoorziening Oudere en gedeeltel ijk Arbeidsongeschikte gewezen
Zelfstandigen
lntergemeentelijke Sociale Dienst
Kem pisch Bedrijvenpark
Kempische lndustrie Agenda
Kempisch Ondernemers Platform
Kaderrichtlijn water
M il ieueffectrapportage
Multifu nctionele accom modatie
Meerjarenonderhoudsplann ing
Multi-Problem-Casusoverleg
Metropoolregio Eindhoven
Nederlands Arbitrage lnstituut
Natuurnetwerk Brabant
Om gevingsd ienst Zu idoost-Brabant
Planning & Control
Personeel en Organisatie
Provinciaal lnpassingsPlan
Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken
Regionaal Ambulance Vervoer
Regionaal Historisch Centrum
Raadsinformatiebrief
Regionale informatie en expertise centra
Regiegroep lmplementatie Omgevingswet Kempengemeenten
Regionaal Meld- en coórdinatiepunt voortijdige schoolverlaters

AB
APV
AVA
ASD
ASV
BAG
BBP
BBV
Bbz
BIBOB
BIZOB
BNG
BORA
BRP
BUIG
CAR-UWO
cBs
CJG
COELO
CPB
DB
DIFTAR
DOB
FIDO
FTE
GFT
GGD
GVM
HOF
tcT
rKc
IOAW

ISD
KBP
KIA
KOP
KRW
MER
MFA
MJOP
MPC
MRE
NAI
NNB
ODZOB
P&C
P&O
PIP
PMD
RAV
RHC
RIB
RIEC
RIOK
RMC

a a a
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RVO
RVP
SPB
SSC
Ssv
STIP
SVLO
TUOB
VAB
VGO
VGRP
VNG
Vpb
VTH
VRBZO
WE
\ruN
WABO
WEB
WGR
wgv
WMO
WNRA
WNT
woz
WRO
WSP
WSW
WVG
WVK

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland
Rij ksvacci natieprogram m a
Stichting Promotie Bergeijk
Shared Service Centre
Su bsidieregel ing sanering verkeerslawaai
Samenwerkende Toeristische lnformatie Punten
SamenwerkingsVerband Lokale Overheden
Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk
Vrijkomende Agrarische Bebouwing
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
Verbreed Gemeentelijke Rioleri ngsplan
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Ven nootschapsbelasting
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Voor- en naschoolse educatie
Vluchtelin genWerk Nederland
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Educatie Beroepsonderwijs
Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Wet geurhinder en veehouderij
Wet Maatschappel ijke Ondersteuning
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Wet Normering Topinkomens
Wet Onroerende Zaakbelasting
Wet ruimtelijke ordening
Werkgeves ServicePunt
Wet Sociale Werkvoorzien ing
Wet voorkeursrecht gemeenten
Werkvoorziening Kem penland
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