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1.  Inleiding en samenvatting 
 
 

Inleiding en samenvatting 

De 1e Burap geeft een prognose van het verwachte resultaat over 2019. Dit is een eerste bijstellings-

moment. De budgetten zijn beoordeeld op toereikendheid. De ervaring leert dat bij een 1e Burap voor-

zichtig wordt geprognosticeerd. Dit omdat allerlei projecten nog in de steigers staan of omdat er nog 

onzekerheid is over de daadwerkelijke kosten en opbrengsten. Ook zijn de inkomsten van het Rijk 

vaak aan wijzigingen onderhevig waardoor er substantiële afwijkingen kunnen ontstaan.  

 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het 

lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad 

optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In de Burap worden de belangrijkste financiële  bijstel-

lingen op het bestaande beleid opgenomen.  

In de door de raad vastgestelde Financiële verordening staan de rapportagegrenzen die gehanteerd 

dienen te worden bij de tussentijdse rapportage. Het college verantwoordt daardoor afwijkingen die 

hieraan voldoen, maar ook, indien die er zijn, politiek gevoelige onderwerpen. Dit in het kader van 

haar actieve informatieplicht. Concreet komt dit er op neer dat afwijkingen vanaf € 10.000  indien deze 

10% meer zijn van het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 worden gerapporteerd.  

 

Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven over een aantal standaard opgenomen onderwerpen. 

Deze rapportage is gebaseerd op de inzichten per 1 mei 2019. 
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Samenvatting 

De geamendeerde begroting 2019 sloot met een positief saldo van € 2.000. Er zijn tussentijds een 

aantal voorstellen vastgesteld met gevolgen voor het begrotingssaldo: 

- Voorstel raad 20 december 2018 exploitatie Aquinohuis (minder lasten € 14.000) 

- Voorstel raad 20 december 2018 belastingverordeningen (meer lasten € 35.000) 

- Voorstel raad 31 januari 2019 Bora III Focus (minder lasten € 70.000) 

- Voorstel raad 28 maart 2019 evaluatie gemeenschapshuizenbeleid (meer lasten 27.000) 

- Voorstel raad 18 april 2019 uitbreiding formatie (meer lasten € 100.000) 

Hierdoor start de 1e Burap met een negatief resultaat van € 76.000.  

 

De mutaties die in deze 1e Burap 2019 zijn toegelicht leiden per saldo tot meer lasten van € 395.000. 

Het geprognosticeerde saldo van de 1e Burap 2019 komt daarmee op € 471.000 negatief.  

 

In de raming is nog geen rekening gehouden met uitkering van vermogen als gevolg van het vormen 

van het participatiebedrijf. De exacte omvang wordt in de 2e helft van 2019 bekend. De verwachting is 

dat minimaal € 1 miljoen uitgekeerd kan worden.  

 

Daarnaast trekt het kabinet honderden miljoenen extra uit voor jeugdzorg. Daarmee komt het tege-

moet aan de klacht van gemeenten dat zij te weinig geld hebben voor hulp aan jongeren met psychi-

sche of gedragsproblemen. Voor 2019 zou het gaan om € 350 miljoen, de jaren daarna 190 miljoen 

per jaar. De verdeling zal naar verwachting via de meicirculaire 2019 bekend worden. 

 

De wijzigingen worden verderop toegelicht in de taakvelden. De belangrijkste posten > € 50.000 be-

treffen: 

 
In de raming is opgenomen dat we € 500.000 dienen te realiseren uit grondtransacties. In de loop van 

2019 gaat deze opbrengst gerealiseerd worden. 

 

Op basis van eerdere besluitvorming wordt een aantal mutaties in de reserves doorgevoerd. Dit zodat 

de administratieve verwerking juist plaats vindt. Zo worden de resterende taken 2018 vanuit het uit-

voeringsprogramma Bergeijk ENERGY opgenomen en vindt er een mutatie plaats in de bestemmings-

reserve DOB-Gebiedsakkoord N69 vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma 2018. 

 

De gemeente staat garant voor een aantal leningen die in het verleden door speeltuin De Bucht zijn 

afgesloten bij de BNG Bank. Ze kunnen die leningen omzetten en verhogen naar een nieuwe lening 

tegen dezelfde condities waardoor ze de middelen hebben om de speeltuin te renoveren en te ver-

duurzamen. Voorgesteld wordt om daarvoor garant te blijven staan. Omdat hier feitelijk sprake is van 

een nieuwe lening, is op grond van de financiële verordening een expliciet besluit van de gemeente-

raad nodig. 

 

Diverse kredieten worden bijgesteld, op basis van de laatste inzichten. Een toelichting hierover vindt u 

in hoofdstuk 2.4.   

 

 

  

Taakveld Omschrijving Bedrag

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Taakveld 0 Algemene uitkering vergoeding raadsleden 72.000

Taakveld 0 Vergoeding raadsleden -72.000

Taakveld 0 Rentelasten 90.000

Taakveld 0 Onroerende zaakbelasting 55.000

Taakveld 0 Verbonden partijen (GRSK/Vorming participatiebedrijf Kempenplus) -369.000

Taakveld 7 Programmakosten CJG+ -189.000

Taakveld 8 Pilot Woningmarkt -75.000
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2.  Financiële cijfers en toelichting 
 
 

2.1  Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal 
 
-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten 
 

 
 

Algemene opmerkingen 

• De mutaties tussen de kolom ‘begroot primitief 2019’ en de kolom ‘begroot na wijziging 2019’ in 

bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2019. Mutaties wor-

den veroorzaakt door een aantal raadsbesluiten:  

- Raadsvoorstel Begrotingswijziging Aquinohuis 

- Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2019 

- Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2018 2019 

- Raadsvoorstel BORA III Focus 

- Raadsvoorstel Evaluatie gemeenschapshuizen 

- Raadsvoorstel Formatie 

Daarnaast is dit het gevolg van de budgetoverheveling 2018 naar 2019. En natuurlijk de wijzigin-

gen die voortvloeien uit de 1e Burap 2019.  

• Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor 

de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het 

onderdeel met de grootste financiële consequenties. 

• In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in paragrafen 2.2. en 

2.3. 

  

Taakveld

Taakveld                                        

(bedragen in € 1.000) 

Begroot primitief 

2019

Begroot na 

wijziging t/m 

april 2019

Begrotings- 

wijziging 1e 

Burap 2019

Verwacht 

resultaat 2019

a b c b+c

0 Bestuur en ondersteuning 22.151 22.107 334 22.442

1 Veiligheid -1.684 -1.710 -3 -1.712

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.250 -3.116 19 -3.097

3 Economie 295 170 -4 166

4 Onderwijs -1.083 -1.116 -195 -1.311

5 Sport, cultuur en recreatie -3.847 -3.925 256 -3.669

6 Sociaal domein -12.666 -12.729 -591 -13.320

7 Volksgezondheid en milieu -398 -842 -40 -883

8 VHROSV -699 -749 -72 -821

Resultaat voor bestemming -1.181 -1.909 -296 -2.205

u Af: storting in reserves -1.680 -1.680 -166 -1.846

i Bij: onttrekking aan reserves 2.863 3.513 67 3.580

Resultaat na bestemming 2 -76 -395 -471

Begrotingsaldo voordeel nadeel nadeel nadeel
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Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning 

 

1. Algemene uitkering (€ 25.000 V) 

 
De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2018 worden opgenomen in de 1e Burap. Met 

name door acres ontwikkelingen en ontwikkelingen als gevolg van actualisering van de uitkeringsbasis 

werd in de septembercirculaire 2018 een nadeel gecalculeerd van € 56.000. Vanwege de verhoging 

van de vergoeding van de raadsleden, waar in de decembercirculaire melding van is gemaakt, ont-

vangen we ca € 72.000 meer van het Rijk. De definitieve uitwerking van de verdeling van die middelen 

volgt in de meicirculaire 2019. De decembercirculaire 2018 heeft verder een beperkt positief effect van 

€ 9.000 door  het vaststellen van maatstaven.   

 

2. Vergoeding raadsleden (€ 72.000 N) 

De vergoeding voor het werk van de raadsleden in kleine gemeenten is door het Rijk verhoogd. Wij 

ramen dit op € 72.000.  

 

3. Kempencommissie (€ 25.000 V) 

Er is nog geen zicht op hoe een eventuele opvolger van de Kempencommissie vormgegeven gaat 

worden. Vooralsnog laten we het budget structureel vrijvallen. 

 

4. Dividend BNG (€ 26.000 V) 

Ook over het jaar 2018 heeft de BNG weer positieve resultaten behaald. Als gevolg van de goede 

financiële positie van de BNG wordt de dividenduitkering verhoogd van 37,5% naar 50%. De uitkering 

neemt met € 26.000 toe tot € 231.000. Dit verwerken we structureel. 

 

5. Onroerende zaakbelasting (€ 55.000 V) 

In het raadsvoorstel over de belastingverordeningen 2019 is aangegeven dat de areaaluitbreiding 

2018 verwerkt wordt in de 1e Burap 2019. Op basis van de opgelegde aanslagen wordt er als gevolg 

van de areaaluitbreiding 2018 ca € 55.000 meer ontvangen.  

  

6. Rente (€ 90.000 V) 

De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de jaarrekening 2018. Doordat er in 2018 minder 

gronden zijn overgedragen naar kopers en er minder kosten zijn gemaakt is de boekwaarde per saldo 

hoger dan in de begroting 2019 mee is rekening gehouden. Over de boekwaarde wordt rente toegere-

kend aan de grondexploitaties. Deze is hierdoor ca € 50.000 hoger. Dit is een voordeel voor de regu-

liere exploitatie.  

Onder andere vanwege de uitkering van de WVK eind 2018 en doordat er pas later financiering nodig 

is voor projecten is er nog geen beroep gedaan op de geldmarkt. Dit heeft een positief effect op de 

rentelasten van 2019. Wij ramen dit op ca € 40.000. 

 

7. Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 48.000 V) 

Op basis van de afgesproken verdeelsleutels wordt het resultaat 2018 van de GRSK terugbetaald aan 

de gemeenten. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een ontvangst van € 40.000. Verder is het 

dossier afhandeling hagelschade 23-6-2017 door de verzekering afgesloten. Er is nog een uitkering 

ontvangen van ca € 15.000. Enkele kleine bijstellingen over voorgaande jaren hebben een nadelig 

effect van € 7.000. 

 

Algemene uitkering 

x € 1.000

2019

Begroting algemene uitkering 23.421

Mutaties septembercirculaire 2018 -56

Mutaties decembercirculaire 2018 81

Algemene uitkering 23.446
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8. Overige (administratieve) wijzigingen (€ 1.000 N) 

Bij het opstellen van de Burap worden ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Posten 

die niet juist gerubriceerd waren worden gecorrigeerd. Daarnaast zijn er budgetten die beperkt bijge-

steld worden.  

 

9. Verbonden partijen (€ 369.000 N) 

De vorming van participatiebedrijf Kempenplus en de bijstelling van de begroting van de GRSK heb-

ben in 2019 per saldo een nadelig effect van € 369.000. Hiervan is € 359.000 als incidenteel te oor-

merken. Een aantal budgetten dient bijgesteld te worden als gevolg van indexering op overeenkom-

sten. De lasten daarvan worden gedekt door de stelpost prijsstijging.  

 

10. Onvoorzien 

Voor onvoorziene uitgaven is € 25.000 opgenomen in de begroting. Via de reguliere tussentijdse rap-

portages informeert het college de raad of er een beroep is gedaan op dit budget. In 2019 is dat nog 

niet het geval geweest. 

 

 

Taakveld 1: Veiligheid 

 

Geen relevante afwijkingen. 

 

 

Taakveld 2: Verkeer en vervoer 

 

11. Uitvoering Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) ( € 22.000 N, subsidie € 22.000 V) 

Voor het GVM is in de begroting € 50.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen we niet alle maatregelen uit 

het GVM realiseren. Om alle maatregelen voor 2019 uit te kunnen voeren is het daarom noodzakelijk 

aanvullende dekkingsbronnen te vinden. Daarom hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie. 

Deze is toegekend en bedraagt € 22.000. De totale kosten van het maatregelenpakket van 2019 komt 

daarmee op € 72.000. 

 

12. Aanpassingen Heijerstraat -  Loveren (€ 10.000 N) 

Bezoekers van restaurant De Neut parkeren vaak aan de overkant van de Provincialeweg. Bij het 

oversteken wordt regelmatig de kortste weg gekozen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De 

drukte zal alleen maar toenemen op het moment dat de geplande parkeerplaats langs de Borkelsedijk 

gerealiseerd wordt. Om voetgangers naar de juiste oversteekplaatsen te geleiden is een hekwerk 

geplaatst. 

 

 

Taakveld 3: Economie 

 

13. Toerisme (€ 22.500 V) 

Uw raad heeft op 25 januari 2018 structureel € 45.000 gereserveerd voor de professionalisering van 

de promotie van Bergeijk, waarvan € 40.000 voor de inzet van een citymarketeer. In 2018 is € 45.000 

aan de Stichting Beleef Bergeijk overgemaakt. Medio 2018 is door de Stichting Beleef Bergeijk een 

citymarketeer aangetrokken. Zodoende is in 2018 maar de helft van het beschikbaar gestelde bedrag 

van 45.000 benodigd geweest en is nog € 22.500 beschikbaar voor 2019. Daarom wordt in 2019 geen 

€ 45.000 beschikbaar gesteld, maar € 22.500. Per 1-1-2020 ontvangt de Stichting weer het jaarlijkse 

bedrag van € 45.000. Hierdoor lopen de beschikbaar te stellen middelen in lijn met de boekjaren van 

de gemeente. 
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Taakveld 4: Onderwijs 

 

14. Onderwijsachterstandenbeleid (€ 72.118 V, neutraal opgenomen i.v.m. terugbetalingsver-

plichting bij onderbesteding)  

Herverdeling van het landelijk budget voor Onderwijs Achterstandenbeleid heeft er toe geleid dat de 

gemeente Bergeijk met ingang van 2019 hiervoor geoormerkte rijksmiddelen ontvangt. De uitkering 

van de middelen vindt plaats per kalenderjaar. Aan het einde van een tijdvak van vier kalenderjaren 

dient het totaal bedrag aan uitkeringen te zijn besteed en vindt verantwoording plaats. Het doel van de 

uitkering is het voorkomen van (taal)achterstand bij jonge kinderen. Hiervoor moet de gemeente zorg-

dragen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie dat voldoet aan de kwaliteitseisen volgens 

de wet Oké, het optimaliseren van de toeleiding naar dit aanbod en het monitoren van de resultaten. 

De gemeente maakt een plan waarin de inzet van de middelen wordt uitgewerkt. 

 

15. Leerlingenvervoer (€ 18.000 V) 

Vanaf 1 mei 2017 is er een overeenkomst gesloten met een nieuwe vervoerder als gevolg van een 

aanbesteding binnen vier Kempengemeenten. Door de nieuwe aanbesteding zijn meer combinatie-

ritten mogelijk in de Kempengemeenten. Tevens vindt facturering plaats op basis van beladen tijd en 

niet meer op beladen kilometers. Dit heeft een kostenbesparend effect. 

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden heeft betrekking op opstapplaatsen. Door gebruik te 

maken van opstapplaatsen wordt de duur van de rit verkort, omdat de taxi niet op verschillende adres-

sen leerlingen hoeft op te halen en ’s middags af te zetten. Ook dit werkt kostenverlagend. 

2018 is het eerste volledige kalenderjaar geweest met de nieuwe vervoerder en bovenstaande wijzi-

gingen. Ouders zijn zeer tevreden over het huidige leerlingenvervoer. De kosten zijn aanzienlijk lager 

uitgevallen. Daarom wordt voorgesteld om € 18.000 af te ramen.  

 

16. Peuterwerk (€ 7.000 V) 

Sinds 2018 is de harmonisatie van kinderopvang en peuterwerk gerealiseerd. We kopen peuterwerk in 

bij kinderopvang Nummereen. Inmiddels is gebleken dat de geraamde kosten in de begroting 2019 en 

verder hoger zijn dan benodigd. De kosten kunnen structureel met € 7.000 worden afgeraamd. 

 

17. Neveninstroom het Palet (€ 10.000 N) 

Neveninstroom wordt geboden aan niet Nederlands sprekende kinderen die in groep 3 t/m 8 van de 

basisschool zitten. Deze kinderen volgen een jaar onderwijs op basisschool Het Palet in Hapert. Zodra 

zij de Nederlandse taal machtig zijn stappen ze over naar de reguliere basisschool in hun eigen 

woonplaats. 

Huidige cijfers laten zien dat er meer kinderen naar het Palet gaan dan verwacht. Voor elk kind wordt 

€ 600 per kwartaal betaald. Het begrote bedrag voor 2019 is niet toereikend. Het begrote bedrag is 

gebaseerd op 8 kinderen. Op dit moment bezoeken 12 kinderen Het Palet. Dat betekent een bijstelling 

van ca € 10.000. 

 

 

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie 

 

18. Subsidie gebruikers Teutenhuis (€ 6.000 V)  

Het college heeft in december 2018 besloten de subsidierelatie met het stichtingsbestuur Teutenhuis 

te beëindigen per 1 januari 2020 en de huurovereenkomst voor de Ster per 1-1-2019 te beëindigen. In 

plaats daarvan zijn we voornemens om een rechtstreekse subsidierelatie aan te gaan met de gebrui-

kers waaraan duidelijke verplichtingen worden verbonden. Voor het jaar 2019 ontvangt het stichtings-

bestuur nog een volledige subsidie. Binnen het huidige budget van het Teutenhuis wordt in 2019 een 

nieuwe systematiek onderzocht. Hierdoor ontstaat mogelijk een nieuwe subsidiesystematiek waarbij 

de gemeente individuele partijen subsidieert.  
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19. Garantstelling lening De Bucht 

Speeltuin de Bucht wil een aantal investeringen uitvoeren waardoor de speeltuin weer toekomstbe-

stendig is. Onder andere het renoveren en verduurzamen van het zwembad en de accommodatie 

staan op het programma. Dit vergt een investering van totaal ca € 185.000.  

Een deel van die middelen heeft De Bucht ter beschikking. Voor een deel wil ze een aanvullende le-

ning aangaan bij de BNG Bank. De BNG Bank heeft aangegeven om dit bij wijze van uitzondering 

mogelijk te maken, omdat het feitelijk niet meer in hun huidige beleid past. 

Op dit moment heeft De Bucht, vanuit de jaren 90, een tweetal leningen lopen bij de BNG waarvoor de 

gemeente garant staat. De laatste aflossingen van deze leningen zijn in 2022. Deze leningen, af te 

kopen voor ca € 17.000, kunnen in de nieuwe lening verdisconteerd worden.  

Daarnaast wil De Bucht € 123.000 lenen onder dezelfde condities als de twee oude leningen, dit bete-

kent dus met gemeentegarantie. De BNG Bank stelt dit ook als voorwaarde.  

Het nieuwe leningsbedrag wordt hierdoor € 140.000. 

Doordat de rente voor de nieuwe lening erg laag is leidt dit tot jaarlijkse kosten voor rente en aflossing  

die in lijn liggen met de huidige kosten voor rente en aflossing. Voor de gemeente leidt dit voorstel niet 

tot extra kosten. Enkel blijft de gemeente gedurende de komende 25 jaar garant staan voor de lening. 

Door de jaarlijkse aflossing wordt het risico voor de gemeente elk jaar minder. 

Feitelijk is hier sprake van een nieuwe lening, waarin de oude weliswaar is verdisconteerd, waarover 

de gemeenteraad op grond van de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2017, een besluit moet 

nemen of ze al dan niet garant wil staan. Vanwege de bijzondere positie die Speeltuin De Bucht in-

neemt binnen de gemeente wordt voorgesteld om ook voor de nieuwe lening garant te staan. 

 

 

Taakveld 6: Sociaal domein 

 

20. Programmakosten CJG+ (€ 189.000 N) 

 
De gemeente heeft in het kader van de jeugdwet de taak om zorg te dragen voor de toeleiding en 

bekostiging van jeugdhulp. De gevraagde bijstelling van het budget voor het jaar 2019 wordt voorna-

melijk veroorzaakt door een klein aantal cliënten dat gebruikt maakt van hoog specialistische zorg bij 

landelijk gecontracteerde zorgaanbieders en een paar zeer specialistische trajecten die worden aan-

geboden via Zorg in Natura door regionaal gecontracteerde zorgaanbieders. Naar verwachting wor-

den deze trajecten dit jaar afgerond. Daarnaast is er een stijging van het aantal cliënten waarneem-

baar. 

 

21. Programmakosten ISD (€ 40.000 N) 

 
 

 

 

Bedragen x € 1.000 

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019

Landelijke zorg -106

Persoongebonden budget 0

Zorg in Natura -102

Dienstverleningsovereenkomst 0

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 19

Totaal -189

Bedragen x € 1.000 

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019

BUIG 70

Minimabeleid 35

Wmo -185

Wmo eigen bijdrage 40

Totaal -40
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- BUIG 

De positieve economische omstandigheden en de inspanningen van de ISD leiden tot lagere werk-

loosheid en tot een afname van het beroep op een gemeentelijke bijstanduitkering. Wij verwachten 

een daling van het aantal klanten van 116 eind 2018 naar 110 in 2019. Hierop stellen we de ramingen 

positief bij met € 70.000. 

 

- Minimabeleid 

De jaarrekening 2018 is de basis van de 1e rapportage 2019 van de ISD. Op basis hiervan ramen we 

de kosten voor het minimabeleid neerwaarts af. Hierbij houden we rekening met het uitvoeren van de 

armoedemonitor. Per saldo een voordeel van € 34.500.  

 

- Wmo 

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2019 is reeds rekening gehouden met de invoering van 

het abonnementstarief. Dit door het verlagen van de opbrengst van de eigen bijdrage. Verwacht wordt 

dat deze bijstelling voor een aantal onderdelen onvoldoende aansluit op de te verwachten financiële 

gevolgen in 2019, te meer omdat uit het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het aantal cliënten is ge-

stegen. Het gaat hierbij om Hulp bij het Huishouden, begeleiding en vervoersvoorzieningen.  

Zowel de lasten als baten worden bijgesteld op basis van de prognoses die van de ISD zijn ontvan-

gen.   

 

22. Exploitatiesubsidie Den Eijkholt (€ 9.000 V) 

Bij gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel zijn zonnepanelen geplaatst. De subsidie (voor 

elektra) aan het bestuur ten opzichte van 2018 is hierdoor met € 9.000 verminderd. Het bestuur van 

den Eijkholt heeft een exploitatiesubsidie van € 81.342 ontvangen voor het jaar 2019.  

 

23. Dagbesteding Riethoven (€ 17.400 V) 

De Kernraad Riethoven heeft de subsidieaanvraag voor de eerste helft van 2019 ingetrokken. De 

dagbesteding Riethoven kon het eerste half jaar van 2019 gecontinueerd worden door middel van 

besteding van resterende middelen van 2017 en 2018. 

 

 

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 

 

24. Energiekosten (€ 23.000 V) 

Op basis van de realisatiecijfers van eerdere jaren zijn de budgetten voor energie tegen het licht ge-

houden. Hierbij houden we ook rekening met de gevolgen van de maatregelen die reeds genomen zijn 

voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De budgetten worden neerwaarts bijgesteld. De 

bijstellingen zijn verdeeld over verschillende taakvelden. 

 

 

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 

 

25. Pilot woningmarkt (€ 75.000 N) 

In 2018 is € 75.000 ontvangen van het Rijk vanwege de pilot woningmarkt. Voor onze gemeente bete-

kent dit deelname aan de actie agenda vakantieparken. Voorwaarde bij de pilot is dat de rijksbijdrage 

eenmalig is en dat bij de afronding de leerpunten in beeld worden gebracht door de gemeenten. De 

middelen zijn ten gunste gebracht van het resultaat 2018. Voor de ontwikkelingen rondom de Zwarte 

Bergen zetten we deze middelen in 2019 daadwerkelijk in. U bent hierover eerder geïnformeerd in een 

raadsinformatiebrief. 
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Mutaties reserves 

 

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning 

• Algemene reserve Behoedzaamheid grondtransacties 

Jaarlijks begroot de gemeente een opbrengst van € 0,5 miljoen uit grondtransacties. Deze worden 

vooral gerealiseerd door kavelruilingen, onder andere voor de N69 en daarbij behorende gebiedsim-

pulsen. In de eerste maanden van 2019 is de opbrengst uit grondtransacties € 317.000. Volgens het 

vigerende beleid dient hiervan € 166.000 in de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69 ge-

stort te worden. De netto gerealiseerde baat in de exploitatie komt daardoor op € 151.000. We ver-

wachten in de rest van het jaar de resterende netto opbrengst van € 349.000 te realiseren. Indien dit 

onverhoopt niet het geval is zal een beroep worden gedaan op de algemene reserve behoedzaamheid 

grondtransacties. 

 
 

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 

• Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat 

De kosten van het programmaplan BErgeijkENERGY jaarschijf 2018 waren in 2018 begroot op           

€ 75.000. Hiervoor was € 75.000 gereserveerd in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat.   

In 2018 is in financieel perspectief € 41.000 van het programma uitgevoerd en dus ook onttrokken uit 

de bestemmingsreserve. In de jaarrekening 2018 is aangegeven dat een aantal onderwerpen door-

schuiven naar 2019. De lasten van de onderwerpen die naar 2019 doorschuiven zijn geraamd op        

€ 34.000. De dekking hiervoor komt uit de resterende middelen van 2018 die zijn blijven staan in de 

bestemmingsreserve. Dit wordt administratief nu verwerkt. 

 

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 

• Bestemmingsreserve DOB – gebiedsakkoord N69 

Als onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma zou in 2018 voor ca € 33.000 grond ver-

worven worden voor de realisatie van de ecologische verbindingszonde De Run. Deze transactie is 

echter pas in 2019 bij de notaris afgerond waardoor de uitgaven en de onttrekking uit de bestem-

mingsreserve DOB - Gebiedsakkoord N69 ook in 2019 plaatsvinden. 

 

  

Bedragen x € 1.000

Begroot 2019 Werkelijk 2019 Verschil

Netto opbrengst grondtransacties 500 317 -183

Storting in reserve DOB 0 -166 -166

Totaal exploitatie voor storting in AR behoedzaamheid grondtransacties 500 151 -349

Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties 0 0 0

Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie 500 151 -349
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2.2  Algemene financiële ontwikkelingen  
 
-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten 
 

 
 

Toelichting: 

De aanslagen OZB, Forensenbelasting en reclamebelasting zijn voor het gehele jaar in het 1e kwartaal 

opgelegd. Mutaties zijn daarbij nog mogelijk als gevolg van bezwaren. 

De aanslagen toeristenbelasting worden in oktober opgelegd. 

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over de eerste 4 maanden 2019 zijn in mei 2019 op-

gelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus wordt in september opgelegd. 

 

  

Omschrijving

Primitieve 

begroting 2019

Begroot na 

wijziging t/m 

april 2019

Werkelijk t/m 

april 2019 Prognose 2019

Mutatie 1e 

Burap 2019

Onroerende zaakbelastingen 3.600.427 3.600.427 3.660.748 3.655.427 55.000

Toeristenbelastingen 926.211 926.211 0 926.211 0

Forensenbelasting 5.800 5.800 6.086 5.800 0

1. Totaal algemene dekkingsmiddelen 4.532.438 4.532.438 3.666.834 4.587.438 55.000

Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing) 1.376.805 1.297.802 1.673 1.297.802 0

Rioolheffing 1.758.448 1.758.448 -200 1.758.448 0

Rioolaansluitrechten 21.200 21.200 13.687 21.200 0

Leges titel 1. Algemene dienstverlening 436.389 436.389 180.708 436.389 0

Leges titel 2.                                                     

Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning 440.131 440.131 129.041 440.131 0

Leges titel 3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn 4.225 4.225 792 4.225 0

Lijkbezorgingsrechten 13.500 13.500 4.670 13.500 0

Reclamebelasting centrummanagement 30.000 30.000 26.490 30.000 0

Reclamebelasting 650 650 608 650 0

Overigen o.a. staangelden 31.000 31.000 2.157 31.000 0

2. Totaal Bestemmingsheffingen 4.112.348 4.033.345 359.626 4.033.345 0

3.Totale opbrengst lokale heffingen (1+2) 8.644.786 8.565.783 4.026.460 8.620.783 55.000
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2.3  Specifieke financiële ontwikkelingen  
 
-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten 

 
 

Voor een aantal onderwerpen zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Deze budgetten 

zullen nogmaals tegen het licht worden gehouden bij het opstellen van de 2e Burap 2019 en de slot-

wijziging die in december 2019 in de raad wordt behandeld. Mogelijk dat enkele budgetten dan alsnog 

overgeheveld dienen te worden naar 2020.  

 

Omschrijving Taakveld U/I 

Begroting 

2019

Werkelijk 

t/m april 

2019

Prognose 

2019

Mutatie 1e 

Burap 

2019

Storting dekkingsreserve IKC Kattendans B2017 5 U -500.000 0 -500.000 0

Diverse brimsusidies monumenten B2017 5 I 11.321 11.316 11.316 0

Uitvoeringsprogramma visie VTE B2018 3 U -107.700 -1.034 -107.700 0

Uitvoeringsprogramma visie VTE BR budgetoverheveling B2018 3 I 61.350 0 61.350 0

Kempische Industrie Agenda B2018 3 U -29.000 0 -29.000 0

Kempische Industrie Agenda BR budgetoverheveling B2018 3 I 14.000 0 14.000 0

Voorbereiding invoering Omgevingswet B2018 8 U -45.000 0 -45.000 0

Opstellen omgevingsvisie B2018 8 U -100.000 0 -100.000 0

Opstellen omgevingsvisie BR budgetoverheveling B2018 8 I 50.000 0 50.000 0

Plattelandsontwikkeling B2018 8 U -45.000 -11.277 -45.000 0

Plattelandsontwikkeling BR DOB B2018 8 I 45.000 0 45.000 0

Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen NB01 3 U -10.000 0 -10.000 0

550 jaar stadsrechten Bergeijk / 75 jaar bevrijding NB02 5 U -10.000 -6.250 -10.000 0

Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden NB03 2 U -25.000 0 -25.000 0

Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden BR Fietsambitie NB03 2 I 25.000 0 25.000 0

Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen NB04 3 U -15.000 0 -15.000 0

Instellen transformatiefonds NB06 3 U -15.000 0 -15.000 0

Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) NB07 8 U -100.000 0 -100.000 0

Regeling VAB BR DOB NB07 8 I 100.000 0 100.000 0

Klimaatstresstest thema hitte en verdroging NB09 7 U -20.000 -4.006 -20.000 0

Klimaatstresstest thema hitte en verdroging subsidie NB09 7 I 15.000 0 15.000 0

Promotie concept positieve gezondheid NB12 7 U -4.000 0 -4.000 0

Beweegvoorzieningenbeleid NB16 5 U -10.000 0 -10.000 0

Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant NB22 0 U -415.000 0 -415.000 0

Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant BR ROLNB22 0 I 415.000 0 415.000 0

Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes NB23 5 U -20.000 0 -20.000 0

Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes  BR DOB NB23 5 I 20.000 0 20.000 0

Bestrijding Japanse Duizendknoop NB25 5 U -15.000 0 -15.000 0

Bestrijding Japanse Duizendknoop BR DOB NB25 5 I 15.000 0 15.000 0

Uitvoering PLOP 2019 NB26 8 U -26.500 0 -26.500 0

Uitvoering PLOP 2019 dekking reserve DOB NB26 8 I 26.500 0 26.500 0

Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen NB27 5 U -10.000 0 -10.000 0

Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen BR DOB NB27 5 I 10.000 0 10.000 0

Opzetten Kempen Interventie Team NB29 1 U -5.100 0 -5.100 0

Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht raad oktober 2018 NB35 6 U -18.111 -9.056 -18.111 0

DNA (uitvoering) raad 3 U -50.000 -1.659 -50.000 0

DNA (uitvoering) dekking BR budgetoverheveling raad 3 I 50.000 0 50.000 0

Onderzoek toekomst Kattendans raad 6 U -43.500 -24.902 -43.500 0

Onderzoek toekomst Kattendans BR budgetoverheveling raad 6 I 43.500 0 43.500 0

Haalbaarheidsonderzoek IKC raad 4 U -28.500 0 -28.500 0

Haalbaarheidsonderzoek IKC BR budgetoverheveling raad 4 I 28.500 0 28.500 0

Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid; Bijdrage fusie Buitengaander raad 6 U -12.500 0 -12.500 0

Taken jaarschijf 2019 BergeijkENERGY raad 7 U -402.620 -24.425 -402.620 0

Taken jaarschijf 2019 BergeijkENERGY BR Duurzaamheid en klimaat raad 7 I 402.620 0 402.620 0

Restant taken jaarschijf 2018 BergeijkENERGY Burap 1 7 U 0 0 -34.058 -34.058

Restant taken jaarschijf 2018 BergeijkENERGY BR Duurzaamheid en klimaat Burap 1 7 I 0 0 34.058 34.058

Pilot woningmarkt Burap 1 8 U 0 -10.749 -75.000 -75.000

Uitvoering gemeentelijke visie mobiliteit 2019 Burap 1 2 U 0 0 -21.837 -21.837

Uitvoering gemeentelijke visie mobiliteit 2019 subsidie Burap 1 2 I 0 21.837 21.837 21.837

Grondverwerving EVZ de Run PLOP Burap 1 3 U 0 -33.126 -33.126 -33.126

Grondverwerving EVZ de Run PLOP BR DOB Burap 1 3 I 0 33.126 33.126 33.126

Aanpassingen Heijerstraat - Loveren Westerhoven Burap 1 2 U 0 0 -10.000 -10.000

Voorgaande jaren Burap 1 0 U 0 48.173 48.173 48.173

GRSK Burap 1 6 U 0 0 -214.617 -214.617

Vorming participatiebedrijf Burap 1 6 U 0 0 -144.332 -144.332

Totaal -749.740 -12.031 -1.145.521 -395.776
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2.4  Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)  
 

 
 
 

 

  

I I I I U U U U

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Bedrag 

begroot

Bedrag 

werkelijk

Prognose 

inkomsten

Mutatie 1e 

Burap 2019         

(+ = N)

Bedrag 

begroot

Bedrag 

werkelijk

Prognose 

uitgaven

Mutatie 1e 

Burap 2019         

(+ = N)

Opmerking

Digitaliseren bestuurlijke besluitvorming 0 0 0 0 35 0 35 0

Strategische aankopen Hof-Noord 0 0 0 0 25 0 25 0

Vervanging meubilair gemeentehuis 0 0 0 0 300 0 300 0

Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek) 0 0 0 0 100 0 100 0

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 0 460 0 460 0

Brug Looerheideweg 0 0 0 0 -16 0 0 16 Afsluiten 1e Burap 2019

Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk 0 0 0 0 331 6 331 0

Fietsambitie Ploegpad 0 0 0 0 -49 0 -49 0

Fietspaden Hoek - Lijnt 0 0 0 0 4 0 0 -4 Afsluiten 1e Burap 2019

Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef 0 0 0 0 17 0 17 0

Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren 0 0 0 0 40 14 40 0

Fietsambitie Bergeijk 0 0 0 0 500 0 0 -500 Wordt opnieuw opgevoerd in 2021

Grasbetonstenen 4 Dijken 0 0 0 0 41 0 41 0

Herinrichting Kept 0 0 0 0 163 15 163 0

Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt 0 0 0 0 0 0 0 0

Inrichten uniforme schoolomgeving 0 0 0 0 40 0 0 -40 Afsluiten 1e Burap 2019

Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018 0 0 0 0 5 1 1 -4 Afsluiten 1e Burap 2019

Omvorming OV naar LED-verlichting 2019 0 0 0 0 200 1 200 0

Openbare ruimte Terlostraat (De Waterloop) 0 0 0 0 0 1 1 0 Afsluiten 1e Burap 2019

Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel -3.170 0 -3.170 0 5.890 20 5.890 0

Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond -746 0 -746 0 926 0 926 0

Voorbereiden Diepveldenweg Bergeijk - Eersel 0 0 0 0 100 0 100 0

Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide 0 0 0 0 29 0 29 0

FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat 0 0 0 0 384 4 384 0

Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3 0 0 0 0 46 0 46 0

Uitvoering centrumplan 3e fase 't hof 1 0 1 0 18 7 7 -12 Afsluiten 1e burap 2019

Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer -394 0 -394 0 515 0 515 0

Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding 0 0 0 0 155 0 155 0

Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving 0 0 0 0 368 0 368 0

Herinrichting Elsenhof Bergeijk 0 0 0 0 215 0 215 0

Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk 0 0 0 0 405 0 405 0

Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt 

Luyksgestel

0 -49 -49 -49 184 1 184 0

IGP N69 3.1 Droge EVZ aanleggen -32 0 -32 0 64 0 64 0

IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017 -368 0 -368 0 717 0 717 0

IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018 -7 0 -7 0 0 0 0 0 Subsidie dient te worden aangevraagd.

IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide 17 0 17 0 6 0 6 0

IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018 -42 0 -42 0 0 0 0 0 Subsidie dient te worden aangevraagd.

IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018 -278 0 -278 0 548 0 548 0

IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen 2019 -13 0 -13 0 25 0 25 0

IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (zuiden van 

Grootgoor)

-34 0 -34 0 68 0 68 0

IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg -60 0 -60 0 120 0 120 0

IGP N69 3.3 Fiets- en voetpad Einderheide -67 0 -67 0 134 0 134 0

IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen -93 0 -93 0 185 0 185 0

IGP N69 5.1 Elzensingels aanleggen traject 

Valentinuskapel - Fressenvenwg - Burg. Aartslaan 

2019

-22 0 -22 0 44 0 44 0

Taakveld 2 Verkeer en vervoer -5.306 -49 -5.355 -49 12.423 70 11.879 -544

Herinrichting park de Ploeg 0 0 0 0 -5 0 0 5 Afsluiten 1e Burap 2019

Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk 0 0 0 0 18 3 18 0

Vervanging verlichting sportaccommodaties 0 0 0 0 -34 0 0 34 Afsluiten 1e Burap 2019, BTW niet begroot 

en deel investering 2019 reeds 

meegenomen. 

Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019 0 0 0 0 140 0 150 10

Patersbos 0 0 0 0 32 0 32 0

IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers Bergeijk -75 0 -75 0 100 0 100 0

uitbreiden berging sporthal de koolakkers 0 0 0 0 0 0 0 0 Afsluiten 1e Burap 2019

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -75 0 -75 0 251 3 300 49

Rioolvervanging/verbetering Vgrp 2017 0 0 0 0 43 0 0 -43

Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017 0 0 0 0 34 2 34 0

Rioolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017 0 0 0 0 -20 0 0 20

Drukriolering Bouwkundig Vgrp 2018 0 0 0 0 -6 0 0 6

Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 79 53 90 11

Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 28 0 0 -28

Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 23 0 0 -23

Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2018 0 0 0 0 18 0 18 0

KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018 0 0 0 0 -34 0 0 34

Drukriolering Bouwkundig Vgrp 2019 0 0 0 0 18 2 18 0

Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 87 0 117 30

Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 28 0 0 -28

Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 50 0 0 -50

Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2019 0 0 0 0 40 0 40 0

KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019 0 0 0 0 0 0 48 48

Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018 0 0 0 0 279 0 279 0

Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 Onderdeel herinrichting de Kept riool, 

Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering 0 0 0 0 520 0 520 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018 0 0 0 0 160 6 160 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019 0 0 0 0 200 0 200 0

Taakveld 7: Volksgezondheid en miieu 0 0 0 0 1.547 63 1.525 -23

Totaal -5.381 -49 -5.430 -49 14.680 136 14.163 -518

Restanten jaarschijf 2017, resterende 

werkzaamheden € 34.000. Rest afsluiten 

1e Burap 2019.

De verschillende kredieten riolering 

worden herschikt tot een krediet 

'drukriolering electromechanisch 2018' en 

een krediet 'rioolvervanging / verbetering 

VGRP 2018'. 

De verschillende kredieten 

electromechanisch worden herschikt naar 

een krediet 'drukriolering 

electromechanisch' en een krediet KRW 

maatregelen 2e tranche 2019.



 

1e Burap 2019, raad juli 2019 

13 
 

Bij te stellen kredieten 

 

Fietspad Bisschop Rythoviusdreef 

Bij de raming van het fietspad is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Het 

fietspad is echter in beton aangelegd. Voor beton geldt een afschrijvingstermijn van 50 jaar. De kapi-

taallasten worden hierop aangepast. 

 

Fietsambitie Bergeijk 

In de jaren 2019-2022 staat elk jaar € 500.000 voor de invulling van de fietsambitie. De prioritering 

komt medio 2019 aan de orde. Daarna kunnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals bijvoor-

beeld het aanpassen van bestemmingsplannen, gestart worden. De daadwerkelijk aanpassingen / 

aanleg zal niet voor 2021 mogelijk zijn. Om die reden verschuiven we de jaarschijven 2019 en 2020 

naar 2021 en 2022. In 2019 vervalt de investering daardoor. In de begroting 2020 wordt de verschui-

ving van 2020 naar de volgende jaren verwerkt. 

 

Uitvoeren nulplusmaatregelen N69 sluipverkeerwerende maatregelen 

Het uitvoeren van deze maatregelen is afhankelijk van de realisatie van de nieuwe N69. Het krediet is 

reeds in 2015 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat in de periode 2020-2022 een aantal onder-

delen uitgevoerd kunnen worden, mogelijk in combinatie met de aanleg van het fietspad Broekhoe-

venseweg. Dekking van deze investering loopt via subsidies en een ingestelde dekkingsreserve waar-

door dit geen gevolgen heeft voor de exploitatie. 

 

Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel 

We ontvangen een provinciale subsidie van € 49.000 voor de reconstructie van het kruispunt De Rij-

ten in Luyksgestel. Het kruispunt wordt volledig gereconstrueerd om de verkeersveiligheid te verbete-

ren en aan te laten sluiten bij de inrichting. Deze bijdrage was eerder niet voorzien.  

 

Restant riolering jaarschijf 2017 

De rioleringsmaatregelen jaarschijf 2017 betreffen een pakket aan maatregelen. We monitoren ook 

hier op uitvoering binnen het totaalbudget. Het deelkrediet ‘Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel’ 

wordt naar verwachting in 2019 uitgevoerd. De deelkredieten ‘Rioolvervanging/verbetering Vgrp 2017’ 

en ‘Rioolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017’ sluiten we af.  

 

Restant riolering jaarschijf 2018 

Ook de rioleringsmaatregelen jaarschijf 2018 betreffen een pakket aan maatregelen. We monitoren 

ook hier op uitvoering binnen het totaalbudget. Het resterende budget van de diverse deelkredieten is 

nog nodig voor aanpassingen aan gemalen en rioolverbetering. De deelkredieten met electromecha-

nische componenten vormen we om naar een deelkrediet “Drukriolering electromechanisch 2018” en 

een deelkrediet “KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018”.  

 

Riolering jaarschijf 2019 

De jaarschijf 2019 wordt ook als een pakket van maatregelen gezien. Ook hier monitoren we op uit-

voering binnen het totaalbudget. De deelkredieten met electromechanische componenten vormen we 

om naar een deelkrediet “Drukriolering electromechanisch 2019” en een deelkrediet “KRW maatrege-

len 2e tranche Vgrp 2019”.  

 

Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019 

Voor deze investeringen is de BTW niet te verhalen. Dit is een kostenpost voor de gemeente. In de 

raming is hier echter geen rekening mee gehouden. Daarnaast zijn er in 2018 reeds werkzaamheden 

uitgevoerd die eerder voorzien waren in 2019. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 10.000. 
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Overige af te sluiten kredieten  

In de jaarrekening 2018 zijn een aantal investeringen volledig afgewerkt, administratief worden die bij 

de 1e Burap afgesloten. Het betreft: 

- Brug Looerheideweg 

- Fietspaden Hoek – Lijnt 

- Inrichten uniforme schoolomgeving 

- Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018 

- Openbare ruimte Terlostraat (De Waterloop) 

- Uitvoering centrumplan 3e fase ’t Hof 

- Herinrichting park de Ploeg 

- Vervanging verlichting sportaccommodaties 2018  
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2.5  Actuele stand grondexploitaties  
 
Conform de nota Grondbeleid worden de grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (begro-

ting (t+1) en jaarrekening). 

In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in 

de jaarrekening 2018.  

 

De cijfers in onderstaande tabellen geven inzicht in het resultaat per exploitatie en de verwachte kos-

ten en opbrengsten die per plan nog gerealiseerd moeten gaan worden. 

 
 

 
 

Vanaf 2017 is de zogenaamde “percentage of completion” (POC) methode van toepassing. Dit bete-

kent dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2e Burap 

2019 zal op basis van de op dat moment actuele calculaties een schatting worden gemaakt van de te 

realiseren tussentijdse winst in 2019.  

 

In de onderstaande tabel is een beknopte stand van zaken en een toelichting over de voortgang van 

de grondexploitaties opgenomen.  

 

Toelichting gebruikte kleuren: 

Rood   : het project verloopt niet volgens planning/risico 

Oranje   : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de planning/beperkt risico 

Groen  : het project voldoet aan de planning er zijn geen aandachtspunten ter verbetering/nauwelijks 

risico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complex 

Bouwgrond in 

exploitatie

Bedragen x € 1.000 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2018 1-1-2019

Bucht-Oost 2020 2020 95 85 101 88 100 100 201 188

Tiliaans-NoordI+II 2022 2022 499 449 551 495 477 538 1.028 1.033

Triloo 2023 2023 -2.221 -2.315 -2.501 -2.556 0 0 -2.501 -2.556

Terlo 2026 2026 -2.286 -2.246 -2.292 -2.198 0 0 -2.292 -2.198

Inbreiding Riethoven 2019 2019 -43 -40 -45 -41 0 0 -45 -41

St Servatius 2018 2019 113 93 117 94 105 105 222 199

Woonbos 1a 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

Totaal in exploitatie -1.971 -2.302 -2.069 -2.355 1.095 1.513 -974 -843

Opleverdatum Contante waarde

Resultaat op 

eindwaarde (A) Winstneming (B)

Resultaat per 

complex (incl. 

winstneming)

Complex

Bouwgrond in exploitatie

Boekwaarde 

1-1-2019

Prognose 

kosten 2019

Prognose 

opbrengsten 

2019 Rente 2019

Prognose 

boekwaarde   

31-12-2019

Prognose 

kosten na 

2019

Prognose 

opbrengsten 

na 2019

Prognose 

rente na 2019

Bedragen x € 1.000 a b c d e=a-b+c+d f g h

Bucht-Oost -216 10 362 -3 134 48 0 2

Tiliaans-NoordI+II -1.238 59 672 -19 -643 541 1.674 6

Triloo -4.084 57 563 -61 -3.640 89 1.355 -183

Terlo -8.257 1.205 729 -124 -8.857 2.515 9.345 -170

Inbreiding Riethoven 184 228 0 3 -41 0 0 0

St Servatius -84 11 190 -1 94 0 0 0

Woonbos 1a 51 24 727 1 755 88 0 11

Uitbreiding Woonbos -522 336 1.457 -8 592 288 752 28

Totaal in exploitatie -14.165 1.930 4.702 -212 -11.606 3.570 13.126 -306
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Stand van zaken tot en met 2018 Toelichting voortgang 1e Burap 2019 

  

Bucht-Oost Begrote opbrengst 
€ 362.000 

Geplande uitgifte 
1.341 m²  

Er blijkt weinig belangstelling voor de drie vrije sector 
kavels in dit plan. Daarom is gekeken naar andere 
mogelijkheden en vindt een herverkaveling plaats naar 
geliberaliseerde of sociale huur. Het uitgeefbaar ge-
bied verkleint hierdoor tot 1.344 meter, met als gevolg 
een lager resultaat. Hierdoor ontstaat echter ook ruim-
te voor groen en opvang van hemelwater. De gewij-
zigde verkaveling is opgenomen in het bestemmings-
plan Woongebieden Oost en West dat in maart 2018 
door de raad is vastgesteld. 

Met de ontwikkelaar is mondeling overeen-
stemming. De overeenkomst ligt ter onder-
tekening bij de ontwikkelaar. De ontwikke-
laar bereidt de bouwaanvraag voor. 

  

Tilliaans-Noord Begrote opbrengst  
€ 672.000 

Geplande uitgifte: 
2.416 m²  

De drie aan een ontwikkelaar verkochte  bouwvelden 
zijn geleverd. Met een andere ontwikkelaar zijn ge-
sprekken gaande over de bouw van sociale huurwo-
ningen. 

Er is op hoofdlijnen overeenstemming met 
een ontwikkelaar voor de bouw van huur-
woningen. Daarnaast zijn er vier kavels 
verkocht, waarvan er twee inmiddels bij de 
notaris zijn gepasseerd. 

  

Triloo Begrote opbrengst  
€ 563.000 

Geplande uitgifte 
1.293 m²  

Tegen het geactualiseerde bestemmingsplan is be-
roep ingesteld. De vergunning voor de bouw van 
huurwoningen is onherroepelijk. De wensenlijst van de 
bewoners is uitgevoerd. De ontwikkelaar heeft 16 vrij-
staand / vrijstaand geschakelde woningen in verkoop 
genomen.  

De gronden voor de bouw van 10 sociale 
huurwoningen zijn gepasseerd bij de nota-
ris.  
De RvS heeft uitspraak gedaan inzake het 
bestemmingsplan. Het gevolg hiervan is dat 
een reparatie nodig is. Deze wordt in juni 
2019 aan de raad voorgelegd. 

  

Terlo Begrote opbrengst  
€ 729.000 

Geplande uitgifte: 
2.719 m²  

• Deelgebied zuidwest: 
Aan de ontwikkelaar in dit deelgebied is een concept-
overeenkomst voorgelegd voor voortzetting van de 
samenwerking in een 4e fase in het noodwestelijk deel 
van Terlo. Met een andere ontwikkelaar wordt gespro-
ken over de resterende gronden in het zuidwestelijk 
deel. Daarbij wordt ook gekeken naar een aanpassing 
van het programma ten behoeve van (geliberaliseer-
de) huurwoningen. De verkoop van vrije sector kavels 
blijft wat achter. In 2018 zijn inmiddels 2 overeenkom-
sten getekend en er is 1 optie verstrekt.  
 

• Deelgebied noordwest 
Er zijn gesprekken met ontwikkelaar over afname van 
de 4e en 5e fase. Onderdeel daarvan zullen ook een 
aantal sociale huurwoningen zijn. In beginsel is er 
overeenstemming bereikt. Deze wordt nu verder uit-
gewerkt in een overeenkomst. 
 

• Deelgebied midden 
Er is nog één kavel te koop. Het woonrijpmaken kan in 
2019 uitgevoerd worden. 
 
 
 

• Deelgebied zuidwest: 
Met een ontwikkelaar is op hoofdlijnen 
overeenstemming over een programma met 
koop en geliberaliseerde huurwoningen.    
 
 
 
 
 
 
 
 

• Deelgebied noordwest 
Er is overeenstemming met de ontwikkelaar 
voor de ontwikkeling van 24 woningen. De 
overeenkomst wordt uitgewerkt. Een inrich-
tingsplan is opgesteld en de bestekvorming 
voor het bouwrijpmaken is gestart. 
 

• Deelgebied midden 
De gronden in dit deelgebied zijn verkocht. 
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Stand van zaken tot en met 2018 Toelichting voortgang 1e Burap 2019 

• Deelgebied oost 
Er is aan de eigenaar in het kader van de onderhande-
lingen een eindvoorstel gedaan voor een andere ver-
kaveling (weg meer naar het zuiden) en de bouw van 
2 woningen op het achterblijvende perceel. 

• Deelgebied oost 
De onderhandelingen over dit deelgebied 
zijn begin dit jaar herstart, waarbij ook een 
ontwikkelaar is aangesloten. Op hoofdlijnen 
is hierbij overeenstemming bereikt. Dit 
wordt uitgewerkt in overeenkomsten. De 
financiële gevolgen worden bij de volgende 
actualisatie in de grex opgenomen. 

  

Inbreiding Riethoven Begrote opbrengst  
€ n.v.t.  

Geplande uitgifte 
N.v.t.  

De resterende woningen zijn in aanbouw. De voorbereiding voor het woonrijpmaken 
is gestart. Hierbij is gebleken dat de kosten 
hoger zijn dan geraamd. Dit wordt verant-
woord bij de eerstvolgende actualisatie. 

  

St. Servatius 1 Begrote opbrengst  
€ 190.000 

Geplande uitgifte 
683 m² 

De voortgang van de 2e fase van dit plan is vertraagd 
vanwege de ligging binnen 2 km van een geitenhoude-
rij. Hiervoor is in overleg met RIVM, GGD en ODZOB 
een memo opgesteld, waarna het planproces is voort-
gezet. 

Het bestemmingsplan herontwikkeling St. 
Servatius is in maart vastgesteld. St. Serva-
tius 1 wordt ingebracht in dit nieuwe plan. 

  

Woonbos 1a Begrote opbrengst  
€ 727.000 

Geplande uitgifte 
3.448 m² 

Er zijn 2 kavels verkocht, er is 1 kavel in optie en er is 
een overeenkomst getekend ten behoeve van de rea-
lisatie van een duplexwoning. 

Kavel 12 is verkocht en zal binnenkort wor-
den gepasseerd. Er zijn in dit gebied geen 
kavels meer beschikbaar. 

  

Uitbreiding Woonbos Begrote opbrengst  
€ 1.457.000 

Geplande uitgifte 
8.105 m² 

Het bestemmingsplan om duplexwoningen mogelijk te 
maken is vastgesteld. Er zijn 4 overeenkomsten gete-
kend. Het betreft hier kavels waarvan met een ontwik-
kelaar is afgesproken om de bouw van zogenaamde 
duplexwoningen mogelijk te maken. Er zijn 3 opties en 
3 kavels zijn verkocht. 

Er zijn twee kavels in optie. De overige 
kavels zijn verkocht (waarvan 4 voor de 
realisatie van een duplexwoning). 

  

St. Servatius 2 Begrote opbrengst  
€ 0 

Geplande uitgifte 
0 m² 

- Het bestemmingsplan is in maart vastge-
steld. Met de beoogde ontwikkelaars wor-
den de overeenkomsten nader uitgewerkt. 
Er is nader archeologisch onderzoek uitge-
voerd en een bodemverontreiniging is ge-
saneerd. Er is opdracht verstrekt om een 
inrichtingsplan op te stellen op basis waar-
van het bouwrijp maken van het plan verder 
kan worden voorbereid. 

 

  



 

1e Burap 2019, raad juli 2019 

18 
 

Strategische grond: Voormalige Bernardusschool 

De locatie van de voormalige Bernardusschool aan het Loo is beschikbaar voor woningbouw ontwik-

keling. Een projectdocument is hiervoor in voorbereiding. Er wordt gedacht aan een programma met 6 

sociale huurwoningen en 9 kleine eengezinswoningen. 

 
 

Strategische grond: Waterlaat 7 

In het kader van de wijziging in de BBV is deze ontwikkeling per 1 januari 2016 niet langer een Niet in 

exploitatie genomen grond (NIEGG) maar wordt deze gewaardeerd als zijnde Materieel vaste activa 

(MVA). Voor 1 januari 2020 moet bepaald worden of dit plan in exploitatie wordt genomen of dat de 

boekwaarde mogelijk afgewaardeerd moet worden tot de op dan moment geldende marktwaarde. In 

principe is er voor gekozen om het plan in exploitatie te nemen. De procedure daarvoor is opgestart 

en  een stedenbouwkundige visie is opgesteld. De een besluitvorming is voorzien eind 2019. 
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2.6  Risicoparagraaf  
 
Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s plaats. Dit doen we bij de 

opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze Burap wordt daarom hetzelfde 

overzicht opgenomen als in de jaarstukken 2018. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook 

geactualiseerd.  

 

Inventarisatie risico analyse 

 
 

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie 

 
Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de jaarstukken 2018 onder de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Vanaf 2020 is het risico op extra lasten als gevolg van de flexibele schil jeugdhulp bij de GRSK toege-

voegd aan de risico-matrix.  

 
 
 
 

  

Bedragen x € 1.000

Omschrijving risico Kans

Af te dekken 

met:

2e Burap 

2018

begroting     

2019

begroting    

2020

begroting    

2021

begroting     

2022

begroting     

2023

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning

a. Verkoop pachtgronden Zeer gering AR 25 25 25 25 25 25 25

b. Algemene uitkering: effect wijzigingen Gering AR 75 75 75 75 75 75 75

c. Vennootschapsbelasting Gering AR 25 25 25 25 25 25 25

6. Taakveld Sociaal domein

d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk AR 175 175 175 175 175 175 175

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu

e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk AR 50 50 50 50 50 50 50

f. Afvalinzameling Hoog AR 75 75 75 75 75 75 75

g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds Waarschijnlijk AR 40 0 40 40 40 40 40

8. Taakveld VHROSV

h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk AR 50 50 50 50 50 50 50

i. Risico's grondexploitatie Hoog AR grex 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776

Organisatie/bedrijfsrisico

j Gewaarborgde geldleningen Zeer gering AR 60 60 30 0 0 0 0

k. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk AR 25 25 25 25 25 25 25

Verbonden partijen

l. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk AR 65 65 65 65 65 65 65

j GRSK flexibele schil jeugdhulp Hoog AR 0 0 0 98 98 98 98

Totaal 2.441 2.401 2.411 2.381 2.381 2.381 2.381

Jaar- 

rekening 

2018
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3.  Beleidsindicatoren  
 
 
Overzicht beleidsindicatoren geactualiseerd op basis van Waarstaatjegemeente.nl per 23-4-2019.   
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