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1.  Inleiding en samenvatting 
 
 

Inleiding en samenvatting 

Na 8 maanden van uitvoering worden de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de bijge-

stelde begroting 2019 in beeld gebracht. De begroting stellen we hierop bij waardoor we een nieuw 

verwacht resultaat 2019 krijgen.  

 

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.  
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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 startte de 1e Burap met een negatief resultaat van € 76.000. De 1e Burap 2019 leidde tot het 

neerwaarts bijstellen met € 395.000 van de raming tot een negatief resultaat van € 471.000. 

 

Nu ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 143.000. Het te verwachten resultaat wordt daarmee 

€ 328.000 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 ca. € 1 miljoen uitgekeerd kan worden.  

 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was de basis voor onder andere de vergunningverlening in het 

kader van de Wet natuurbescherming en voor de beoordeling van ruimtelijke plannen. Op 29 mei 2019 

is door de Raad van State bepaald dat de PAS in strijd is met het Europees recht. Dit is een landelijk 

probleem en onduidelijk is nog of en hoe dit oplosbaar is. Wat in financieel perspectief de consequenties 

zijn is nog onduidelijk. In de gevoeligheidsanalyse van de grondexploitaties is rekening gehouden met 

dekking in de Algemene reserve risico grondexploitaties voor het deels afdekken van een mogelijke 

afwaardering van de grond van Waterlaat 7. In het meest negatieve geval is het risico ca € 2,5 miljoen 

groter. We schatten dit risico op het moment van schrijven van de 2e Burap als “hoog” in. Bij de jaarre-

kening 2019 wordt in overleg met de accountant bezien of afwaardering noodzakelijk is. Overigens be-

nadrukken we dat we verwachten dat er een oplossing komt voor de PAS en dat mogelijke afwaardering 

een administratief tijdelijke maatregel is. 

 

Het Rijk heeft extra middelen uitgetrokken voor jeugdzorg. Deze zijn via de meicirculaire 2019 ver-

deeld. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 

 

De wijzigingen worden verderop toegelicht in de taakvelden. De grootste mutaties betreffen: 

 
 

In de raming is opgenomen dat we € 500.000 dienen te realiseren uit grondtransacties. We verwachten 

dat deze opbrengst eind 2019 gerealiseerd worden. 

 

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

de administratieve verwerking juist plaats vindt. Zo vindt er een beperkte bijstelling plaats vanuit het 

uitvoeringsprogramma Bergeijk ENERGY. De verwerving ten behoeve Hof Noord fase 4 wordt vanwege 

contractuele afspraken doorgeschoven naar 2020. De dekking uit de bestemmingsreserve ROL schuift 

daarmee ook door naar 2020. Van de Provincie ontvangen we een bijdrage als er Ruimte-voor-Ruimte 

kavels worden gerealiseerd. Deze worden volgens afspraak gestort in de bestemmingsreserve DOB – 

Gebiedsakkoord N69.  

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 399.000

Taakveld 0 Legesverordening 86.000

Taakveld 0 Afrekenigen voorgaande jaren 83.000

Taakveld 5 Stormschade -135.000

Taakveld 5 Opbrengst houtverkoop -55.000

Taakveld 6 Programmakosten ISD (BUIG) -110.000

Taakveld 8 WOB verzoek ED Zwarte Bergen -79.000
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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 augustus 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 on-

derdeel 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 aug 

2019

Begrotings- 

wijziging 2e 

Burap 2019

Verwacht 

resultaat 2019

a b c b+c

0 Bestuur en ondersteuning 22.151 22.174 532 22.706

1 Veiligheid -1.684 -1.751 17 -1.734

2 Verkeer, vervoer en waterstaat -3.250 -3.057 378 -2.679

3 Economie 295 166 150 316

4 Onderwijs -1.083 -1.311 -5 -1.315

5 Sport, cultuur en recreatie -3.847 -3.709 -174 -3.884

6 Sociaal domein -12.666 -13.153 -86 -13.239

7 Volksgezondheid en milieu -398 -922 -82 -1.004

8 VHROSV -699 -641 -79 -720

Resultaat voor bestemming -1.181 -2.205 651 -1.553

u Af: storting in reserves -1.680 -1.846 -157 -2.003

i Bij: minder onttrekking aan reserves 2.863 3.580 -351 3.229

Resultaat na bestemming 2 -471 143 -328

Begrotingsaldo voordeel nadeel voordeel nadeel
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Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning 

1. Algemene uitkering (€ 399.000 V) 

Op 13 juni is de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen als 

gevolg van de meicirculaire. Hierin is gemeld dat de positieve bijstelling € 341.000 is. Onlangs hebben 

we van het Rijk vernomen dat er enkele zaken niet juist zijn opgenomen in de meicirculaire 2019 en dat 

deze hersteld worden in de septembercirculaire 2019. Dit gaat met name om compensatie voor de 

hogere vergoedingen van de raadsleden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wij anticiperen 

hier reeds op. Dit betekent in 2019 een bijdrage die ca € 43.000 hoger is dan vermeld in de raadsinfor-

matiebrief.  

In het kader van het Nationaal Sportakkoord hebben wij besloten om deel te nemen aan een regionaal 

sportakkoord. De kosten worden gecompenseerd via de aankomende decembercirculaire 2019. Wij 

anticiperen hier in de raming van de algemene uitkering reeds op door € 15.000 als inkomst te ramen. 

De kosten ontstaan in 2020. In de begroting 2020-2023 wordt voorgesteld om voor het jaar 2020 een-

malig € 15.000 beschikbaar te stellen.  

De totale positieve bijstelling van de algemene uitkering komt voor 2019 uit op € 399.000. De algemene 

uitkering bedraagt totaal ca € 23,8 miljoen. 

 

2. Reststroken (€ 20.000 V) 

Verkoop van reststroken en bosstroken levert naar verwachting € 30.000 meer op dan geraamd. Dit 

betekent ook meer uitgaven aan meetwerk en herinrichting van aangrenzend gemeentegroen, deze 

kosten worden geraamd op € 10.000.   

 

3. Legesverordening (€ 86.000 V) 

We hebben op basis van de meest actuele inzichten de aantallen te verstrekken documenten beoor-

deeld. Met name door een kleinere terugloop van het aantal reisdocumenten voor niet-ingezetenen, het 

hogere aantal aanvragen voor reguliere reisdocumenten en toename van het aantal aanvragen voor 

naturalisatie zijn de legesinkomsten hoger. De inkomsten ramen we hierdoor op € 147.000. Daar staat 

een hogere afdracht aan het Rijk tegenover van € 61.000. 

 

4. Rente (€ 18.000 V) 

Op basis van een actuele liquiditeitsbegroting, waarbij onder andere rekening is gehouden met het in-

vesteringsprogramma en de fasering daarvan, de inkomsten uit grondtransacties als gevolg van kavel-

ruilingen en de medio 2019 geactualiseerd grondexploitaties, voorzien we dat de rentelasten lager zijn 

dan eerder opgenomen in de raming 2019. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitkering van de WVK 

eind 2018 en de aanhoudend lage rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt. 

 

5. Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 28.000 V) 

De Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost en het MRE heeft een deel van het resultaat 2018 uitbetaald aan 

gemeenten. Dit omdat hun algemene reserves op het vastgestelde niveau zijn en het resterende bedrag 

daarom terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een ont-

vangst van € 41.000. Daarnaast was er een subsidieafwikkeling over 2018, per saldo is            € 16.000 

terug ontvangen. Ook vond een correctie plaats ivm houtverkoop. Deze was in 2018 abusievelijk op een 

krediet verantwoord in plaats van in de reguliere exploitatie. Dit is gecorrigeerd. Hierdoor een voordeel 

in de reguliere exploitatie van € 24.000. 

Voor de vergoedingen van het afvalfonds was nog een afrekening te verwachten over de jaren 2015-

2018. Inmiddels is die van 2015-2016 ontvangen. Voor de jaren 2017-2018 verwachten we een in om-

vang gelijke afrekening. Wij ramen vooralsnog dat € 55.000 terugbetaald moet worden.  

Enkele kleine bijstellingen over voorgaande jaren hebben een nadelig effect van € 2.000. 
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6. Overige (administratieve) wijzigingen (€ 3.000 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 bijgesteld 

worden.  

 

7. 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 dit budget 

aangewend voor het opruimen van conventionele explosieven. In mei 2019 is er een bom uit de 2e 

wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De kosten hiervan bedroegen ca € 14.000. Voor deze kosten kun-

nen wij gedeeltelijk gecompenseerd worden door een zogenaamde “bommenregeling” van het Rijk. De 

verwachting is dat 70% gecompenseerd gaat worden. Dit zal echter pas plaatsvinden via de mei- of 

septembercirculaire 2020.  

Er resteert € 11.000 op de post onvoorzien.  

 

 

Taakveld 1: Veiligheid 

Geen relevante afwijkingen. 

 

 

Taakveld 2: Verkeer en vervoer 

Zie toelichting mutatie reserves.  

 

 

Taakveld 3: Economie 

Zie toelichting mutatie reserves.  

 

 

Taakveld 4: Onderwijs 

Geen relevante afwijkingen. 

 

 

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie 

8. Stormschade (€ 135.000 N) 

De stormen van maart en juni 2019 hebben aanzienlijke schade veroorzaakt. Door de harde wind, met 

als gevolg het omwaaien en breuk van bomen, is schade ontstaan aan bermen, bestrating, bebording, 

verlichting, hekken, bouwwerken en voertuigen. De opruimkosten gemoeid met het opruimen van 

stam- en takhout en met name het snoeiwerk van afgebroken en loshangende takken, bedragen totaal 

€ 135.000.  

 

9. Opbrengst houtverkoop (€ 55.000 N) 

Door calamiteiten als gevolg van stormen, droogte en aantastingen door insecten is de normale jaar-

lijkse houtoogstinspanning verstoord. Accent lag in 1e half jaar 2019 op het ruimen van stormhout/on-

veilige bomen en het ruimen van fijnsparbomen met letterzetter aantasting. De toekomstverwachtingen 

van diverse bosopstanden is ongewis. Het risico op noodvellingen is groot. De houtvoorraad staat onder 

druk en daarmee het duurzaamheid beginsel, vertaalt in Forest Stewardship Council (FSC). FSC 

spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de 

ecologische, sociale economische aspecten die bij bosbeheer horen. Daarom is het niet verstandig om 

in 2019 ook nog reguliere dunningen uit te gaan voeren. Verder is de houtmarkt ernstig verstoord door 

het grote aanbod aan hout met als gevolg lage prijzen. De houtinkomsten nemen daardoor af.  
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10. Instandhouding monumenten (€  13.500 V) 

Vastgestelde instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn niet volledig 

opgenomen in de begroting. Dit omdat er nieuwe beschikkingen zijn afgegeven. De subsidies hebben 

betrekking op de Sint Martinustoren in Luyksgestel, de Hofkerk, het Luihuis, oude Raadhuis 1923 en de 

molens Den Deen, Standerdmolen en Grenswachter. De subsidies hebben looptijden tot en met 2024.  

 

 

Taakveld 6: Sociaal domein 

11. Programmakosten CJG+ (nihil)) 

De tussentijdse rapportage CJG+ met peildatum 1 augustus 2019 geeft geen aanleiding tot financiële 

bijstelling.    

 

12. Programmakosten ISD BUIG (71.000 N) 

De bijdrage van het Rijk dient op basis van de nadere voorlopige uitkering BUIG structureel neerwaarts 

bijgesteld te worden. 

 

Naar aanleiding van de 2e tussentijdse rapportage ISD worden verder geen wijzigingen doorgevoerd.  

 

13. MPC-coördinator (€ 15.000 N) 

De MPC (Multi Problem Casuïstiek)-coördinator is als procesregisseur verantwoordelijk voor de coördi-

natie van de ondersteuning rondom de cliënt/het gezin, het bewaken van de kwaliteit en effectiviteit van 

de ondersteuning en het behalen van het eindresultaat. Het gaat hierbij altijd om casuïstiek waarbij 

sprake is van (complexe) problematiek op meerdere leefgebieden (multiproblem).  

Afgelopen periode is er een piek geweest in het aantal multiproblem casussen, hierdoor was extra inzet 

van de coördinator tijdelijk noodzakelijk. Dit leidt incidenteel tot een bijstelling van € 15.000.  

 

14. Voucher Vliegende brigade (€ 10.000 V, na inzet nihil) 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden willen graag samen-

werken aan een sluitende aanpak voor verwarde personen en de Wet verplichte geestelijke gezond-

heidszorg(moet per 1 januari 2020 ingevoerd zijn) in onze regio. De implementatie van deze sluitende 

aanpak en Wvggz ligt in het verlengde van elkaar. Via ZonMW  hebben we adviseurs kunnen inhuren 

die een Kempisch Plan van aanpak maken. Onderdelen van het plan van aanpak zijn: 

1. Waar beleggen we het verplichte meldpunt voor beide onderdelen: 

2. Hoe leren we onze burgers herkennen en doorverwijzen van verward gedrag; 

3. Wie gaat het verkennend onderzoek uitvoeren (Wvggz); 

4. Aan wie kan de burgemeester het “horen” mandateren (Wvggz); 

5. Implementatie processen en veilige mail-systemen; 

Voor de kosten is een voucher ontvangen van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek 

en zorginnovatie.  

Op basis van dit Plan van aanpak (gereed in augustus 2019)  vragen we opnieuw subsidie (in de vorm 

van advies) aan voor de implementatie van de sluitende aanpak verwarde personen en de Wvggz. 
 

15. Bestuursopdracht inbesteding jeugdgezondheidszorg 0-4 (€ 18.500 N) 

Voor uitvoering van de bestuursopdracht inbesteding jeugdgezondheidszorg vraagt de GGD een een-

malige kapitaalinjectie van € 750.000. Voor Bergeijk betekent dit een bijdrage van € 18.500. Inhoudelijk 

is uw raad hierover middels een afzonderlijke RIB geinformeerd. 
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Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 

16. Eikenprocessierups (€ 30.000 N) 

Ondanks preventieve maatregelen is er toch een uitbraak van de eikenprocessierups geweest. Om  

verdere hinder (bewoners, werknemers en bezoekers) te voorkomen werden de rupsen en nesten in 

onze bomen verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De meerkosten van branden en inzet zuigap-

paratuur bedragen € 30.000.  

 

17. Geurhinder Leemskuilen (€ 15.000 N) 

De afgelopen  periode (aanvang 2018) zijn er veel klachten geweest over geurhinder op de Leemskuilen 

in Westerhoven. De inrichting valt onder het zogenaamde basistakenpakket waarvan de inhoudelijke 

toezichtstaken worden uitgevoerd door de ODZOB. 

Er is een plan van aanpak gemaakt om zo zorgvuldig mogelijk te bepalen waar de geur vandaan komt 

en om te onderzoeken of deze geuroverlast schadelijk is voor de gezondheid.  

In het jaarlijks vastgestelde werkprogramma van de ODZOB is voor deze genoemde calamiteit onvol-

doende rekening gehouden. Naar verwachting zullen de kosten verbonden aan dit project (toezicht en 

onderzoek) oplopen tot circa € 30.000. Omdat we jaarlijks een budget hebben gereserveerd voor de 

ODZOB voor onvoorziene werkzaamheden, is het te verwachtte tekort op het totale budget van de 

ODZOB naar verwachting € 15.000. 

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

18. WOB verzoek i.v.m. Zwarte Bergen (€ 79.000 N) 

Begin 2019 is een WOB verzoek ingediend door het Eindhovens Dagblad in verband met de ontwikke-

lingen op de Zwarte Bergen. De gevraagde informatie is zeer omvangrijk en dient volledig geannonimi-

seerd te zijn wat erg bewerkelijk is. Daarvoor is externe expertise ingehuurd. De totale kosten worden 

thans berekend op ca € 79.000.   
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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 gebiedsimpul-

sen. Ten tijde van de 1e Burap 2019 was € 317.000 aan opbrengsten gegenereerd. In de periode tot 1 

september zijn geen transacties gepasseerd bij de notaris. Volgens het geldend beleid is in de 1e Burap 

2019 € 166.000 in de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69 gestort. De netto gerealiseerde 

baat in de exploitatie is daardoor tot 1 september 2019 € 151.000. We verwachten het restant van de 

te realiseren opbrengst van € 349.000 in de resterende periode van 2019 te realiseren. Er moeten nog 

een aantal overeenkomsten gesloten worden in het kader van de Diepveldenweg en het Gebiedsak-

koord N69. Afhankelijk van het moment van overdracht wordt dit verantwoord in de administratie. Indien 

onverhoopt transacties niet in 2019 kunnen worden afgewikkeld dan zal een beroep worden gedaan op 

de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. 

 
 

Taakveld 2: Verkeer en vervoer 

• Bestemmingsreserve ROL 

Contractueel is vastgelegd dat levering van de grond voor het openbaar gebied, na aankoop en sloop 

van de gebouwen, in het kader van ’t Hof Noord fase 4 geschiedt nadat het plan onherroepelijk is. Dit 

wordt nu verwacht in 2020 en niet in 2019 zoals begroot. De feitelijke overdracht aan de gemeente zal 

dan ook niet voor 2020 kunnen plaatsvinden. De verwerving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 

ROL. Deze reserve zal dan ook niet voor 2020 aangewend hoeven te worden. De raad heeft voor deze 

verwerving € 368.000 beschikbaar gesteld. 

 

Taakveld 3: Economie 

• Bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69 

Voor het realiseren van ruimte-voor-ruimte kavels boven een vastgestelde provinciale norm van 30 ka-

vels, ontvangt de gemeente een bijdrage van de provincie. Deze bijdrage dient op grond van gemaakte 

afspraken gestort te worden in de bestemmingsreserve. In 2019 zijn er 3 kavels toegevoegd wat een 

bijdrage van € 150.000 tot gevolg heeft. 

 

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 

• Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat 

 
De projecten in het plan zijn geactualiseerd naar de inzichten met stand 1 augustus. Dit betekent dat er 

op onderdelen bijstellingen zijn. Zo is de verwachting dat de subsidieregeling duurzame energie voor 

particulieren hoger uitvalt. Het project asbestsanering voor woningen was een succes door de grote 

deelname. Dit is gepaard gegaan met hogere kosten. Daar staat tegenover dat de kosten voor de pilot 

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

Project

bedragen x € 1.000

B2019 1e 

Burap  

tlv reserve

Mutatie 2019 

2e Burap tlv 

reserve

B2019 na 

wijziging tlv 

reserve 

B2019 1e 

Burap  

exploitatie

Mutatie 2019 

2e Burap tlv 

exploitatie

B2019 na 

wijziging 

exploitatie

B2019 1e 

Burap  

investeringen

Mutatie 2019 

2e Burap  

investeringen

B2019 na 

wijziging 

investeringen

Duurzaam wonen -293 -33 -326 -8 0 -8 0 0 0

Duurzaam Werken: Bedrijven, landbouw 

en dienstverlening
-16 11 -5 0 0 0 0 0 0

Duurzame mobiliteit -1 0 -1 0 0 0 0 0 0

Duurzame gemeente -45 23 -22 -2 0 -2 -550 0 -550

Duurzame energieopwekking -81 -20 -101 0 0 0 0 0 0

Totaal -437 -19 -455 -10 0 -10 -550 0 -550
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energieneutrale wijk lager uitvallen dan begroot met name doordat een deel van de kosten door wo-

ningcorporaties worden gedragen.  

In het plan was budget opgenomen voor het maken van uitgebreide energiescans van de gemeentelijke 

gebouwen. Na bestudering van energiescans uit 2017 blijken die voldoende bouwstenen te bevatten 

voor het nemen van maatregelen om het gasverbruik te beperken. Vooralsnog worden er dan ook geen 

extra scans uitgevoerd. Voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) is externe exper-

tise ingeschakeld, dit leidt tot hogere kosten. Dit geldt ook voor het opstellen van het beleidskader groot-

schalige wind- en zonne-energie.   

 

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

• Bestemmingsreserve ROL 

In anterieure overeenkomsten kan afgesproken worden dat er een vergoeding betaald dient te worden 

ten behoeve van de bestemmingsreserve ROL. In 2019 is ca € 7.000 ontvangen dat als gevolg van 

gesloten overeenkomsten gestort dient te worden in de bestemmingsreserve ROL.  
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2.2  Algemene financiële ontwikkelingen  
 
 
In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is 

gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. 

De kolom “Begroot na wijziging 2019” betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld in de 1e Burap 

2019. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de “Prognose 2019” geraamd. Het verschil 

tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 2e Burap wordt doorgevoerd. De mutatie is toegelicht 

in hoofdstuk 2.1. taakveld 0 Bestuur en ondersteuning.   

 

-/- = 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 opge-

legd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd. 

 

De bijstelling van de leges betreft met name hogere opbrengsten voor verstrekte reisdocumenten. Een 

deel van de opbrengst dient afgedragen te worden aan het Rijk. Dit is niet in bovenstaande tabel opge-

nomen. De hogere afdracht is € 61.000.  

 

  

Omschrijving

Begroot 

primitief 2019

Begroot na 

wijziging 2019

Werkelijk t/m 

aug 2019

Prognose 

2019

Mutatie 2e 

Burap 2019

Onroerende zaakbelastingen 3.600.427 3.655.427 3.659.838 3.655.427 0

Toeristenbelastingen 926.211 926.211 47.007 926.211 0

Forensenbelasting 5.800 5.800 6.086 5.800 0

1. Totaal algemene dekkingsmiddelen 4.532.438 4.587.438 3.712.931 4.587.438 0

Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing) 1.376.805 1.297.802 414.265 1.297.802 0

Rioolheffing 1.758.448 1.649.492 414.265 1.649.492 0

Rioolaansluitrechten 21.200 21.200 21.200 21.200 0

Leges titel 1. Algemene dienstverlening 436.389 436.389 409.941 591.245 154.856

Leges titel 2. Dienstverlening fysiek 

leefomgeving/omgevingsvergunning 440.131 440.131 320.663 433.337 -6.794

Leges titel 3. Dienstverlening Europese 

dienstenrichtlijn 4.225 4.225 2.506 2.561 -1.664

Lijkbezorgingsrechten 13.500 13.500 13.500 13.500 0

Reclamebelasting centrummanagement 30.000 30.000 26.990 30.000 0

Reclamebelasting 650 650 608 650 0

Overigen o.a. staangelden 31.000 31.000 31.000 31.000 0

2. Totaal Bestemmingsheffingen 4.112.348 3.924.389 1.654.937 4.070.787 146.398

3.Totale opbrengst lokale heffingen (1+2) 8.644.786 8.511.827 5.367.868 8.658.225 146.398
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2.3  Specifieke financiële ontwikkelingen  
 
 
Voor een aantal onderwerpen zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Deze budgetten 

zijn bij het opstellen van de 2e Burap 2019 tegen het licht gehouden. Dit doen we nogmaals bij het 

opstellen van de slotwijziging die in december 2019 in de raad wordt behandeld. Mogelijk dat enkele 

budgetten dan alsnog overgeheveld dienen te worden naar 2020.  

 

-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten 
 

 
 

Omschrijving

Begroot 

2019

Werkelijk 

t/m aug 

2019

Prognose 

2019

Mutatie 2e 

Burap 

2019

Begroot 

2019 

reserves

Werkelijk 

t/m aug 

2019

Prognose 

2019

Reserve

Mutatie 2e 

Burap 

2019

Algemene uitkering Suppletie OZB -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 0 0

Algemene uitkering Regionaal sportakkoord 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0

Onderuitputting kapitaallasten 158.540 148.540 148.540 -10.000 0 0 0 0

Vorming voorziening uitvoering bereikbaarheidsagenda 

Zuidoost Brabant (dekking BR ROL) -415.000 -415.000 -415.000 0 415.000 415.000 415.000 0

GRSK -214.617 -214.617 -214.617 0 0 0 0 0

Voorgaande jaren 48.173 76.231 76.231 28.058 0 0 0 0

Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning -437.904 -419.846 -404.846 33.058 415.000 415.000 415.000 0

Opzetten Kempen Interventie Team -5.100 0 -5.100 0 0 0 0 0

Totaal taakveld 1, Veiligheid -5.100 0 -5.100 0 0 0 0 0

Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden 

(dekking BR Fietsambitie) -25.000 -18.740 -25.000 0 25.000 18.740 25.000 0

Afschrijvingslasten Diepveldenweg verschuiving investering 115.000 115.000 115.000 0 0 0 0 0

Uitvoering gemeentelijke visie mobiliteit 2019 -21.837 0 -21.837 0 0 0 0 0

Uitvoering gemeentelijke visie mobiliteit 2019 subsidie 21.837 21.837 21.837 0 0 0 0 0

Aanpassingen Heijerstraat - Loveren Westerhoven -10.000 -8.477 -10.000 0 0 0 0 0

Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer 80.000 109.620 80.000 0 25.000 18.740 25.000 0

Uitvoeringsprogramma visie VTE 

(dekking BR Budgetoverheveling) -107.700 -3.098 -107.700 0 61.350 61.350 61.350 0

Kempische Industrie Agenda 

(dekking BR Budgetoverheveling) -29.000 0 -29.000 0 14.000 14.000 14.000 0

Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en 

verblijfsrecreatie de Kempen -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0

Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen -15.000 -7.344 -15.000 0 0 0 0 0

Instellen transformatiefonds -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0

DNA (uitvoering) (dekking BR Budgetoverheveling) -50.000 -1.657 -50.000 0 50.000 1.657 50.000 0

Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB) -104.626 -48.974 -104.626 0 104.626 48.974 104.626 0

Bijdrage Ruimte voor Ruimte plan Kapelstraat Riethoven 

(storting BR DOB) 0 150.000 150.000 150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal taakveld 3, Economie -331.326 88.928 -181.326 150.000 229.976 -24.019 79.976 -150.000

Haalbaarheidsonderzoek IKC 

(dekking BR Budgetoverheveling) -28.500 0 -28.500 0 28.500 0 28.500 0

Afschrijving inrichting peuterspeelzaal Dr Rauppstraat 0 -4.899 -4.899 -4.899 0 0 0 0

Totaal taakveld 4, Onderwijs -28.500 -4.899 -33.399 -4.899 28.500 0 28.500 0

Storting dekkingsreserve IKC Kattendans 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 0

Brimsubsidies 7.902 7.902 0 -7.902 0 0 0 0

550 jaar stadsrechten Bergeijk / 75 jaar bevrijding -10.000 -7.939 -10.000 0 0 0 0 0

Beweegvoorzieningenbeleid -10.000 0 -10.000 0 0 0 0 0

Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes 

(dekking BR DOB) -20.000 0 -20.000 0 20.000 0 20.000 0

Bestrijding Japanse Duizendknoop (dekking BR DOB) -15.000 0 -15.000 0 15.000 0 15.000 0

Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen 

(dekking BR DOB) -10.000 0 -10.000 0 10.000 0 10.000 0

Bestrijding eikenprocessierups 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0

Storm en windschade januari en juni 2019 0 -135.923 -135.000 -135.000 0 0 0 0

Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie -57.098 -165.960 -230.000 -172.902 -455.000 -500.000 -455.000 0

Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht -18.111 -13.583 -18.111 0 0 0 0 0

Onderzoek toekomst Kattendans 

(dekking BR Budgetoverheveling) -43.500 -49.999 -43.500 0 43.500 43.500 43.500 0

Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid 

Bijdrage fusie Buitengaander -12.500 0 -12.500 0 0 0 0 0

Vorming participatiebedrijf -144.332 -144.332 -144.332 0 0 0 0 0

Totaal taakveld 6, Sociaal domein -218.443 -207.914 -218.443 0 43.500 43.500 43.500 0

Taakvelden Reserves
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Omschrijving

Begroot 

2019

Werkelijk 

t/m aug 

2019

Prognose 

2019

Mutatie 2e 

Burap 

2019

Begroot 

2019 

reserves

Werkelijk 

t/m aug 

2019

Prognose 

2019

Reserve

Mutatie 2e 

Burap 

2019

Klimaatdialoog thema hitte en verdroging -20.000 0 -20.000 0 0 0 0 0

Klimaatdialoog thema hitte en verdroging subsidie 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0

Promotie concept positieve gezondheid -4.000 0 -4.000 0 0 0 0 0

BergeijkENERGY (dekking BR Duurzaamheid en klimaat) -436.678 -225.989 -455.348 -18.670 436.678 225.989 455.348 18.670

Voucher vliegende brigade gezondheidszorg 0 -9.985 9.985 9.985 0 0 0 0

Inzet voucher vliegende brigade gezondheidszorg 0 -5.775 -9.985 -9.985 0 0 0 0

Geurhinder Leemskuilen (extra kosten onderzoeken) 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0

Bestuursopdracht inbesteding jeugdgezondheidszorg GGD 0 0 -18.500 -18.500 0 0 0 0

Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu -445.678 -241.749 -497.848 -52.170 436.678 225.989 455.348 18.670

Voorbereiding invoering Omgevingswet -45.000 0 -45.000 0 0 0 0 0

Opstellen omgevingsvisie (dekking BR Budgetoverheveling) -100.000 -12.500 -100.000 0 50.000 50.000 50.000 0

Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) 

(dekking BR DOB) -100.000 0 -100.000 0 100.000 0 100.000 0

Pilot woningmarkt -75.000 -20.539 -75.000 0 0 0 0 0

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling leefomgeving woningen 

Kapelledries (storting BR ROL) 0 6.814 6.814 6.814 0 -6.814 -6.814 -6.814

WOB verzoek Zwarte Bergen inhuur 0 -46.465 -78.570 -78.570 0 0 0 0

Rente grondexploitatie 0 0 0 0 53.000 53.000 53.000 0

Totaal taakveld 8, VHROSV -320.000 -72.690 -391.756 -71.756 203.000 96.186 196.186 -6.814

Totaal -1.764.049 -914.511 -1.882.718 -118.669 926.654 275.396 788.510 -138.144

Taakvelden Reserves
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2.4  Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)  
 
 
Onderstaande tabel geeft de begrote investeringskredieten weer. De begrote investeringskredieten zijn 

gebaseerd op de bijgestelde begroting volgens de 1e Burap 2019. De werkelijke inkomsten en uitgaven 

zijn weergegeven in de kolom “werkelijk 2e Burap”. Dit zijn de gerealiseerde uitgaven tot 1 september 

2019. De kolom prognose geeft aan de werkelijk te realiseren uitgaven en inkomsten. Het verschil tus-

sen de prognose en begroot betreft de mutatie die in de 2e Burap wordt voorgesteld. 

 

 

 
 
 
 

I I I I U U U U

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot   

2ᵉ Burap

Werkelijk  

2ᵉ Burap

Prognose 

inkomsten

Mutatie        

(+ = N)

Begroot    

2ᵉ Burap

Werkelijk  

2ᵉ Burap

Prognose 

uitgaven

Mutatie       

(+ = N)

Opmerking

Digitaliseren bestuurlijke besluitvorming 0 0 0 0 35 0 0 -35 Afsluiten 2e Burap 2019.

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 38 -62 Bijstellen, zie toelichting

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0 0 0 0 460 0 363 -97

Brug Looerheideweg 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk 0 0 0 0 331 310 407 76 Bijstellen, zie toelichting

Fietsambitie Ploegpad 0 0 0 0 -49 0 0 49 Bijstellen, zie toelichting

Fietspaden Hoek - Lijnt 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef 0 0 0 0 17 1 1 -16 Afsluiten 2e Burap 2019

Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren 0 2 0 0 40 23 28 -12 Bijstellen, zie toelichting

Fietsambitie Bergeijk 0 0 0 0 0 0 0 0 Opnieuw opgevoerd in 2021

Grasbetonstenen 4 Dijken 0 0 0 0 41 0 41 0

Herinrichting Kept 0 0 0 0 163 18 28 -135 Bijstellen, zie toelichting

Inrichten uniforme schoolomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018 0 0 0 0 1 1 1 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Omvorming OV naar LED-verlichting 2019 0 0 0 0 200 6 200 0

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

Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel -3.170 0 -3.170 0 5.890 59 5.890 0

Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond -746 0 -746 0 926 40 926 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 45 384 0

Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3 0 0 0 0 46 1 5 -41 Bijstellen, zie toelichting

Uitvoering centrumplan 3e fase 't hof 0 0 0 0 7 7 7 0 Afgesloten 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 4 155 0

Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving 0 0 0 0 368 0 368 0 Uitgaven in 2020.

Herinrichting Elsenhof Bergeijk 0 0 0 0 215 2 215 0

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

Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt 

Luyksgestel
-49 -49 -49 0 184 8 184 0

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

IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (zuiden van 

Grootgoor)
-34 0 -34 0 68 0 68 0 Herschikt IGP N69

IGP N69 3.1 Droge EVZ aanleggen -9 0 -12 -3 64 0 23 -41 Herschikt IGP N69

IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017 -368 0 -368 0 717 6 717 0

IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide -67 0 -67 0 134 4 134 0

IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018 -7 0 -7 0 0 0 0 0 Subsidie aanvragen.

IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide -10 24 -15 -5 6 1 35 29 Herschikt IGP N69

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

IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen -93 0 -33 60 185 0 65 -120 Herschikt IGP N69

IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018 -42 0 -42 0 0 1 0 0 Subsidie aanvragen.

IGP N69 5.1 Elzensingels aanleggen traject 

Valentinuskapel - Fressenvenwg - Burg. Aartslaan 

2019

-22 0 -22 0 44 0 44 0 Herschikt IGP N69

IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018 -278 0 -276 2 548 2 544 -4
Voorbereiding gestart, 

uitvoering 2020-2021

Aanpassingen Mr. Pankenstraat Bergeijk 0 0 0 0 0 0 20 20 Motie JR 2018

Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving 0 0 0 0 0 16 0 0 Krediet 2020, voorbereiding.

Taakveld 2 Verkeer en vervoer -5.360 -23 -5.292 68 11.880 553 11.660 -220

Herinrichting park de Ploeg 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk 0 0 0 0 18 5 18 0

Vervanging verlichting sportaccommodaties 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e Burap 2019

Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019 0 0 0 0 150 34 150 0 Uitvoering 2020

Patersbos 0 0 0 0 32 0 32 0 Uitvoering 2020

IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers Bergeijk -75 0 -75 0 100 0 110 10 Herschikt IGP N69

uitbreiden berging sporthal de koolakkers 0 0 0 0 0 0 0 0 Afgesloten 1e burap 2019

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -75 0 -75 0 300 39 310 10

Inkomsten en uitgaven m.n. 

in 2020/2021

Voorbereiding gestart,        

uitvoering 2020-2021
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Bij te stellen kredieten 

 

Digitaliseren bestuurlijke besluitvorming 

Het digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming is inmiddels geregeld door gebruik te maken van de 

vergadertool Ibabs.  Hierdoor komt een eerdere geraamde investering voor een aanvullende module 

van het documentair management systeem te vervallen. Met de vrijvallende afschrijvingslasten van € 

7.000 worden de maandelijkse abonnementskosten Ibabs bekostigd. Dit betekent een budgetneutrale 

verschuiving. 

 

Werkplekmiddelen 

Door een gefaseerde invoering van mobiele werkplekfaciliteiten valt de benodigde investering in 2019 

€ 32.000 lager uit dan begroot. Daarnaast hanteren we, in lijn met het afschrijvingsbeleid van de 

GRSK, voor mobiele werkplekken een afschrijvingstermijn van 2 jaar. In onze raming waren we uitge-

gaan van een afschrijvingstermijn van 3 jaar. De structureel lagere lasten zijn verwerkt in de begroting 

2020. 

Voor de vervanging van de vaste telefoons naar mobiele voorzieningen wordt de administratieve ver-

werking op andere wijze geregeld. De investering wordt uitgevoerd door het SSC waardoor de inves-

tering van € 30.000 bij de gemeente komt te vervallen. Als tegenhanger is de doorbelasting vanuit het 

SSC hoger. De structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2020.  

   

Herinrichting Hof Noord fase 4 verwerving 

Contractueel is vastgelegd dat levering van de grond voor het openbaar gebied geschiedt nadat het 

plan onherroepelijk is. Dit wordt verwacht in 2020. De feitelijke overdracht aan de gemeente zal dan ook 

niet voor 2020 kunnen plaatsvinden. De verwerving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ROL. Deze 

reserve zal dan ook niet voor 2020 aangewend hoeven te worden. 

 

Integrale gebiedsimpuls maatregelen (IGP) 

De projecten die zijn opgenomen in het Integraal GebiedsimPuls N69 zijn tegen het licht gehouden. Een 

aantal investeringen dienen bijgesteld te worden omdat de projectkosten beter in beeld zijn. Daarnaast 

worden een aantal projecten doorgeschoven naar 2020 omdat de uitvoeringsplanning herzien is.  

 

 

 

 

I I I I U U U U

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Begroot   

2ᵉ Burap

Werkelijk  

2ᵉ Burap

Prognose 

inkomsten

Mutatie        

(+ = N)

Begroot    

2ᵉ Burap

Werkelijk  

2ᵉ Burap

Prognose 

uitgaven

Mutatie       

(+ = N)

Opmerking

Rioolvervanging/verbetering Vgrp 2017 0 0 0 0 0 0 0 0

Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017 0 0 0 0 34 4 34 0

Rioolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017 0 0 0 0 0 0 0 0

Drukriolering Bouwkundig Vgrp 2018 0 0 0 0 0 0 0 0

Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 90 66 90 0

Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 0 0 0 0

Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 117 34 117 0

Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 0 0 0 0

Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2019 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018 0 0 0 0 279 208 279 0

Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 Afsluiten 2e Burap 2019

Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering 0 0 0 0 520 2 520 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018 0 0 0 0 160 109 160 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019 0 0 0 0 200 19 200 0

Taakveld 7: Volksgezondheid en miieu 0 0 0 0 1.525 460 1.525 0

Totaal -5.435 -23 -5.367 68 14.164 1.053 13.857 -307

Resterend werk jaarschijf 

2017 € 34.000. Rest 

afgesloten 1e Burap 2019.

De deelkredieten 2018 ziijn 

in 1e Burap 2019 herschikt 

tot een krediet 'drukriolering 

electromechanisch 2018' en 

een krediet 'rioolvervanging / 

verbetering VGRP 2018'. 

De deelkredieten zijn in 1e 

Burap 2019  herschikt naar 

een krediet 'drukriolering 

electromechanisch' en een 

krediet KRW maatregelen 2e 

tranche 2019.
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Aanpassen Mr. Pankenstraat Bergeijk 

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2018 is een motie aangenomen om de aanpassingen van de Mr. 

Pankenstraat reeds in 2019 uit te voeren. Dit verwerken we administratief in een krediet. 

Samen met vertegenwoordigers uit de Mr. Pankenstraat, zijn verbetermaatregelen besproken. Om uit-

zicht uit zijstraten en de voetgangersstructuur aan de noordzijde te verbeteren, zijn 7 parkeerplaatsen 

verwijderd ten gunste van voetgangersgebied. Ter hoogte van kinderdagverblijf realiseren we 4 par-

keerplaatsen. Daarnaast speelt bij bewoners de ervaring van overlast van tractorverkeer. Samen met 

een verkeerskundige willen we met betrokkenen, loonbedrijven en handhaving (politie) proberen te ko-

men tot een convenant om een en ander te reguleren. 

Totale investering is berekend op € 20.000. 

 

Patersbos 

Het toegankelijk maken en voorzien van (half)verharding van de zandpaden en het plaatsen van bankjes 

zal parallel lopen met het nieuwe beweegvoorzieningenbeleid. De werkzaamheden zullen hierdoor in 

2020 worden uitgevoerd.  

 

Herinrichtingen 

Een aantal plannen zijn, op eventuele kosten van inboet na, gereed. Dit betreft dat de volgende kredie-

ten bijgesteld c.q. afgesloten kunnen worden: 

- Herinrichting Kept (incl. riolering)  

In alle opzichten is het werk voorspoedig verlopen. Daarbij zijn geraamde kosten voor het saneren 

van de zinkassenverdachte bermen en het verleggen van kabels en leidingen niet nodig gebleken. 

De benodigde kosten voor nog uit te voeren werkzaamheden in de vorm van aanvullende beplan-

tingswerkzaamheden/inboet worden geraamd op € 10.000. Het restant, groot € 135.000, kan wor-

den afgeraamd; 

- Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef / Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren 

Met uitzondering van de inboet van de beplantingen (€ 5.000)  is het werk gereed. Het restant, groot 

€ 28.000, kan worden afgeraamd;  

- Uitvoering centrumplan Riethoven fase 2+3 

De uitvoering van het centrumplan Riethoven is een complex plan. Niettemin zijn de benodigde 

kosten lager gebleken dan geraamd. De samenvoeging van de 2 fases en de volledige afsluiting 

van het centrum heeft een grote bijdrage geleverd aan het positieve saldo.  Het werk is voor 99% 

gereed en kan, afgezien van een bedrag van € 5.000 bestemd voor o.a. inboet, worden afge-

raamd voor een bedrag van € 41.000; 

- Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk (incl. riolering) / Fietsambitie Ploegpad  

De kosten voor de herinrichting van de Riethovensedijk zijn initieel te laag geraamd. Er is niet/on-

voldoende rekening mee gehouden dat het oorspronkelijke smalle Ploegpad van 1 meter een uit-

eindelijke breedte zou krijgen van 4,40 meter. Daarnaast is het karrenspoor in beton uitgevoerd, 

wat oorspronkelijk niet zo gepland was. De uitvoering in beton brengt hogere investeringslasten met 

zich mee, maar kent ook een veel langere afschrijvingstermijn (50 jaar), waardoor de jaarlijkse ka-

pitaallasten lager zijn.  

Verder zat er weinig meeval in het werk. Het is een lastig karwei gebleken, waarbij er daarnaast 

nog diverse werken aanvullend zijn meegenomen. Het werk moest noodzakelijkwijs in diverse fases 

worden opgesplitst. Lastig was de omleidingsroute van de fietsers en de bereikbaarheid van Bruns. 

Een gedeelte van de grondwerkzaamheden moest onder saneringscondities worden uitgevoerd. 

Een groot gedeelte van de werkzaamheden is onder Archeologische begeleiding van vrijwilligers 

uitgevoerd. Daarnaast is de aansluiting met de Mr. Pankenstraat en de Lidl in het werk meegeno-

men en worden in dit kader ook de maatregelen genomen om het mogelijk te maken om fietsverkeer 

van de Enderakkers te weren.  

Gezien het bovenstaande zouden we voor deze kredieten nog in totaal € 125.000 bij moeten ramen.  
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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 begroting 2020.  

 

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 betekent 

dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2e Burap 2019 is 

op basis van de op dat moment actuele calculaties een schatting gemaakt van de te realiseren tussen-

tijdse winst in 2019. Deze bedraagt ca € 1,45 miljoen en wordt gestort in de Algemene reserve grond-

exploitaties. Daadwerkelijke winstneming vindt plaats in de jaarrekening 2019 op basis van gereali-

seerde cijfers 2019. 

 

De actualisatie van de calculaties leidt tot een bijstorting in de voorziening tekorten grondexploitaties 

met € 0,31 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verlenging van de looptijd van deelgebied 

Terlo van Wanrooij en de afspraken die zijn gemaakt met ontwikkelaars en verkopers in de overige 

deelgebieden Terlo. De woonrijpmaakkosten van het plan Inbreiding Riethoven vallen hoger uit onder 

andere door het onder saneringsomstandigheden moeten maken van een plateau aan de Volderstraat. 

Voor het plan Tilliaans is reparatie nodig geweest waardoor minder opbrengsten gerealiseerd kunnen 

worden. 

Voor 2019 wordt voorzien dat het plan Inbreiding Riethoven en deelgebied Terlo Midden met nadelige 

resultaten worden afgesloten waardoor € 0,15 miljoen ten laste van de voorziening tekorten grondex-

ploitaties wordt gebracht.    

 

Op basis van de te verwachten grondverkopen verwachten we in 2019 € 0,28 miljoen in de bestem-

mingsreserve ROL te kunnen storten. 

 

Complex Bouwgrond 

in exploitatie

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

Bucht-Oost 2021 2021 85 76 88 10 100 171 188 180

Tiliaans-NoordI+II 2023 2023 449 535 495 526 538 602 1.033 1.128

Triloo 2023 2023 -2.315 -2.372 -2.556 -2.619 0 0 -2.556 -2.619

Terlo 2023 2023 -2.246 -2.291 -2.198 -2.371 0 0 -2.198 -2.371

Inbreiding Riethoven 2019 2019 -40 -115 -41 -117 0 0 -41 -117

Herontw. St Servatius II 0 2024 93 146 94 164 105 105 199 269

Woonbos 1a 2020 2020 652 717 678 99 349 996 1.027 1.095

Uitbreiding Woonbos 2021 2021 1.021 1.266 1.083 671 422 1.094 1.505 1.765

Totaal in exploitatie -2.302 -2.038 -2.355 -3.636 1.513 2.966 -843 -670

Opleverdatum Contante waarde

Resultaat op 

eindwaarde (A) Winstneming (B)

Resultaat per 

complex (incl. 

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 7 362 -3 137 60 0 4

Tiliaans-NoordI+II -1.238 59 379 -19 -936 446 1.977 -5

Triloo -4.084 57 546 -61 -3.657 89 1.313 -185

Terlo -8.257 419 382 -124 -8.419 1.933 8.134 -153

Inbreiding riethoven 184 304 0 3 -117 0 0 0

St Servatius I 94 -96 0 1 0 0 0 0

Herontw. St Servatius II 0 303 154 0 -266 338 641 10

Woonbos 1a 51 24 727 1 755 20 0 11

Uitbreiding Woonbos -522 175 1.457 -8 753 195 752 33

Totaal in exploitatie -13.987 1.252 4.008 -210 -11.750 3.081 12.817 -285
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De worst case scenariodoorrekening van de grondexploitaties, inclusief het risico als gevolg van de PAS 

met betrekking tot Waterlaat 7, leidt tot bijstelling van de Algemene reserve risico grondexploitatie. Hier-

voor wordt een minimale reserve voorzien van € 2,11 miljoen.  

 

Per saldo voorzien we een afroming van de Algemene reserve risico grondexploitaties ten gunste van 

de Algemene reserve van € 0,52 miljoen. 

 

Schematisch geeft dit de volgende geprognosticeerde stand per 31-12-2019 van de Algemene reserve 

risico grondexploitatie en Voorziening tekorten grondexploitatie: 

 
 

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 

 
 

Stand van zaken tot en met 1e Burap 2019 Toelichting voortgang 2e Burap 2019 

  

Bucht-Oost Begrote opbrengst 
€ 362.000 

Geplande uitgifte 
1.341 m²  

Met de ontwikkelaar is mondeling overeenstemming. 

De overeenkomst ligt ter ondertekening bij de ontwik-

kelaar. De ontwikkelaar bereidt de bouwaanvraag voor. 

 

De overeenkomst voor de bouw van 8 geli-

beraliseerde huurwoningen is getekend. 

Naar verwachting start de bouw eind 2019. 

  

Tilliaans-Noord Begrote opbrengst  

€ 379.000 

Geplande uitgifte: 

1.365 m²  

Er is op hoofdlijnen overeenstemming met een ontwik-

kelaar voor de bouw van huurwoningen. Daarnaast zijn 

er vier kavels verkocht, waarvan er twee inmiddels bij 

de notaris zijn gepasseerd. 

Het overleg met ontwikkelaar heeft geleid tot 

een aanpassing in het programma, het gaat 

nu om 5 sociale huurwoningen en 8 koopwo-

ningen (6 rijwoningen en 2 twee-onder-een-

kapwoningen). Er zijn tot nu toe in 2019 3 

vrije sectorkavels verkocht. 

 

  

Triloo Begrote opbrengst  

€ 546.000 

Geplande uitgifte 

1.160 m²  

De gronden voor de bouw van 10 sociale huurwoningen 

zijn gepasseerd bij de notaris.  

Reparatie van het bestemmingsplan is uitge-

voerd. Een pand dat nog op de exploitatie 

van dit plan rustte is verkocht tegen een € 

Bedragen x € 1.000

Voorziening 

tekorten 

grondexploitatie

AR risico 

grondexploitatie

Stand 1-1-2019 4.795 1.776

Bijstelling voorziening 312 -312

Resultaat 2019 -149 1.454

Storting BR ROL 0 -285

Storting AR 0 -522

Geprognosticeerde stand 31-12-2019 4.957 2.110
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Stand van zaken tot en met 1e Burap 2019 Toelichting voortgang 2e Burap 2019 

De RvS heeft uitspraak gedaan inzake het bestem-

mingsplan. Het gevolg hiervan is dat een reparatie no-

dig is. Deze wordt in juni 2019 aan de raad voorgelegd. 

60.000 lagere prijs dan waarvoor het in de 

boeken stond. Eén kavel voor een vrij-

staande woning is door ontwikkelaar afgeno-

men. 

 

  

Terlo Begrote opbrengst  

€ 382.000 

Geplande uitgifte: 

2.734 m²  

• Deelgebied zuidwest: 

Met een ontwikkelaar is op hoofdlijnen overeenstem-

ming over een programma met koop en geliberali-

seerde huurwoningen.    

 

• Deelgebied noordwest 

Er is overeenstemming met de ontwikkelaar voor de 

ontwikkeling van 24 woningen. De overeenkomst wordt 

uitgewerkt. Een inrichtingsplan is opgesteld en de 

bestekvorming voor het bouwrijpmaken is gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

• Deelgebied midden 

De gronden in dit deelgebied zijn verkocht. 

 

 

• Deelgebied oost 

De onderhandelingen over dit deelgebied zijn begin dit 

jaar herstart, waarbij ook een ontwikkelaar is aange-slo-

ten. Op hoofdlijnen is hierbij overeenstemming bereikt. 

Dit wordt uitgewerkt in overeenkomsten. De financiële 

gevolgen worden bij de volgende actualisatie in de grex 

opgenomen. 

• Deelgebied zuidwest: 

Mede op verzoek van de gemeente is het 

programma aangepast. Het gaat hier om 8 

koopwoningen in de vrije sector. 

 

• Deelgebied noordwest 

Er is in grote lijnen overeenstemming met 

een ontwikkelaar voor de bouw van 42 wo-

ningen. Naar verwachting wordt de over-

eenkomst in het najaar getekend. Dit deel-

gebied bevat verder nog ruimte voor 14 so-

ciale huurwoningen. Hierover wordt met een 

woningbouwvereniging overleg gevoerd. De 

voorbereidingen om dit deelgebied bouwrijp 

te maken zijn gestart, de werkzaamheden 

zullen dit najaar starten. 

 

• Deelgebied midden 

Het gebied is woonrijp gemaakt. Dit deel van 

het plan is klaar. 

 

• Deelgebied oost 

Er is overeenstemming bereikt met de 

grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De 

overeenkomsten zijn in juli 2019 getekend.  

Kern van de afspraak is dat de huidige eige-

naar zelf zorg draagt voor de sloop en sane-

ring van zijn perceel. Een deel van het per-

ceel is verkocht aan een ontwikkellaar die 

hier woningen kan realiseren. Een ander 

deel is door de gemeente gekocht. Op dit 

deel kunnen, na wijziging van het be-stem-

mingsplan ook woningen worden ge-bouwd. 

Samen met een andere ontwikke-laar met 

grondpositie in dit gebied zijn af-spraken ge-

maakt over de ontwikkeling van het hele ge-

bied, waarbij de ontwikkelaars zorgen voor 

het bouw- en woonrijpmaken van het gebied 

en de gemeente verant-woordelijk is voor de 

benodigde aanpassing van het bestem-

mingsplan. Er kunnen hier ca 32 woningen 

worden gerealiseerd, waarvan 19 nu al in 

het bestemmingsplan zijn toegestaan en 13 
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Stand van zaken tot en met 1e Burap 2019 Toelichting voortgang 2e Burap 2019 

na aanpassing van het bestemmingsplan. 

Deze herziening zal op korte termijn worden 

gestart. 

 

  

Inbreiding Riethoven Begrote opbrengst  

€ n.v.t.  

Geplande uitgifte 

N.v.t.  

De voorbereiding voor het woonrijpmaken is gestart. 

Hierbij is gebleken dat de kosten hoger zijn dan ge-

raamd. Dit wordt verantwoord bij de eerstvolgende ac-

tualisatie. 

 

Het woonrijpmaken is in uitvoering. 

  

Herontwikkeling  

St. Servatius 2 

Begrote opbrengst  

€ 154.000 

Geplande uitgifte 

0 m² 

Het bestemmingsplan herontwikkeling St. Servatius is 

in maart 2019 vastgesteld. St. Servatius 1 wordt inge-

bracht in dit nieuwe plan. 

Het bestemmingsplan is inmiddels onher-

roepelijk en er is gestart met de sanering en 

de voorbereiding van het bouwrijpmaken. 

Hiervoor is een inrichtingsplan vastgesteld. 

Met twee ontwikkelaars is vergaand over-

eenstemming over de bouw van resp. 9 

koopwoningen waarvan 5 (voor starters) en 

6 sociale huurwoningen. We verwachten dat 

de overeenkomsten dit najaar getekend kun-

nen worden en dat dan ook het bouwrijpma-

ken kan starten. 

 

  

Woonbos 1a Begrote opbrengst  

€ 727.000 

Geplande uitgifte 

3.448 m² 

Kavel 12 is verkocht en zal binnenkort worden gepas-

seerd. Er zijn in dit gebied geen kavels meer beschik-

baar. 

Alle kavels zijn verkocht. Eén daarvan be-

treft  een kavel waar duplexwoningen kun-

nen worden gerealiseerd. Conform de af-

spraak wordt deze kavel geleverd als de ont-

wikkelaar hiervoor een koper heeft gevon-

den. 

 

  

Uitbreiding Woonbos Begrote opbrengst  

€ 1.457.000 

Geplande uitgifte 

8.105 m² 

Er zijn twee kavels in optie. De overige kavels zijn ver-

kocht (waarvan 4 voor de realisatie van een duplexwo-

ning). 

Er is nog één kavel vrij. Daarnaast is voor 

één kavel de overeenkomst ter onderteke-

ning toegezonden. De overige 8 kavels zijn 

verkocht. Op 4 daarvan kunnen duplexwo-

ningen worden gerealiseerd. Deze kavels 

worden geleverd als de ontwikkelaar hier-

voor een koper heeft gevonden. 
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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 besluitvorming is voorzien eind 2019. 

 

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn gestart; er is een stedenbouwkundige visie gemaakt, 

gebiedsonderzoeken zijn gedaan en er is een financiële verkenning uitgevoerd. De planning is om het 

bestemmingsplan in december 2019 vast te stellen en vanaf 2020 in ontwikkeling te nemen. Complice-

rende factor hierbij is de recente ontwikkeling rond de stikstofproblematiek. Op dit moment is niet dui-

delijk wat de gevolgen hiervan voor dit plan zijn en daarmee ook of deze planning nog haalbaar is. Is 

het niet mogelijk om het plan tijdig vast te stellen dan zal op grond van financiële regelgeving een af-

waardering van de gronden plaats moeten vinden. 

Bij de jaarrekening 2019 wordt in overleg met de accountant bezien of afwaardering noodzakelijk is. 

Overigens benadrukken we dat we verwachten dat er een oplossing komt voor de PAS en dat mogelijke 

afwaardering een administratieve tijdelijke maatregel is. 
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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 over-

zicht opgenomen als in de begroting 2020-2023. 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 begroting 2020-2023 onder de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
 
 
 

  

Omschrijving risico

Bedragen x € 1.000

Kans Af te dekken 

met:

1e Burap 

2019

begroting     

2019

begroting    

2020

begroting    

2021

begroting     

2022

begroting     

2023

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning

a. Verkoop pachtgronden Zeer gering AR 25 25 31 31 31 31

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

c. Vennootschapsbelasting Gering AR 25 25 25 25 25 25

6. Taakveld Sociaal domein

d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk AR 175 175 150 150 150 150

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu

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

f. Afvalinzameling Hoog AR 75 75 75 75 75 75

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

8. Taakveld VHROSV

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

i. Risico's grondexploitatie Hoog AR grex 1.776 1.914 2.111 2.111 2.111 2.111

j. Programma Aanpak Stikstof Hoog AR 0 0 1.875 1.875 1.875 1.875

Organisatie/bedrijfsrisico

k. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering AR 60 60 30 0 0 0

l. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk AR 25 25 45 45 45 45

Verbonden partijen

m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk AR 65 89 65 65 65 65

n. GRSK flexibele schil jeugdhulp Hoog AR 0 0 65 65 65 65

Totaal 2.441 2.563 4.646 4.617 4.617 4.617
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3.  Beleidsindicatoren  
 
 
Overzicht beleidsindicatoren geactualiseerd op basis van Waarstaatjegemeente.nl per 8-8-2019.   
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