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Nota van aanbieding perspectievennota 2018-2021 
 
 
Voor u ligt de perspectievennota 2018-2021. De laatste van deze bestuursperiode! 

In de commissie ABZ van 8 juni 2017 wordt deze behandeld waarna deze ter vaststelling in de ge-

meenteraad van 27 en 29 juni voorligt.  

 

Uiteraard is het coalitieakkoord als uitgangspunt genomen. Nieuwe ontwikkelingen die op ons afko-

men zijn geschetst en zullen komende periode geconcretiseerd worden. Signalen uit de samenleving 

zijn met het onderzoek van het bureau Berenschot rondom Veerkrachtig bestuur goed in beeld ge-

bracht. In de voorstellen is deze perspectievennota is daar dan ook rekening mee gehouden.    

 

Het is een uitdaging om het huishoudboekje van de gemeente steeds op orde te houden. In de laatste 

circulaires van het rijk staan duidelijke signalen dat het beter gaat met Nederland. Dit werkt door in de 

middelen die de gemeente van het Rijk in het gemeentefonds ontvangt. Echter, we zijn er nog niet. 

Met name op het gebied van het sociaal domein wordt duidelijk dat de middelen niet toereikend zijn. 

Het VNG doet dan  ook een dringend beroep  bij de kabinetsformatie voor extra middelen om de tran-

sitie en transformatie van het sociaal domein te kunnen laten slagen. In het bestuurlijk overleg tussen 

VNG en Rijk zijn toezeggingen gedaan met een omvang van ca € 180 miljoen. Belangrijkste onder-

werpen waarop een akkoord is bereikt is de indexering Wmo en huishoudelijke hulp, herstel van een 

rekenfout op een eerdere uitname uit het gemeentefonds in het kader van de Wet Langdurige zorg 

(WLZ) en compensatie voor extramuralisering. Het aandeel van de gemeente Bergeijk wordt  naar 

verwachting verwerkt in de komende meicirculaire 2017. 

 

De gemeenste streeft naar een duurzaam financieel beleid. Een beleid waarmee de doelstellingen die 

we wensen op een creatieve manier gerealiseerd worden. Dit door het slim inzetten van beschikbare 

middelen en samen te werken waar we het niet alleen kunnen gaan wij die uitdaging aan. Onze amb-

ties zijn echter hoog. Het maken van keuzes is daarbij onvermijdelijk.   

 

Hoe is deze perspectievennota opgebouwd? 

Allereerst is de toekomstvisie van de gemeente beschreven. Vervolgens is het coalitieakkoord één op 

één overgenomen in deze perspectievennota. 

Dit wordt gevolgd door een samenvatting en voorstel van het college. Het voorstel gaat daarbij in op 

het verstrekken van een opdracht aan het college om met de input van deze perspectievennota een 

voorstel tot een sluitende begroting 2018 aan de raad voor te leggen. 

Hierna treft u een inleiding aan waarin ook relevante beleidsontwikkelingen zijn gepresenteerd. Deze 

zijn in veel gevallen nog niet in een financieel perspectief te plaatsen. 

In het hoofdstuk Financiële kaders begroting zijn de financiële uitgangspunten opgenomen die toege-

past moeten worden bij het opstellen van de programmabegroting 2018. Hierbij is de vernieuwing van 

het besluit begroting en verantwoording een belangrijk punt. 

Hoe de gemeente er in financieel opzicht voor staat wordt vervolgens beschreven in het hoofdstuk 

Financiële positie. Hierna wordt een financieel overzicht gegeven van alle beleidsitems met toelich-

ting, die financiële effecten hebben op het begrotingsbeeld.  

Gezien de opgaaf waar we voor staan zijn in een apart hoofdstuk dekkingsmogelijkheden benoemd. 

 

 
 
  



 PPN 2018-2021 versie raad 27-29 juni 2017 6 

 



PPN 2018-2021 versie raad 27-29 juni 2017 7 

Visie gemeente Bergeijk 
 
Deze visie is een levend document. Naar aanleiding van de toekomstvisie die in de raad van 27 juni 

2017 wordt behandeld wordt mogelijk een geactualiseerde versie opgenomen in de begroting 2018. 

 
 

‘Samen Werken’ voor het behoud van een vitale samenle-

ving 
 
De gemeente Bergeijk wil een vitale samenleving stimuleren. Deze beschikt over een sterk netwerk 

waarin ieder individu of organisatie op duurzame wijze een bijdrage kan leveren. In de vitale samenle-

ving zetten mensen zich zonder concrete tegenprestatie in voor hun medemensen, buurt, vereniging, 

gemeente, de natuur of ander ideaal. Bergeijk geeft ruimte aan initiatieven in de samenleving die de 

sociale cohesie en leefbaarheid in de kernen verder versterken. 

 

Bergeijk staat voor een gezonde en veilige leefomgeving 

 

Ieder individu neemt daarin meerdere rollen aan binnen de netwerksamenleving: als ouder, inwoner, 

toerist, student, mantelzorger, werkende, vrijwilliger of ondernemer. Mensen verschillen in motivatie, 

toerusting en (zelf)vertrouwen. De een wil zich inzetten via bestuurlijk werk, de ander steekt liever de 

handen uit de mouwen voor het bouwen van een speeltuintje. Door het omarmen van deze verschillen 

kunnen de mensen taken oppakken die bij hun talenten en interesses passen. Het is de uitdaging voor 

de overheid om een ieder die daarin een bijdrage wil leveren op de juiste wijze en de juiste maat te 

versterken en stimuleren. 

 

Samen met u werkt de gemeente Bergeijk aan een duurzame leefomgeving. De samenleving is conti-

nu in beweging en verandert. Daarbij spelen ontwikkelingen op technologisch vlak en de kenniseco-

nomie een grote rol. De complexiteit van de maatschappelijke opgaven zoals een gezonde of duur-

zame leefomgeving neemt toe en er kan niet langer worden volstaan met een uniforme benaderings-

wijze. Deze opgaven vragen elk om een eigen aanpak en oplossing variërend van individueel niveau 

in de zorg tot regionaal niveau voor de bereikbaarheidsopgave. Door behoud van zelfstandigheid en 

schaalniveau ontstaat er, door samenwerking, een goede verhouding tussen het uitvoeren van de 

maatschappelijke opgaven en de korte afstand tussen inwoner en bestuur. Beide partijen zijn gebaat 

bij deze wederzijdse maatschappelijke betrokkenheid. Deze schaal staat garant voor co-creatie en 

voor het doorontwikkelen van een gewenste wederkerigheid. Dat vraagt van ons als overheid dat hier 

flexibel en innovatief mee wordt omgegaan. 

 

Het behoud van leefbaarheid in de kleine kernen is een steeds grotere maatschappelijke opgave. In 

elke kern bestaat een hecht netwerk van inwoners (Omgeving), Ondernemers, Onderwijs en Overheid 

(medeoverheden), kortweg de 4 O’s, met de daarbij behorende binding en sociale controle die zorgen 

voor elkaar en de leefbaarheid versterken. Er is een bruisend verenigingsleven en de beschikking 

over een groot aantal vrijwilligers. De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden bovendien het 

vermogen om de samenwerking tussen de 4 O’s in de netwerksamenleving te vergroten en daarmee 

de leefbaarheid te versterken. Daarvoor is meer nodig dan alleen de inzet van politiek en bestuur. 

Samen werken aan een gezonde, veilige en schone leefomgeving die door inwoners ook zo wordt 

ervaren. Ieder voelt zich veilig in zijn buurt, onderweg naar school of werk en voelt zich op zijn plaats 

in de maatschappij. De gemeenschap bepaalt zelf welke waarde iets toevoegt aan hun kern en parti-

cipeert daar actief in. Publieke waarde wordt niet gecreëerd door de overheid maar door het netwerk 

waardoor meervoudige waardecreatie ontstaat. 

 

Kwaliteit en aanbod van voorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol. Bergeijk investeert in de 

vitale samenleving binnen alle kernen door het voorzieningenniveau op peil te houden. Verenigingen 
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hebben in elke kern de beschikking over een sportpark, scholen zijn nabij en er is een centraal ont-

moetingspunt in de vorm van een gemeenschapshuis. Deze voorzieningen spelen een belangrijke 

functie bij de sociale interactie in elke kern. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen is voor in-

woners maar ook voor potentiele nieuwe inwoners een belangrijke afweging. Er vindt een goede af-

stemming plaats in het verbeteren van de mobiliteit en duurzame infrastructuur van onze kernen met 

het netwerk in de regio. Voorzieningen van elk niveau worden daarmee beter bereikbaar voor onze 

inwoners wat de leefbaarheid en de netwerksamenleving verder bevordert.  

 

In het mooie Kempische landschap van Bergeijk is het goed wonen, werken en recreëren. Het wo-

ningaanbod in de kernen is gevarieerd, duurzaam en toekomstbestendig zodat er mogelijkheden zijn 

voor starters en men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is de mogelijkheid voor ouderen 

in de vorm van inwoning zodat ze langer deel kunnen uitmaken van de lokale samenleving. Bij nieuw-

bouw wordt ingespeeld op de lokale behoeften en wensen. Slim bouwen wordt gestimuleerd. In elke 

kern is een passend aanbod van betaalbare starters- en huurwoningen. Zo werken wij actief mee aan 

een duurzaam woonklimaat in een gezonde leefomgeving met een geringe impact op het milieu. De 

kwaliteit van wonen in het groen in een samenleving met betrokken inwoners. 

 

Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die 

aansluit op het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen. De bouwstenen van dit toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruik-

baar zijn met grondstoffen die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer 

van de kapitaalgoederen binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met 

de huidige behoeften. De inrichting zal veilig en klimaatrobuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel 

inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles 

met respect voor het dorpse karakter en haar groene structuurelementen. 

 

Bergeijk kenmerkt zich door deze ‘groene’ en dorpse elementen die een sterke basis vormen voor de 

inzet op toerisme en recreatie. Het kenmerkende Kempische karakter van bolle akkers, beekdalen en 

bossen enerzijds en het bruisende en bourgondische karakter van de dorpskernen anderzijds wordt 

met elkaar verbonden door paden en wegen die de actieve recreatie stimuleren. Ieder moet actief 

kunnen genieten van al het moois wat Bergeijk te bieden heeft. Dit stimuleert een gezonde samenle-

ving. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met de 4 O’s om als regio een herken-

baar gezicht te krijgen. Investeringen hierin dragen bij aan de economische vitaliteit van de vrijetijds-

sector, creëren werkgelegenheid en versterken de leefbaarheid. 

 

Gezondheid gaat iedereen aan. Iedereen vindt (een goede) gezondheid erg belangrijk. Het verbeteren 

van gezondheid of omstandigheden die hierop van invloed zijn kan niet alleen van boven af worden 

opgelegd. Samen met onze partners stimuleren we ontwikkelingen die een gezond leefklimaat verder 

versterken. Door een goede gezondheid kan ieder langer participeren in de samenleving. Wij willen de 

eigen kracht van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag versterken en zoveel mogelijk binnen 

het eigen netwerk hulp bieden bij het oplossen van problemen,. 

 

Een krachtig bestuur staat midden in de samenleving en pakt de maatschappelijke opgaven op samen 

met alle stakeholders. Daarbij staat de overheid niet meer per se aan het roer. Om ruimte te geven 

aan deze vitale samenleving is vertrouwen nodig in elkaar en durf om los te laten. Een gemeente die 

randvoorwaarden schept voor een adequaat maatschappelijk verkeer, waarbij de samenleving zelf 

vorm geeft aan de invulling en uitvoering van de eigen en gedeelde belangen. Wij zullen onze kracht 

inzetten door een actieve rol in het proces op te pakken. We dragen eraan bij dat de juiste partijen aan 

tafel zitten om de maatschappelijke doelstellingen te behalen. Dit betekent niet dat we onze verant-

woordelijkheid niet nemen. Integendeel, we geven ruimte aan de kracht van de inwoners. Door het 

omarmen van deze kracht kunnen mensen de taken oppakken die bij hun talenten of interesses pas-

sen. Het is onze uitdaging om een ieder die een bijdrage wil leveren daarin op de juiste wijze te ver-

sterken. 
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Coalitieprogramma  
 

 

                
 

Coalitieprogramma CDA - Lokale Partij Bergeijk 
 

Leefbaarheid en accommodaties: 
 

Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties, gemeenschapshui-

zen en scholen blijven in alle kernen bestaan. 
 

Gemeenschapshuizen hebben een spilfunctie bij ontwikkeling en ontplooiing van nieuwe activiteiten, 

zoals bij de nieuwe zorgtaken. 
 

Zelfwerkzaamheid door verenigingen bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimu-

leerd door middel van TUOB. 
 

 

Verkeer, infrastructuur en openbare ruimte: 
 

De centrumplannen van 't Hof en Riethoven worden afgerond conform eerdere financieringsafspraken. 
 

Het inmiddels goedgekeurde Gebiedsakkoord N69 door de raden van de betrokken gemeenten, pro-

vincie en andere betrokken partijen, wordt komende periode uitgevoerd inclusief uitvoering van de 0-

plus maatregelen en de gebiedsimpuls. Voor deze bestuursperiode betekent dat in ieder geval: ver-

keer remmende maatregelen in de dorpskernen en de aanleg van het fietspad Westerhoven-

Riethoven-Waalre. Voor wat betreft de aanleg van de Noordelijke Ontsluiting zullen tracékeuze en 

financiering verder worden uitgewerkt om aanleg mogelijk te maken. 
 

Het huidige kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt gehandhaafd. 
 

We willen de kavelruil voortzetten met als doel structuurversterking landbouw, realisatie natuur en 

uitvoering geven aan de gebiedsimpuls. 
 

 

Ondernemers: 
 

Er moeten voldoende ontwikkelingskansen zijn voor ondernemerschap. 
 

De gemeente ondersteunt en faciliteert ondernemers zoveel mogelijk. 
 

 

Bereikbaarheid en transparantie: 
 

College en raadsleden blijven rechtstreeks benaderbaar en bereikbaar voor burgers. 
 

Transities en zorg: 
 

Het versterken van de eigen kracht van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag is het uit-

gangspunt. Ze moeten hulp krijgen bij het oplossen van problemen, zoveel mogelijk binnen hun eigen 
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netwerk. Waar dit moeilijk is wordt ingezet op versterking van dit netwerk. Dit kan eventueel door pro-

fessionele hulp in combinatie met het informele netwerk. 
 

Initiatieven voor zorg in eigen dorp zoals burgerinitiatieven, spreekuren in de wijken of bijvoorbeeld 

een dorpsondersteuner kunnen rekenen op ondersteuning. 
 

Dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouderen moet zoveel mogelijk binnen 

de eigen gemeenschap plaatsvinden, met oog voor maatwerk.  
 

Gezinnen en zorgvragers met meerdere problemen krijgen één gezinscoach die vanuit het CJG alle 

hulp samen met het gezin coördineert en regisseert. 
 

 

Duurzaamheid: 
 

Nieuwe initiatieven omtrent duurzaamheid en afvalmanagement worden blijvend gestimuleerd en ont-

plooid. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking 

en energiegebruik. 
 

Bergeijk blijft een schaliegasvrije gemeente. 
 

 

Intergemeentelijke samenwerking: 
 

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente. 
 

Bij gemeentelijke overstijgende thema’s wordt bij voorkeur samengewerkt met de Kempengemeenten 

en in Metropool Regio Eindhoven (MRE) verband. 
 

 

Financiën: 
 

Geen lastenverzwaring voor burgers als het voorzieningenniveau niet stijgt. 
 

Inzet van stille reserves in de vorm van grondverkoop wordt enkel gedaan volgens de afgesproken 

randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn: structuurversterking landbouw, realisatie natuurdoel-

stellingen, woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur en maatschappelijke doelstellingen. 
 

Van verbonden partijen verwachten wij een sobere financiële huishouding en een actieve bijdrage in 

het beperken van de lasten die dit voor de gemeente met zich mee brengt. 
 

 

Ploeg: 
 

We streven naar behoud van Monument de Ploeg en het ploegpark. We steunen een nieuwe invulling 

op voorwaarde dat de exploitatie sluitend is. 
 

 

Ruimtelijke ordening: 
 

We streven naar vereenvoudiging van vergunningverlening bijvoorbeeld voor inwoning ten behoeve 

van mantelzorg. 
 

We willen flexibele bestemmingsplannen met ruimte voor ontwikkeling. 
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Samenvatting en voorstel college  
 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe perspectievennota! De laatste van deze raadsperiode. 

In Bergeijk is de financiële positie solide. Dit maakt het mogelijk om ons ambitieniveau waar te maken. 

En onze ambities zijn hoog. Dit uit zich in deze perspectievennota waarin veel projecten zijn opgeno-

men die we komende jaren willen gaan realiseren. Een aantal projecten is in financieel perspectief 

omvangrijk, andere projecten veel minder maar dragen veel bij aan het welzijn van de doelgroepen. 

Projecten waar onze burgers en bedrijven baat bij hebben. En dat is waar we het voor doen!  

 

De meerjarenbegroting behorende bij de vastgestelde programmabegroting 2017 is vastgesteld op 3 

november 2016. Voor 2018 sloot deze met een positief saldo van € 197.000. Met de perspectievenno-

ta 2018-2021 geven we een nieuwe doorkijk. Hierbij continueren wij de lopende plannen en houden 

wij rekening met relevante ontwikkelingen.  

 

Deze perspectievennota geeft aan dat de financiële huishouding solide is en blijft. Naar de toekomst 

toe zien we tekenen van een beperkt tekort. Dit wordt vooral veroorzaakt door de flinke inspanningen 

die we moeten doen op het gebied van de jeugdzorg. Het aantal cliënten daalt minder snel dan ver-

wacht en de bezuinigingen van het Rijk lopen nog wel door. Hierover vindt nog bestuurlijk overleg 

plaats tussen de VNG en het Rijk, dit naar aanleiding van het AEF-rapport dat op de tekorten van 

gemeenten op het sociaal domein betrekking heeft. De meicirculaire 2017 is nog niet verwerkt in de 

perspectievennota. Voor de raad hebben wij alle voorstellen in beeld gebracht. Naar de toekomst toe 

ligt er een aantal uitdagingen waarover nog keuzes gemaakt dienen te worden. Keuzes die uw raad 

maakt bij het vaststellen van de begroting!  Het college heeft er alle vertrouwen in dat  uw raad richting 

geeft aan de voorstellen zodat bij de opstelling van de begroting 2018 hiermee rekening gehouden 

kan worden.  

 

Anders dan in voorgaande jaren is het sociaal domein niet langer budgettair neutraal opgenomen. Nu 

we een aantal jaren verder zijn nemen we de lasten structureel op in de begroting. Dit met de kennis 

van nu, gebaseerd op de ervaringen in voorgaande jaren. De stelpost sociaal domein komt dan ook te 

vervallen. Een aantal regelingen binnen het sociaal domein hebben een open-einde regeling. Om 

eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen houden we de opgebouwde egalisatiereserve 

sociaal domein in stand.  

 

De perspectievennota heeft als doel te komen tot een structureel sluitende begroting voor het jaar 

2018. Het gepresenteerde beeld voor 2018 laat een, op een begroting van ca. 46 miljoen euro, tekort 

zien van € 85.000. Dit is ca 0,2%. De toezichthouder zal met name toetsen of de begroting 2018 struc-

tureel in evenwicht is. Op basis van de huidige inzichten is dat geen probleem. 

 

De perspectievennota 2018-2021 geeft een totaalbeeld van alle financiële ontwikkelingen binnen be-

staand beleid (BB). Dit wordt aangevuld met nieuw beleid (NB). Daarnaast zijn mogelijke dekkings-

bronnen in beeld gebracht. Hiermee kan ruimte voor beleid (RB) gecreëerd worden. Het is aan uw 

raad om daarin keuzes te maken. 

 

Wij stellen uw raad voor om richtinggevende uitspraken te doen en om 

1 de financiële kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 2 vast te stellen 

2 het college de opdracht te verstrekken om voorstellen te doen voor een sluitende begroting 2018 

waarin: 

a. Het bestaande beleid is opgenomen 

b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid. 
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De uitspraken van uw raad vormen de basis voor het college om te komen tot een voorstel voor een 

structureel sluitende begroting. De begroting 2018 wordt gebaseerd op die uitspraken, waarbij de laat-

ste beleidsontwikkelingen worden betrokken.  
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1 Inleiding 
 
 
De bestuursperiode is in zijn laatste fase. Veel is er al gedaan en een aantal projecten worden de 

komende periode nog opgepakt of afgewerkt. Hiermee zal het collegeprogramma nagenoeg geheel 

voltooid zijn.  

 

Met deze PPN geeft de raad de kaders en prioriteiten mee aan het college om de programmabegro-

ting 2018-2021 voor te bereiden. De programmabegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad in haar vergadering van 31 oktober en 2 november 2017.  

 

De perspectievennota 2018-2021 heeft als vertrekpunt de programmabegroting 2017-2020. Dit bete-

kent voorzetting van het bestaande beleid. In deze perspectievennota worden de financiële kaders 

vastgelegd voor de meerjarenraming 2018-2021. 

 

Na de vaststelling van de programmabegroting 2017-2020 zijn er bijstellingen geweest, voortkomend 

uit raadsbesluiten. Het is daarom goed om te weten wat de stand van zaken is tot en met de raads-

vergadering van april 2017. Dit vormt de basispositie in deze notitie voor de komende jaren. De in juni 

/ juli 2017 te behandelen jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 708.000. De 1
e
 Burap 

2017 laat een verwacht begrotingssaldo zien van € 151.000 positief. Een tweetal voorstellen worden 

in de raad van 27 juni behandeld, over voorzieningen kinderboerderij en een flexibele schil voor de 

formatie. Met beide voorstellen is € 90.000 in 2017 en € 150.000 vanaf 2018 gemoeid. De consequen-

ties van die voorstellen zijn niet opgenomen in de 1
e
 Burap 2017. In de PPN 2018-2021 is dit wel ver-

werkt.  

 

Ontwikkelingen  

Een aantal relevante ontwikkelingen spelen in Bergeijk. De belangrijkste zijn: 

 

Toekomst Kattendans 

De gemeenteraad besloot op 21 april 2016 een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van 

een second opinion op de concept-beleidsvisie van Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk over de 

toekomst van De Kattendans. De resultaten van deze second opinion (rapport Buys) werden aan u 

gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond op 8 december 2016. De inhoud van het gevoerde 

debat tijdens deze avond was aanleiding voor een openbare informatieavond voor de inwoners van 

Bergeijk op 1 februari 2017, waar de inhoud van het rapport werd toegelicht. 

Voor de volgende fase in het proces heeft de raad op 20 april 2017 budget beschikbaar gesteld. Vari-

ant 3 uit het rapport Buys (inhoudende een beperkte uitbreiding van de capaciteit van de theaterzaal, 

het realiseren van een nieuwe multifunctionele zaal en een bioscoopfunctie) wordt uitgewerkt tot een 

programma van eisen, een verder gecompleteerde en verfijndere investeringskosten- en exploitatie-

raming en globaal planningsschema. Hierna zullen wij de gemeenteraad opnieuw in stelling brengen 

om te beslissen of de daarop volgende fase, de ontwerpfase, kan worden ingezet. Wij verwachten een 

voorstel eind 2017 te kunnen voorleggen. 

 

Integraal Kind Centrum (IKC) 

De gemeenteraad is geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en er zijn informatieavonden 

georganiseerd. Naar aanleiding hiervan wordt in overleg met een raadswerkgroep de verkennende 

fase afgerond, waarbij in elk geval zal worden gefocust op wijze waarop ouders, verenigingen en de 

Bergeijkse gemeenschap als geheel in een kindcentrum betrokken kunnen worden. Afhankelijk van de 

uitkomsten daarvan zal definitieve besluitvorming door de gemeenteraad over een vervolg worden 

ingepland. 
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Uitvoering gebiedsakkoord N69 

In december 2016 is het uitvoeringsconvenant gebiedsopgave Grenscorridor N69 getekend. In dat 

kader zijn de verschillende deelprogramma’s uit het Integraal Gebiedsplan verder uitgewerkt. Voor 

een klein deel worden de plannen ook al uitgevoerd, o.a. het project wandelen bij de Keersop en het 

aanbrengen van laanbeplanting op Heijerstraat – Loveren. Belangrijk voor de voortgang van het ge-

biedsakkkoord is dat het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) wordt ingesteld. Zowel de aanbesteding 

van de weg als de uitvoering van de Gebiedsimpuls en de Nulplusmaatregelen zijn afhankelijk van 

een onherroepelijk PIP.  

 

Herinrichting ’t Hof noord fase 4  

De uitvoering van fase 4 van het centrumplan (Hof Noord) wordt beïnvloed door de resultaten van de 

haalbaarheidsstudie voor de vestiging van een supermarkt op de locatie van het oude postkantoor. In 

hoofdlijnen is er met partijen overeenstemming bereikt over deze ontwikkeling die inhoudt dat het hui-

dige complex met het postkantoor en 23 appartementen wordt gesloopt en er een supermarkt van 

1.600 m², 30 levensloopbestendige en gasloze sociale huurappartementen en tenminste 70 extra 

parkeerplaatsen voor terug komen. Deze ontwikkeling geeft voor een belangrijk deel uitvoering aan de 

Centrumvisie met de vestiging van een grote trekker op Hof Noord, de realisatie van een verbinding 

tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het Hof, de realisatie van extra parkeerplaatsen en het ver-

beteren van de ruimtelijke kwaliteit van zowel gebouwen als openbaar gebied. Het plan voor de in-

richting van fase 4 wordt op deze ontwikkeling  aangepast en in fasering daarop afgestemd. Voorzien 

is dat de inrichting van het openbaar gebied plaatsvindt na realisatie van de bouw in 2020. 

 

Omgevingswet 

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. Het kabinet wil het omgevingsrecht 

makkelijker maken en samenvoegen in één Omgevingswet. Daardoor wordt de samenhang tussen 

ontwikkelingen in de leefomgeving verbeterd en kan het bestuur een betere, integrale belangenafwe-

ging maken. Er komt meer ruimte voor particulier initiatief en de onderzoekslasten worden verminderd. 

Zo wordt de structuurvisie, vervangen door de omgevingsvisie en bestemmingsplannen door het om-

gevingsplan. Het grote verschil is dat niet alleen ruimtelijke zaken, maar alle aspecten van de fysieke 

leefomgeving in deze visie, c.q. plannen geregeld kunnen worden. Denk aan milieubepalingen, eve-

nementen, kapvergunningen, mobiliteitsplannen etc. Om hierop voorbereid te zijn is het verstandig om 

tijdig in te spelen op de nieuwe wet. Daarbij werken we samen met de Kempengemeenten waarbij 

Bergeijk zowel bestuurlijk als ambtelijk een voortrekkersrol zal nemen.  

 

Aanpak georganiseerde criminaliteit 

De gemeente heeft een algemene verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het vertrouwen in een 

veilige en integere samenleving wordt ondermijnd. Daarnaast heeft de gemeente de specifieke  

verantwoordelijkheid, om te voorkomen dat (lokale) wet- en regelgeving wordt misbruikt. In het  

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 basisteam de Kempen is ondermijning als geprioriteerd thema 

opgenomen. Samen met de andere gemeenten van het basisteam de Kempen gaan we voor de  

aanpak van de georganiseerde criminaliteit. We worden daarin ondersteund door het Regionaal  

Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Bestuurlijk Ondersteuningsteam (BOT).  

 

Duurzaamheid 

Klimaatverandering heeft grote effecten op Nederland: zeespiegelstijging, heftige buien, droogtes, 

hittegolven en nieuwe ziekten. Bedrijven, burgers, overheden: iedereen wordt zich steeds meer be-

wust van het feit dat de klimaatverandering begonnen is en dat het moment nú is om maatregelen te 

treffen om onomkeerbare effecten te voorkomen. Het gaat dan over maatregelen gericht op verminde-

ring van broeikasgasuitstoot, het opwekken van hernieuwbare energie, duurzaam vervoer, duurzame 

industrie en duurzame land- en tuinbouw. (bron: Klimaatagenda van Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu). 
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Als lokale overheid hebben we veel invloed op de lokale omgeving. We vergunnen bouwwerken, ge-

ven voorlichting aan inwoners, verenigingen, bedrijven etc., maken beleid (Energieneutraal in 2025 en 

5% restafval in 2020), richten de omgeving in en ontwikkelen zelf ook. Allemaal zaken waar duur-

zaamheid in geïmplementeerd kan worden. Op provinciaal niveau worden in de verordening ruimte 

mogelijkheden geboden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in de regio. 

 

Voorstel is dat duurzaamheid in álle werkzaamheden die de gemeente uitvoert uitgangspunt is. Dat 

gaat van relatief eenvoudig en logisch, tot gedurfd: bij het onderhoud van een sportcomplex wordt het 

gebouw optimaal geïsoleerd, is de verlichting zeer energiezuinig en wordt gekeken naar de mogelijk-

heden voor het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, warmtepomp). Bij de bouw van 

nieuwe woningen kan overwogen worden geen aardgas meer aan te leggen. Of overwogen kan wor-

den dat bij de realisatie van een eigen bouwwerk energieneutraal wordt gebouwd.  

Concrete besluitvorming over extra investeringen vindt via de gebruikelijke weg plaats. Op dat mo-

ment vindt ook de kosten-baten analyse plaats en wordt inzicht gegeven in de terugverdientijd. 

 

Inzet toekomstig beheer openbare ruimte: BORA 3 FOCUS 

In 2010 is het beheer plan BORA I vastgesteld (2010-2014). Belangrijkste doel was toen om alle be-

heerplannen voor de openbare ruimte samen te brengen in één vernieuwend plan. In 2014 is BORA II 

vastgesteld (2015-2018), waarbij de ontwikkeling richting een betere verantwoording is doorgezet. De 

kwaliteit wordt uitgedrukt in een rapportcijfer (7) en visueel aangeduid met kleuren. In 2018 wordt BO-

RA III (2019-2022) aangeboden en willen we “focus” gaan aanbrengen. Er komt nl. veel op ons af. 

Wijziging BBV (maatschappelijk nut activeren), vervangingspiek (hoe wordt de piek geen piek), kli-

maatverandering (wateroverlast vs verdroging), vergrijzing (minder vitaal is heel normaal) en energie-

transitie (de grootste uitdaging). Dit alles vraagt om een noodzakelijk langere doorkijk naar de toe-

komst. Met het oog op een aantal investeringen die worden opgenomen is het van belang rekening te 

houden met de nieuwe wijze van het toekomstige voorgenomen beheer van de openbare ruimte. 

Hierbij wordt uitgegaan van een integrale aanpak die wijk- en gebiedsgericht wordt vormgegeven, 

waarna we de gemaakte planning kunnen afstemmen met partijen van buitenaf zoals het waterschap 

en nutsbedrijven. Hierdoor kan, door het op het juiste moment te combineren van werkzaamheden, 

het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op het gewenste niveau gehouden blijven. Het is dus 

belangrijk dat wij goede beslissingen kunnen nemen op basis van informatie en minder op basis van 

emotie en goed bedoeld inschattingsvermogen. Daarvoor is het van belang dat wij de beschikbare 

beheerinformatie (BORA) nog sneller inzichtelijk kunnen maken. Omdat de beschikbare software hier-

voor onvoldoende was hebben wij de leverancier hiervan uitgedaagd dit te verbeteren. Samen met 

hen hebben wij hieraan gewerkt, hetgeen heeft geleidt tot BORA III, Focus. Door deze aanpak te vol-

gen kunnen we het geen op ons afkomt op een goede manier aanpakken.  

Ontwikkeling Waterlaat 6 

Op dit moment is de beschikbare voorraad bedrijventerrein beperkt.  De bedrijventerreinen Leemskui-

len en de Rijt zijn volledig uitgegeven. Alleen in de eerste fase van Waterlaat 6 is nog een relatief klei-

ne hoeveelheid (particuliere) grond beschikbaar.  Daarom willen we in 2018 starten met de bestem-

mingsplanprocedure om zodoende voor 1 januari 2020 het plan Waterlaat 6 in exploitatie te kunnen 

nemen. Gelet op de afspraken in de regio zullen we dit uiteraard in regionaal verband afstemmen en 

eventueel afspraken maken over fasering van de uitgifte. 

 
Stortplaats Dopheidedreef 

Onlangs is de stortplaats aan de Dopheidedreef binnen het uitbreidingsplan Woonbos gesaneerd. 

Zoals in het raadsvoorstel van maart 2017 is aangegeven wordt de komende maanden nader onder-

zoek gedaan aan andere zijde van de Dopheidedreef (“westelijk perceel”) en de Dopheidedreef zelf. 

Op dit perceel wordt een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de 

verontreinigingen in samenhang met bodemvreemd materiaal (veelal puinsoorten, zinkassen en mo-

gelijk ook afval) in de ondergrond. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aard en omvang van de 

verontreinigingen is, of sanering noodzakelijk is en welke kosten gepaard gaan met een eventuele 
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sanering. Omdat dit westelijk gelegen gebied buiten de plangrens valt van het uitbreidingsplan Woon-

bos kunnen de kosten van het onderzoek en een eventueel uit te voeren sanering niet ten laste van 

de grondexploitatie Woonbos worden gebracht. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zul-

len wij tussentijds of bij de begrotingsbehandeling 2018 een voorstel aan uw raad presenteren. 

 

Professionalisering promotie Bergeijk  

Momenteel werken diverse, door de gemeente gesubsidieerde organisaties aan de promotie van Ber-

geijk. Zo is er een Stichting Promotie Bergeijk, VVV en bezoekerscentrum Teutenhuis. Om de promo-

tie van Bergeijk effectiever en efficiënter te organiseren, wordt een professionaliseringsslag uitge-

voerd. Wij zijn met alle betrokken organisaties in gesprek om samen met hen te bepalen hoe de pro-

fessionaliseringsslag precies zal worden ingestoken en hoe we de beschikbare middelen voor promo-

tie zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Voor de professionaliseringsslag is de inzet van een kwar-

tiermaker / promotiemanager noodzakelijk. Het is in dit stadium nog niet duidelijk hoeveel professione-

le capaciteit benodigd is voor de promotie en hoe de dekking van de kosten gerealiseerd kan worden. 

Uitgangspunt is dat dit budgetneutraal geschiedt. 
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2 Financiële kaders begroting 
 
 
Financiële kaders perspectievennota 

Voor de Perspectievennota 2018-2021 gelden de onderstaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten 

worden ook toegepast bij de programmabegroting. 

 

Algemeen 

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het begrotingsjaar 

sluitend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) sluitend zijn. Wij 

streven naar een begroting die in het begrotingsjaar 2018 sluitend is. 

 

Aandachtspunten toezichthouder 

De provincie geeft in de Begrotingscirculaire 2017 de nodige aandachtspunten. De belangrijkste zijn: 

 Het overzicht van incidentele baten en lasten, waardoor ze kan bepalen of er sprake is van een 

structureel begrotingssaldo. 

 Vaststellingsbesluit begroting, hierin dienen ook de eventuele financiële consequenties van aan-

genomen amendementen expliciet benoemd te worden. Ook dient opgenomen te worden hoe een 

eventueel nadelig resultaat gedekt wordt. 

 Lasten nieuw beleid/investeringen structureel en reëel ramen. De onderuitputting kapitaallasten 

dient opgenomen te worden in het overzicht van incidentele baten en lasten.  

 Bezuinigingen / taakstellingen dienen concreet te zijn.  

 De deelnemende gemeenten in een gemeenschappelijke regeling (GR) zijn verantwoordelijk voor 

de financiële positie van de GR.  

 Beheerplan onderhoud kapitaalgoederen dient aannemelijk te zijn, en mag niet leiden tot achter-

stallig onderhoud en/on onveilige situaties. 

 De beschikbare weerstandcapaciteit dient gekoppeld te worden aan de risico’s. 

 Verwezen wordt naar de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De pro-

vincie wijst erop dat deze ingebed dienen te worden in de begroting. 

Voor een uitgebreide toelichting op de aandachtspunten verwijzen wij u naar bijlage 1. Hier is de brief 

van de provincie integraal opgenomen. 

 

Mei/junicirculaire 2017 

Gelet op het tijdpad van de behandelingsprocedure van de Perspectievennota 2018-2021 is het niet 

mogelijk de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds bij de opstelling van deze Perspectieven-

nota te betrekken. Wij zullen na publicatie van de mei/junicirculaire de effecten in beeld brengen en u 

daarover informeren. 

 

Met ingang van 2018 worden een aantal onderdelen van de BBV verplicht, wij hebben die reeds in 

2017 ingevoerd.  Dit zijn de volgende onderdelen. 

 

Uniforme verdeling in taakvelden 

De begroting wordt ingedeeld in de volgende taakvelden:   

 
 

 

 

Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning 5. Sport, cultuur en recreatie

1. Veiligheid 6. Sociaal domein

2. Verkeer en vervoer 7. Volksgezondheid en milieu

3. Economie 8. VHROSV

4. Onderwijs
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Uniforme set beleidsindicatoren 

De set van verplichte beleidsindicatoren is in beweging. In de begroting 2018 nemen we de beleidsin-

dicatoren op conform de op dat moment meest actuele set indicatoren. De set beleidsindicatoren en 

bijbehorende gegevens kunt u vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl via de tegel “Besluit 

Begroting en Verantwoording”. Hier vindt u onder andere: 

 Een uitgebreide toelichting op de indicatoren.  

 Indicatoren van andere gemeenten waarmee een vergelijking gemaakt kan worden met de eigen 

gemeente 

 

Inzicht in overhead en kosten: rentelasten 

We rekenen met een omslagrente van 2%. Ook over het eigen vermogen rekenen we met een omslag 

rente van 2%. Het verschil tussen de berekende afgeronde omslagrente en de daadwerkelijk te beta-

len rente is het rentevoor- of nadeel. 

 

De commissie BBV doet geen uitspraken over de wijze waarop gemeente hun tarieven (met name 

riool- en afvalstoffenheffing) dienen te berekenen. Een redelijk deel van de rente kan in de berekening 

worden genomen. Voor de rentelasten van investeringen van deze onderwerpen wordt uitgegaan van 

4%. Rioleringsprojecten hebben veelal afschrijvingstermijnen van 40-60 jaar. De rente op een 40 

jaars-lening bedraagt de laatste 20 jaren gemiddeld 4%. De rioolheffing wordt zodanig  berekend dat 

die in een periode van 60 jaar kostendekkend is. Bij de afvalstoffenheffing is er nauwelijks sprake van 

investeringen. Zijn die er wel dan hebben ze vaak ook langjarige afschrijvingstermijnen waardoor we 

hier ook 4% hanteren.  

 

Inzicht in overhead en kosten: toerekening van de apparaatskosten 

Voor de berekening van kostendekkende tarieven en de grondexploitatie hanteren we een verdeel-

sleutel. Deze komt overeen met de wijze van toerekening in de begroting 2017 en wordt als volgt be-

paald. De totale overheadkosten worden gedeeld door de productieve uren die aan de primaire pro-

cessen worden toegerekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenigvuldigd met het aantal produc-

tieve uren wat is toebedeeld aan de onderwerpen van de kostendekkende tarieven en de grondexploi-

tatie.   

 

De directe kosten komen op basis van voorcalculatie op de verschillende taakvelden. Dit wordt ook als 

realisatie zo verantwoord. Hierdoor zijn de afwijkingen op de directe kosten in de jaarrekening beperkt. 

Afwijkingen op de directe kosten worden verantwoord in het nieuwe taakveld “Overige baten en las-

ten)”. 

 

Aanpassing stelsel van baten en lasten: afschrijvingslasten 

De afschrijvingen op investeringen vinden vooralsnog plaats conform de Financiële verordening ge-

meente Bergeijk 2017. Deze verordening is vastgesteld in de raad van 30 maart 2017.  

 

Om de administratieve lasten te beperken is een ondergrens ingebouwd. Voor investeringen met 

maatschappelijk nut in de openbare ruimte is deze gesteld op € 25.000. Dit is een grens die elders in 

het land ook geaccepteerd wordt. 

 

Onvoorzien 

In de begroting wordt hiervoor € 25.000 geraamd. Dit budget is niet gelabeld aan programma’s. Het 

college heeft het mandaat tot het doen van uitgaven tot € 20.000 per keer. 

 

Voorzieningen en reserves 

Stortingen in voorzieningen en toevoegingen aan reserves (en onttrekkingen uit reserves) vinden 

plaats conform de vastgestelde uitgangspunten zoals vermeld in de nota reserves en voorzieningen 

2014. Als er vastgestelde beheerplannen zijn (inclusief het bij de beheerplannen behorende kwali-

teitsniveau) zijn de stortingen in de voorzieningen hierop gebaseerd. 
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Algemene lastenontwikkeling 

Loonontwikkeling 

In de meicirculaire wordt jaarlijks als onderdeel van de verwachte overheidsconsumptie bepaald wat 

de ingeschatte stijgingen van de lonen en salarissen zijn. Dit is gebaseerd op het Centraal Econo-

misch Plan (CEP). In het CEP 2017 zit de eerste doorkijk naar 2018. De maatstaf is “Prijs overheids-

consumptie, beloning werknemers”. Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de 

collectieve sector exclusief een voortschrijdend gemiddelde van de jaarlijkse incidentele loonstijgin-

gen. De volgende percentages worden gehanteerd. 

 
De meicirculaire wordt normaliter gebaseerd op de prognoses die in het CEP worden verwerkt.  

 

Prijsontwikkeling 

Voor de begroting 2018 en de meerjarenplanning geldt in principe de nullijn. Dit betekent dat de bud-

getten niet verhoogd worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

 wettelijke tarieven (bijvoorbeeld leges paspoorten); 

 contractueel overeengekomen indexeringen; 

 prijzen van dienstverlening door derden (bijvoorbeeld verzekeringspremies); 

 overige onvermijdelijke kostenstijgingen als gevolg van marktwerking en inflatie. Hiervoor geldt het 

algemene percentage.  

Wij werken met een stelpost prijsstijging. De hoogte ervan is gebaseerd op de beïnvloedbare  

uitgavenbudgetten in de begroting. Het percentage voor de algemene prijsontwikkeling wordt geba-

seerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de mei/junicirculaire 2017 (prijsmutatie Bruto Binnen-

lands Product). In het CEP is daarvoor de volgende basis gehanteerd. 

  
 

Algemene ontwikkeling baten 

Algemene uitkering 

De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de 

mei/junicirculaire 2017. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2017 

worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan 

van lopende prijzen (dus inclusief inflatie).  

 

Wet waardering onroerende zaken 

De belastingen werden voorheen trendmatig verhoogd met 2% of, als dit hoger is, de inflatie zoals 

vermeld in de meicirculaire. Bij de behandeling van de belastingvoorstellen voor het jaar 2017 is een 

motie aangenomen om vanaf 2018 de autonome toename van 2% extra opbrengsten per jaar te 

schrappen. Een eventuele extra opbrengst aan onroerende zaakbelasting dient gebaseerd te worden 

op de noodzakelijke inkomsten voor het in stand houden dan wel te verbeteren van het voorzienin-

genniveau. Dit betekent dat er geen inflatiecorrectie wordt doorgevoerd van de opbrengsten OZB. 

 

Belastingen en dergelijke 

 Voor de rechten (rioolheffing en reinigingsrecht) wordt uitgegaan van 100% kostendekking. 

 De overige belastingen stijgen minimaal trendmatig. Voor de indexering wordt uitgegaan van een 

vast percentage van 2% of, als dit hoger is, de inflatie (prijs nationale bestedingen) zoals vermeld 

in de mei/junicirculaire 2017 gemeentefonds. 

 Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt 3,11% van de omzet.  

 Pachten en erfpachten worden bepaald op grond van de “Notitie erfpachtbeleid 2006” en “Nota 

Pachtbeleid 2007”. 

Opbrengsten uit grondtransacties van pachtgronden worden voor zover die de begrote opbrengst 

overschrijden gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer de op-

brengsten lager zijn wordt het verschil onttrokken uit die reserve. Overschrijdt de reserve behoed-

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Prijs overheidsconsumptie, beloning medewerkers 2,40% 2,30% 2,30% 2,30%

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) 1,40% 1,70% 1,60% 1,70%
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zaamheid grondtransacties het maximale plafond van € 1,5 miljoen dan vloeit het meerdere naar de 

algemene reserve. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties heeft per 1-1-2017 een 

omvang van ca € 0,83 miljoen.  

Op 26 februari 2015 heeft de raad ingestemd met de aanpassing van de grondnota. Daardoor wordt 

50% van de opbrengst uit grondtransacties in de Ecologische Hoofdstructuur en gelegen binnen de 

gebiedsimpulsgebieden N69 geherinvesteerd in de uitvoering van het gebiedsakkoord N69. Concreet 

betekent dit, investeren in de realisatie van ecologische verbindingszones/groen en de uitvoering van 

de gebiedsimpulsen en Nulplus maatregelen. De inkomsten en uitgaven lopen via de bestemmingsre-

serve “DOB-Gebiedsakkoord N69”. 

 

Grondexploitaties 

Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties wordt uitgegaan van de volgende para-

meters: 

- Kostenstijging: 2% 

- Opbrengstenstijging 2% 

- Rentelasten: 1,5 %  

- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht) 

De disconteringsvoet van 2% is gebaseerd op het streven van de EU om de inflatie rond dit percenta-

ge te laten uitkomen. In lijn met die gedachte stellen we voor om voor de kosten- en opbrengstenstij-

ging van de grondexploitaties, met name vanwege de langere doorlooptijd van die projecten, eenzelf-

de percentage te hanteren. Hierbij respecteren we eerder gesloten overeenkomsten.    

 

Overig 

Voor het begrotingsjaar en de meerjarenplanning gaan wij uit van de hoogte van het aantal woningen 

en inwoners per 1 januari 2017. Omdat de realisatie van de geplande woningbouw een hoge mate van 

onzekerheid kent, worden woningbouwprognoses niet meegenomen.  

 

Dit is geheel in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe en de algemene regels van ver-

antwoording: lasten nemen zodra ze voorzien zijn en baten nemen zodra ze gerealiseerd zijn.  

 

De ramingen in de begroting (perspectievennota) zijn gebaseerd op 18.340 inwoners en 7.770 woon-

ruimten.  

 

Risico’s  

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 de perspectievennota wordt daarom het-

zelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken.  

 
 

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

Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de Jaarstukken 2016 onder de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Omschrijving risico

Bedragen x € 1.000 Kans AR AR GREX Totaal AR AR GREX Totaal

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning

a. Verkoop pachtgronden Zeer gering 25 0 25 25 0 25

b. Algemene uitkering: effect wijzigingen Gering 75 0 75 75 0 75

c. Vennootschapsbelasting Gering 38 0 38 38 0 38

6. Taakveld Sociaal domein

d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk 225 0 225 225 0 225

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu

e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk 50 0 50 50 0 50

8. Taakveld VHROSV

f. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk 75 0 75 75 0 75

g. Risico's grondexploitatie Hoog 0 1.713 1.713 0 1.633 1.633

Organisatie/bedrijfsrisico

h. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering 230 0 230 230 0 230

j. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk 46 0 46 42 0 42

Verbonden partijen

k. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk 180 0 180 30 0 30

Totaal 943 1.713 2.656 790 1.633 2.423

Jaarstukken 2016 2e burap 2016 
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3 Financiële positie 
 
 
De financiële positie van de gemeente is medebepalend voor de keuzes en prioriteiten die de ge-

meenteraad kan stellen.  

 

Het financieel meerjarenperspectief 

Om een goed beeld te krijgen in de mogelijkheden wordt het financiële perspectief voor de jaren 2018-

2021 bepaald. Dit is als volgt tot stand gekomen: 

 Startpositie is de geamendeerde programmabegroting 2017, vastgesteld op 3 november 2016 en 

de begrotingswijzigingen tot en met 20 april 2017. 

 De jaarschijf 2021 is toegevoegd. 

 De financiële kaders conform hoofdstuk 2. 

 De mutaties van de algemene uitkering volgens de september- en decembercirculaire 2016. 

 De meerjarige mutaties uit de op 27-29 juni 2017 geagendeerde vast te stellen 1
e
 Burap 2017.  

 

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

 

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 

De financiële positie van de gemeente wordt mede bepaald door de inzichten in de positie van de 

reserves en voorzieningen gedurende de looptijd van de perspectievennota. De reservepositie wordt 

veelal beïnvloed door de verwachte toevoegingen vanuit de resultaten van de grondexploitaties. Van 

belang hierbij is het moment dat die middelen ook daadwerkelijk beschikbaar komen. Dit omdat zon-

der die zekerheid voorgenomen beleidsvoornemens mogelijk in gevaar komen. Adequate inschattin-

gen, met de nodige waarborgen, zijn daarom van groot belang. 

 

De financiële positie van de gemeente Bergeijk is, het risicoprofiel en de stille reserves in oogschouw 

nemend, gezond te noemen. Het is wel noodzakelijk om te blijven sturen op behoud van die financiële 

positie.  

 

Bij de actualisering van de grondexploitaties zijn de parameters waarop de calculaties worden bere-

kend op actualiteit beoordeeld en is gekeken naar de inschattingen van de fasering. Dit omdat dit mo-

gelijk negatieve effecten kan heeft op de grondexploitaties en daarmee op toekomstige  winsten en 

verliezen.  

 

Bij de invoering van het sociaal domein heeft de raad bepaald dat de middelen die we ontvangen voor 

het sociaal domein voor een periode van 3 jaar beschikbaar moeten blijven voor de decentralisatie. Dit 

betekende enerzijds dat eventuele overschotten in een bestemmingsreserve werden opgenomen. 

Anderzijds werd in de (meerjaren)begroting een stelpost opgenomen waarin een overschot dan wel 

tekort werd verwerkt. De gedachte hierbij was dat na een aantal jaren de ramingen stabiel dienen te 

zijn en budgetten dan op basis van reële ramingen opgenomen worden in de begroting. Wij zijn van 

mening dat de cijfers voor het begrotingsjaar dermate stabiel zijn dat de ramingen reëel zijn. De stel-

post kan daarmee vervallen. Uitgangspunt daarbij is dat de budgetten gefixeerd zijn op het niveau van 

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Saldo programmabegroting 2017 a 197 24 165 -8

Raad december 2016 pilot dagbesteding Riethoven b -35 0 0 0

Raad december 2016 pilot dagbesteding Riethoven stelpost SD b 35 0 0 0

Saldo begroting 2017 na wijzigingen c= (a+b) 197 24 165 -8

Bestaand beleid d 102 10 -73 -25

Nieuw beleid e -384 -741 -369 -382

Totaal wijzigingen f = (d+e) -282 -731 -442 -407

Saldo perspectievennota 2018-2021 g = (c+f) -85 -707 -277 -415
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de begroting 2017. Natuurlijk is er binnen de 3 decentralisaties voor een deel sprake van open-einde 

regelingen. Maar dit is niet anders dan bijvoorbeeld bij de het aantal uitkeringsgerechtigden.  

In de jaren 2015-2016 is er een egalisatiereserve sociaal domein opgebouwd van ca € 844.000. 

Op grond van de eerdere afspraken zou de egalisatiereserve 3 decentralisaties eindigen na boekjaar 

2017. We stellen voor om deze in stand te houden om eventuele tekorten binnen het sociaal, mochten 

zich die voordoen, op te vangen.  

 

Reserves 

In deze perspectievennota houden we er rekening mee dat in beperkte mate gemuteerd wordt op 

reserves. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven, voor de volledigheid zijn daarin ook de voor-

gestelde mutaties vanuit de 1
e
 Burap 2017 opgenomen. Ook zijn de mutaties opgenomen waarover 

reeds in eerdere momenten besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit kan zijn bij de begroting, een 

burap, de slotwijziging of via een afzonderlijk raadsvoorstel. 

De prognose van de resultaten grexen zijn gebaseerd op de calculaties behorende bij de jaarrekening 

2016. Afhankelijk van het nemen van de resultaten van een bepaalde grondexploitatie leidt dit tot ver-

schillen in de diverse jaren. 

 

 
 
Dit geeft de volgende verwachte stand van de reserves van de gemeente per ultimo jaar.  
 

 
 

Ondergrens algemene reserves 

Op 27 februari 2014 is de nota reserves en voorzieningen 2014 vastgesteld. Hierin is bepaald dat we 

voor de komende jaren uitgaan van een minimale ondergrens van de algemene reserves (algemene 

reserve en algemene reserve risico’s grondexploitaties) van € 4,8 miljoen. Dit is gebaseerd op het 

huidige risicoprofiel van de gemeente, de beleidsuitgangspunten betreffende de reservepositie van de 

verbonden partijen en de risico’s die op ons afkomen als gevolg van de decentralisaties. Wij voldoen 

aan de minimale ondergrens. 

 

Ratio weerstandscapaciteit 

De ratio weerstandscapaciteit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare reserves (algemene 

reserve, algemene reserve risico’s grondexploitatie en post onvoorzien) en de benodigde weerstands-

capaciteit. In de nota reserves en voorzieningen 2014 is de norm gesteld op minimaal 1,0.  

 

 

Mutaties algemene reserves (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo 1e burap 2017 151 0 0 0 0

Sloop + afboeken boekwaarde Bernardusschool -224 -70 0 0 0

Prognose resultaten grexen 88 360 150 1.575 762

Saldo PPN 0 -85 -707 -277 -415

Totaal mutaties algemene reserves 15 205 -557 1.298 347

Mutaties bestemmingsreserves (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

BR inrichting ’t Hof en centrum Riethoven -161 0 0 0 0

BR IKC/Kattendans 500 500 500 250 0

BR IKC/Kattendans Toekomst de Kattendans -35 0 0 0 0

BR DOB plattelandsontwikkeling (PPN) -129 -60 -45 -45 -45

BR budgetoverheveling -258 0 0 0 0

BR ROL anterieure overeenkomsten 37 0 0 0 0

BR ROL Mediation in de Pielis / Eind -8 0 0 0 0

BR ROL stortingen grexen 72 141 44 449 383

BR ROL dekkingsreserve uitvoering nulplusmaatregelen sluipverkeer -121 0 0 0 0

BR egalisatie sociaal domein -127 0 0 0 0

Totaal mutaties bestemmingsreserves -230 581 499 654 338

Omschrijving (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

Algemene reserve 6.783 6.988 6.431 7.729 8.076

Bestemmingsreserves 3.320 3.901 4.400 5.054 5.392

Dekkingsreserves 5.950 5.479 4.998 4.683 4.460

Totaal reserves per 31-12 16.053 16.368 15.829 17.466 17.928
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Het risicoprofiel is bij de jaarstukken 2016 bepaald op € 2,65 miljoen, zie tabel inventarisatie risico  

analyse. 

 

Het verloop van de ratio weerstandscapaciteit zoals opgenomen in de programmabegroting 2017 -

2020 en het verwachte verloop in deze perspectievennota is als volgt: 

 

 
 

De daling van de weerstandsratio wordt met name veroorzaakt door het instellen van een bestem-

mingsreserve rente BBV-wijziging. Bij de in juni / juli 2017 behandelde jaarrekening 2016 is voorge-

steld om vanuit de algemene reserve risico’s grondexploitaties een bestemmingsreserve te vormen 

voor het afdekken van rentenadelen in de exploitatie. Dit omdat we 2% minder rente mogen doorreke-

nen naar de grondexploitatie. Hierdoor zijn de algemene reserves lager dan bij de begrotingsbehande-

ling in november 2016, werd verwacht.  

 

Voorzieningen 

In onderstaand overzicht zijn alle voorzieningen in beeld gebracht. Deze voorzieningen zijn bij de jaar-

stukken 2016 beoordeeld. De voorzieningen zijn voor dit moment toereikend. 

 

De geraamde standen van de voorzieningen, gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2016, de 1
e
 Burap 

2017 en de begroting 2017-2020, per 31 december van elk jaar zijn als volgt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Jaar Begroting 2017 PPN 2018-2021

2017 2,38 2,23

2018 2,32 1,97

2019 2,73 1,99

2020 2,82 1,81

2021 - 2,56

Omschrijving (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

Riolering 45 99 214 334 487

Bora 801 827 873 906 1.248

Tekorten grondexploitaties 5.241 5.251 1.701 1.701 1.772

Dubieuze debiteuren 111 111 111 111 111

Totaal voorzieningen per 31-12 6.199 6.287 2.899 3.052 3.619
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4 Financieel overzicht beleidsitems 
 
Overzicht exploitatiebaten en –lasten 
 

 
 
 
 

ID Omschrijving 2018 2019 2020 2021

B00 Stand primitieve begroting u 196.811 23.824 164.782 -7.585

Totaal B00 196.811 23.824 164.782 -7.585

Totaal begroting 196.811 23.824 164.782 -7.585

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen u -437.179 -486.986 -482.216 -437.068

Totaal BB01 -437.179 -486.986 -482.216 -437.068

BB02 Algemene uitkering i 645.594 771.628 814.879 978.199

Algemene uitkering SD i -91.599 -90.231 -83.040 -71.996

Totaal BB02 553.995 681.397 731.839 906.202

BB03 Prijsontwikkeling u -24.565 2.610 -46.629 -95.398

Loonontwikkeling u -139.700 -186.200 -233.200 -280.700

Totaal BB03 -164.265 -183.590 -279.829 -376.098

BB04 Dividend BNG i 50.149 50.149 50.149 50.149

Totaal BB04 50.149 50.149 50.149 50.149

BB05 Rente i -248.000 -245.000 -156.000 -127.000

Rente reserve BBV-wijziging i 248.000 245.000 156.000 127.000

Totaal BB05 0 0 0 0

BB06 Innovatieve bluswatervoorziening bijdrage VRBZO u 0 -5.800 -5.800 -5.800

Innovatieve bluswatervoorziening minder huur u 0 5.800 5.800 5.800

Totaal BB06 0 0 0 0

BB07 Leerlingenvervoer u 74.000 74.000 74.000 74.000

Totaal BB07 74.000 74.000 74.000 74.000

BB08 Exploitatie gemeenschapshuizen u -15.502 -15.502 -15.502 -15.502

Totaal BB08 -15.502 -15.502 -15.502 -15.502

BB09 Afvalstoffenheffing i -6.867 -7.519 -40.740 -40.740

u 6.867 7.519 40.740 40.740

Totaal BB09 0 0 0 0

BB10 OZB i -70.597 -142.604 -216.012 -290.929

Totaal BB10 -70.597 -142.604 -216.012 -290.929

BB11 Europese Energie Efficiency richtlijn u -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal BB11 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

BB12 Secretarieleges i 26.513 52.552 67.440 63.595

u -1.721 -11.095 -14.604 -14.726

Totaal BB12 24.792 41.457 52.836 48.869

BB13 Meters externe overstorten vervangen i.c.m. Waterschap u -10.500 0 0 0

Meters externe overstorten vervangen i.c.m. Waterschap rioolheffing u 10.500 0 0 0

Totaal BB13 0 0 0 0

BB14 Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit Zuidoost-Brabant u -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Totaal BB14 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

BB15 Hagelschade bossen Bergeijk u -25.000 -25.000 0 0

Totaal BB15 -25.000 -25.000 0 0

BB16 Garantiebanen u 0 0 0 -18.300

Totaal BB16 0 0 0 -18.300

BB17 Representatiekosten u -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Totaal BB17 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

BB18 Programmakosten ISD i 91.846 110.980 160.030 160.030

u -84.193 -151.193 -208.393 -225.393

Totaal BB18 7.653 -40.213 -48.363 -65.363

BB19 Sociaal domein stelpost u 346.943 449.864 470.405 481.430

Sociaal domein stelpost u 168.004 166.679 159.530 148.504

Sociaal domein participatie u 49.367 72.884 72.157 101.569

Sociaal domein jeugd u -536.636 -639.212 -639.212 -639.212

Sociaal domein Wmo u 112.573 112.573 112.573 112.573

Sociaal domein Wmo u -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Sociaal domein Wmo bonusbudget i 80.000 18.719 0 0

Sociaal domein Wmo WVK i 17.000 17.000 17.000 17.000

Sociaal domein Wmo pilot dagbesteding Riethoven u -34.800 -34.800 -34.800 -34.800

Sociaal domein Wmo pilot dagbesteding Riethoven stelpost u 34.800 34.800 34.800 34.800

Totaal BB19 157.251 118.507 112.453 141.864

BB20 Realisatie Middenweg Eersel-Bergeijk u -5.333 -5.266 -5.200 -5.133

Totaal BB20 -5.333 -5.266 -5.200 -5.133

BB21 Overige (administratieve) wijziging i -19.375 -21.834 -7.553 6.816

u 654 -4.960 -10.194 -15.426

Totaal BB21 -18.721 -26.794 -17.747 -8.610

BB22 Riolering u 0 0 0 -14.960

Riolering rioolheffing i 0 0 0 14.960

Totaal BB22 0 0 0 0

Totaal bestaand beleid 102.242 10.553 -72.591 -24.919
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ID Omschrijving 2018 2019 2020 2021

NB01 Nieuwbouw Kindcentrum 't Hof u pm pm pm pm

Totaal NB01 pm pm pm pm

NB02 Toekomst de Kattendans u pm pm pm pm

Totaal NB02 pm pm pm pm

NB03 Flexibele schil formatie u -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal NB03 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

NB04 Evaluatie BErgeijk-ACTIVE! u 0 -20.000 -20.000 -20.000

Totaal NB04 0 -20.000 -20.000 -20.000

NB05 Kempische Industrie Agenda u -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totaal NB05 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

NB06 Uitbreiding bergingscapacitiet sporthal Koolakkers u -2.800 -2.760 -2.720 -2.680

Totaal NB06 -2.800 -2.760 -2.720 -2.680

NB07 Uitvoeringsprogramma visie VTE u -46.350 -46.350 0 0

Totaal NB07 -46.350 -46.350 0 0

NB08 Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk u -1.333 -1.317 -1.300 -1.283

Totaal NB08 -1.333 -1.317 -1.300 -1.283

NB09 Vervangen naar Ledsportveldverlichting i 759 2.312 2.312 3.864

u 5.535 -1.885 -1.745 -9.072

Totaal NB09 6.294 427 567 -5.208

NB10 Lidmaatschap Slimmer Leven u -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Lidmaatschap Slimmer Leven stelpost u 5.000 5.000 5.000 5.000

Totaal NB10 0 0 0 0

NB11 Instellen en faciliteren AED werkgroepen u -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Totaal NB11 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

NB12 Harmonisatie kinderopvang u 0 0 0 0

Totaal NB12 0 0 0 0

NB13 Organisatie Aquinohuis u 0 0 0 0

Totaal NB13 0 0 0 0

NB14 Project slimme mobiliteitsoplossingen u -15.000 0 0 0

Project slimme mobiliteitsoplossingen stelpost u 15.000 0 0 0

Totaal NB14 0 0 0 0

NB15 Subsidie zelfhulpgroepen de Kempen u -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

Subsidie zelfhulpgroepen de Kempen stelpost u 4.850 4.850 4.850 4.850

Totaal NB15 0 0 0 0

NB16 Verhoging bijdrage 5 gemeenschapshuizen u -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Totaal NB16 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

NB17 Voorbereiding invoering Omgevingswet u -45.000 -45.000 0 0

Totaal NB17 -45.000 -45.000 0 0

NB18 Opstelling omgevingsvisie u -50.000 -50.000 0 0

Totaal NB18 -50.000 -50.000 0 0

NB19 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2018 u -59.500 -45.000 -45.000 -45.000

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2018 Reserve DOB i 59.500 45.000 45.000 45.000

Totaal NB19 0 0 0 0

NB20 Herinrichten kruising Neerrijt u -2.133 -2.107 -2.080 -2.053

Totaal NB20 -2.133 -2.107 -2.080 -2.053

NB21 Uitbreiding parkeercapaciteit spp Bergeheide u -2.667 -2.633 -2.600 -2.567

Totaal NB21 -2.667 -2.633 -2.600 -2.567

NB22 Fietsambitie Bergeijk Riethovensedijk u -18.667 -18.433 -18.200 -17.967

Fietsambitie Bergeijk rioolvervanging u -11.000 -10.900 -10.800 -10.700

Fietsambitie Bergeijk egalisatie u 11.000 10.900 10.800 10.700

Fietsambitie Bergeijk u 0 -26.667 -53.000 -79.000

Totaal NB22 -18.667 -45.100 -71.200 -96.967

NB23 Herinrichten van de Kept u -17.333 -17.117 -16.900 -16.683

Totaal NB23 -17.333 -17.117 -16.900 -16.683

NB24 Bereikbaarheidsagenda Brainport Duurzaam Slim Verbonden u -18.200 -18.200 -18.200 -18.200

Totaal NB24 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200

NB25 Inrichting uniforme schoolomgevingen u -5.973 -5.899 -5.824 -5.749

Totaal NB25 -5.973 -5.899 -5.824 -5.749

NB26 Uitvoeren integraal gebiedsplan N69 u 0 0 0 -25.600

Totaal NB26 0 0 0 -25.600

NB27 Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing u -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totaal NB27 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

NB28 Ontwikkeling herinrichten 't Hof Noord fase 4 i 360.001 0 0 0

u -344.276 -278.577 -16.061 788

Totaal NB28 15.725 -278.577 -16.061 788

NB29 Onderuitputting kapitaallasten u 39.320 27.734 21.667 48.534

Totaal NB29 39.320 27.734 21.667 48.534

Totaal nieuw beleid -383.617 -741.399 -369.151 -382.168

Eindtotaal -84.564 -707.022 -276.960 -414.672
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De mutaties leiden tot het volgende begrotingsbeeld. 
 

 
 
De mutaties in de PPN leiden tot het volgende begrotingsbeeld, verdeeld naar structureel en inciden-
teel. De provincie toetst of onze begroting structureel in evenwicht is. 
 

  

2018 2019 2020 2021

Beginstand begroting (B00) 196.811 23.824 164.782 -7.585

Mutaties bestaand beleid (BB) 102.242 10.553 -72.591 -24.919

Mutaties nieuw beleid (NB) -383.617 -741.399 -369.151 -382.168

Totaal -84.564 -707.022 -276.960 -414.672

Structureel 2018 2019 2020 2021

Beginstand begroting 2017 371.314 433.569 392.797 -7.585

Mutaties PPN -128.163 -269.230 -431.742 -440.621

Totaal structureel 243.151 164.339 -38.945 -448.206

Incidenteel 2018 2019 2020 2021

Beginstand begroting 2017 -174.503 -409.745 -228.015 0

Mutaties PPN -153.212 -461.616 -10.000 33.534

Totaal incidenteel -327.715 -871.361 -238.015 33.534

Totaal begroting 2018 2019 2020 2021

Beginstand begroting 2017  (B00) 196.811 23.824 164.782 -7.585

Mutaties PPN -281.375 -730.846 -441.742 -407.087

Totaal -84.564 -707.022 -276.960 -414.672
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Overzicht investeringen PPN 

 

In de begroting 2017 zijn een aantal investeringen opgenomen voor de jaarschijven 2018-2020. Om 

een totaaloverzicht van de investeringen 2018-2021 te hebben zijn deze daarom in beeld gebracht. Dit 

naast de investeringen die uit de PPN 2018-2021 volgen. 

De bruto-investeringen zijn in beeld gebracht met daarnaast een overzicht van eventuele bijdragen / 

subsidies / andere dekkingsbronnen. 

 

 
 

  

Bruto investering per jaar Bijdrage van derden / subsidies

Vastgesteld   in Omschrijving

Afschr.term

ijn 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Begroting  2017 Bedrijfswagens buitendienst 2x 10 100.000 0 0 0 0 0 0 0

Fietstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren 30 350.000 0 0 0 175.000 0 0 0

Herinrichting Hof noord fase 4 30 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

IGP N69 maatregelen 30 555.000 1.080.000 1.080.000 0 240.000 600.000 600.000 0

Realisatie Middenweg Bergeijk-Eersel 30 4.102.000 0 0 0 1.102.000 0 0 0

Realisatie Middenweg Bergeijk-Eersel grondtransacties 1 1.231.000 0 0 0 1.231.000 0 0 0

Uitdiepen visvijvers uitvoeringskrediet 30 140.000 0 0 0 150.000 0 0 0

Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 30 515.000 0 0 0 394.000 0 0 0

Vervanging meubilair gemeentehuis 15 0 300.000 0 0 0 0 0 0

Drukriolering bouwkundig 60 18.000 18.000 18.000 0 0 0 0 0

Drukriolering electromechanisch 15 87.000 87.000 87.000 0 0 0 0 0

Rioolgemaal electromechanisch 15 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0

Randvoorziening electromechanisch 15 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0 0

Rioolvervanging / verbetering vGRP 60 240.000 240.000 1.203.000 0 0 0 0 0

Totaal Begroting  2017 8.416.000 1.803.000 2.466.000 0 3.292.000 600.000 600.000 0

PPN 2018 Herinrichten 't Hof fase 4 inrichten Sterrepad e.o. 30 0 0 200.000 0 0 0 200.000 0

Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied 30 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Herinrichten 't Hof fase 4 verschuiving investeringen 2018 naar 2020 30 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichten 't Hof fase 4 verwerving 1 0 333.000 0 0 0 0 0 0

Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding 30 165.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichten van de Kept 30 325.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichten van de Kept riolering 60 175.000 0 0 0 0 0 0 0

Rioolvervanging VGRP (tbv de Kept) 60 -175.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel 30 40.000 0 0 0 0 0 0 0

IGP N69 maatregelen 30 0 0 0 1.080.000 0 0 0 600.000

Inrichten uniforme schoolomgevingen 30 112.000 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie Middenweg Eersel - Bergeijk 30 1.868.000 0 0 0 1.968.000 0 0 0

Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk 30 25.000 0 0 0 0 0 0 0

Uitbreiden bergingscapaciteit sporthal Koolakkers 20 40.000 0 0 0 0 0 0 0

Uitbreiden parkeergelegenheid sportpark Bergerheide 30 30.000 0 0 0 0 0 0 0

Vervangen verlichting sportaccommodaties 30 70.000 140.000 0 140.000 0 0 0 0

Drukriolering bouwkundig 60 0 0 0 18.000 0 0 0 0

Drukriolering electromechanisch 15 0 0 0 87.000 0 0 0 0

Rioolgemaal electromechanisch 15 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Randvoorziening electromechanisch 15 0 0 0 28.000 0 0 0 0

Herinrichten Riethovensedijk / Ploeg / Bucht 30 350.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichten Riethovensedijk / Ploeg / Bucht Riool 60 300.000 0 0 0 0 0 0 0

Fietsambitie Bergeijk 30 0 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0

Totaal PPN 2018 2.325.000 973.000 1.700.000 1.903.000 1.968.000 0 200.000 600.000

Eindtotaal 10.741.000 2.776.000 4.166.000 1.903.000 5.260.000 600.000 800.000 600.000
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5 Toelichting beleidsitems 
 

Bestaand beleid 
 

BB00 Stand primitieve begroting 2017-2020 

De geamendeerde meerjarenbegroting 2017-2020 is de basis voor het opstellen van de PPN 2018-

2021. De jaarschrijf 2021 is toegevoegd. 

 

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen 

De aanpassingen van de bijdragen zijn gebaseerd op de voorlopige begrotingen. Deze moeten nog 

door de Algemene besturen worden goedgekeurd. 

 
 

De begrotingen van de verbonden partijen leiden tot nadelige effecten voor de gemeentelijke begro-

ting. Voor de GGD en VRBZO zijn dit wijzigingen die voortkomen uit indexering.  

 

In de begroting 2018 van de ODZOB is onder de collectieve taken het pakket werkzaamheden voor 

Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB) opgenomen. Voorheen was dit een taak buiten het werkpro-

gramma en namen wij deze niet af. 

 

Het Algemeen Bestuur van de MRE heeft medio 2016 het meerjarenplan Brainport Development 

2017-2020 vastgesteld. De gemeente heeft voorafgaand hierop geen zienswijze ingediend. De bijstel-

ling is nu verwerkt in de raming 2018, dit samen met de indexering.  

 

De mutaties uit de begroting 2018 van de GRSK  zijn verwerkt. De stijging van de bijdrage wordt sterk 

beïnvloed door een verschuiving van personele lasten in de programmakosten naar bedrijfsvoerings-

kosten. Daarnaast zijn de effecten uit de Kadernota 2018 verwerkt.  

 
 

De begroting van de GRSK werkt door in overige budgetten in de begroting. Een deel valt binnen het 

sociaal domein, dit wordt op de stelpost sociaal domein verwerkt.  

 

In de begroting van de GRSK is aangegeven dat de exploitatiekosten van het werkgeversservicepunt 

Kempenplus in de vorm van een pilot is opgezet. In de periode 2013 tot en met 2017 zijn de exploita-

tiekosten gedragen door de WVK. Om een zuivere afweging te krijgen is het goed om in de gemeente-

lijke begroting er reeds rekening mee te houden dat, bij een positieve evaluatie van het werkgevers-

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2018 2019 2020 2021

GGD -2.329 -2.329 -2.329 -2.329

ODZOB -13.105 -13.105 -13.105 -13.105

VRBZO -9.633 -9.633 -9.633 -9.633

MRE -11.212 -11.212 -11.212 -11.212

GRSK -350.900 -400.707 -229.810 -184.662

GRSK doortrekken bestuursopdracht participatie 0 0 -166.127 -166.127

GRSK Werkgeversservicepunt Kempenplus -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Totaal -437.179 -486.986 -482.216 -437.068

Begroting 2018 2019 2020 2021

Totaal begroot 2017 gemeente incl. 3 D -2.810.765 -2.744.990 -2.733.369 -2.733.369

Bijstelling Begroting 2017-2021 -350.900 -400.707 -229.810 -184.662

Totaal bijstelling begroting GRSK 2017-2021 -350.900 -400.707 -229.810 -184.662

a. Totaal bijdrage begroting GRSK 2017-2021 -3.161.665 -3.145.697 -2.963.179 -2.918.031

Verlaging budget programmakosten re-integratie 46.649 46.649 46.649 46.649

Verlaging budget programmakosten schuldhulpverlening 52.222 53.574 58.818 58.818

Verlaging budget programmakosten re-integratie ivm bestuursopdracht participatie 0 0 0 0

Verhoging stelpost decentralisaties (jeugd) 63.374 63.463 62.204 50.577

b. Totaal bijstelling lokaal (verschuiving programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten) 162.245 163.686 167.671 156.044

a+b Totaal bijstellingen -188.655 -237.021 -62.139 -28.618
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servicepunt, de lasten vanaf 2018 op het conto van de gemeente komen. Wij verwachten een positie-

ve evaluatie en houden rekening met deze kosten.  

 

BB02 Algemene uitkering 

Twee keer per jaar zijn er officiële bijstellingsmomenten van de algemene uitkering. Dit zijn de mei- en 

septembercirculaire. Over de gevolgen van septembercirculaire 2016 is de raad op 5 oktober 2016 

geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De gevolgen worden nu verwerkt. 

Daarnaast geeft de doorrekening van de decembercirculaire 2016 nog een inschatting van bijstellin-

gen naar volgende jaren. Deze hebben wij berekend en zijn eveneens in onderstaande tabel opgeno-

men. De doorrekening van de decembercirculaire leidt tot een positief saldo. Dit wordt vooral veroor-

zaakt doordat vanaf 2017 structureel middelen beschikbaar zijn gesteld voor de bestrijding van ar-

moede van kinderen.   

 
 

De septembercirculaire 2016 heeft tot gevolg dat de Wmo uitkering afneemt. Het budget wordt jaarlijks 

aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Dit 

is structureel € 36.000. Er wordt vanuit gegaan dat de uitgaven met hetzelfde bedrag afnemen. In 

programma Sociaal domein wordt hier rekening mee gehouden. Dit naast de actualisatie van de bud-

getten ISD. 

 

De financiering van taken die de VNG voor alle gemeenten uitvoert verandert met ingang van 2018. 

De middelen worden niet langer in minder gebracht op het gemeentefonds en daarmee ook niet recht-

streeks verstrekt aan de VNG. In plaats daarvan wordt het gemeentefonds verhoogd en zal de VNG 

het zogenaamde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering invoeren. Als nieuw financieringsar-

rangement zal dit in de algemene ledenvergadering van de VNG op 17 juni ter goedkeuring worden 

voorgelegd. Het gevolg is dat de inkomsten van de algemene uitkering voor de gemeente stijgen maar 

dat daar tegenover een uitgavenpost opgenomen dient te worden waaruit wij de VNG dienen te be-

kostigen. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt voor de gemeente. Dit zal haar uitwer-

king krijgen in de mei- of septembercirculaire. Op dat moment verwerken we dit in onze begroting.  

 

De doorwerking van de septembercirculaire 2016 met betrekking tot de loon- en prijsontwikkeling is 

verwerkt onder BB03.  

 

De inkomsten vanuit de integratie-uitkering sociaal domein worden betrokken bij het budgettair opne-

men van het sociaal domein in de begroting. Bijstellingen aan de inkomstenzijde via de algemene 

uitkering leiden tot bijstellingen van de stelpost voor het sociaal domein. De mutaties leiden hierdoor 

niet tot een begrotingsresultaat. 

 

In de decembercirculaire is melding gemaakt van extra inkomsten in het sociaal domein maar de ver-

deling voor 2018 en verder is nog niet bekend. Wij nemen hiervoor nu een indicatief bedrag op. Via de 

meicirculaire wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. 

 
 

Algemene uitkering 

x 1.000

2018 2019 2020 2021

Begroting algemene uitkering 13.674 13.856 14.123 14.203

Mutaties septembercirculaire 2016 580 708 751 914

Mutaties decembercirculaire 2016 66 64 64 64

Algemene uitkering 14.320 14.628 14.938 15.181

Integratie-uitkering sociaal domein

x 1.000

2018 2019 2020 2021

IU sociaal domein begroting 2016 7.438 7.266 7.107 7.065

Mutaties septembercirculaire 2016 -169 -167 -160 -149

Mutaties decembercirculaire 2016 indicatief 77 77 77 77

IU sociaal domein 7.346 7.176 7.024 6.993
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BB03 Loon- en prijsontwikkeling(€ 164.265 N, oplopend naar € 376.098 N) 

De raad heeft op 22 december 2016 de Verordening geldelijke tegemoetkoming aan de fracties in de 

gemeenteraad en verantwoording van de geldelijke tegemoetkoming vastgesteld. Hierdoor dient het 

budget van de fractievergoeding met € 4.200 verhoogd te worden. 

Voor loon- en prijsontwikkelingen zijn stelposten opgenomen in de begroting. Op basis van de laatste 

inzichten van het Centraal Economisch Planbureau nemen de loonkosten toe. Dit komt vooral door 

hogere premies van het ABP en belastingen. Dit werkt door naar volgende jaren. Wij ramen hiervoor  

€ 135.500 bij. Dit loopt op naar € 276.500. 

Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene uitgangspunten onder hoofdstuk Financiële kaders begro-

ting. De budgetten worden daarop aangepast. 

 

Daarnaast heeft de doorwerking van de septembercirculaire 2016 en een aantal indexeringen effect 

op de stelpost prijsontwikkeling. 

 

BB04 Dividend BNG (€ 50.149 V) 

De BNG heeft in 2016 een hogere winst weten te behalen dan in 2015. Het dividend wordt op basis 

van het bestaande dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het huidige beleid gaat uit van een 

uitkering van 25%, dit tot en met 2018. In de begroting houden we rekening met een dividend van  

€ 82.000. Wij verhogen dit structureel met € 50.000 tot € 132.000. 

 

BB05 Rente grexen (€ 248.000 N, dekking BR rente BBV-wijziging grexen) 

De commissie BBV staat niet toe om oude geldleningen te herbenoemen tot projectfinanciering voor 

de grondexploitaties. Zij onderschrijft dat het logisch is dat hiervoor destijds leningen zijn aangetrok-

ken maar er is geen 1 op 1 relatie. Wij hadden er rekening mee gehouden dat de regelgeving wel 

zodanig geïnterpreteerd kon worden dat projectfinanciering mogelijk was. Onze redenatie wordt niet 

overgenomen door de commissie BBV. Gevolg is dat we niet 3,5% toe mogen rekenen naar de 

grondexploitaties maar 1,5%. Dit leidt tot een rentenadeel in de reguliere exploitatie. Om dit nadeel af 

te dekken wordt bij de behandeling van de jaarrekening 2016 voorgesteld om vanuit de algemene 

reserve risico’s grondexploitaties een bestemmingsreserve rente BBV-wijziging grexen in te voeren. 

Dit verwerken we in de begroting.  

 

BB06 Innovatie bluswatervoorziening (budgetneutraal) 

Sinds 1 januari 2014 hanteert Brabant Water een nieuwe ontwerpnorm voor haar waterleidingnet. Het 

gevolg hiervan is dat brandkranen verder uit elkaar komen te liggen en dat in de komende 90 jaar 

circa 60% van de huidige brandkranen wordt gesaneerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de regio-

nale bluswaterdekking. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorzieningen. Met het 

wegvallen van brandkranen ontstaat er een te kort aan bluswaterwinpunten.  

De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost biedt hiervoor een oplossing door:  

 een nieuw watertransportsysteem aan te schaffen waardoor vanaf de waterbron binnen 30 minu-

ten ca. 2000 l/min over 400 m kan worden getransporteerd.  

 het huidige waterpendelsysteem van de brandweer te optimaliseren waardoor over ca. 3 km ten-

minste 1500 l/min kan worden getransporteerd.  

Deze oplossing leidt voor onze gemeente tot een structurele jaarlijkse verhoging van de inwoner-

bijdrage van € 5.800. Op termijn levert dit echter voor onze gemeente een besparing op omdat huur- 

en onderhoudskosten (gedeeltelijk) komen te vervallen. Deze bedragen momenteel € 19.000 respec-

tievelijk  € 5.000.   

De VRBZO acht het reëel dat gesprekken met Brabant Water er toe leiden dat vanaf eind 2018 de 

afspraken over huur en onderhoud van brandkranen kunnen worden gewijzigd. 

 

BB07 Leerlingenvervoer (€ 74.000 V) 

In de organisatie van het leerlingenvervoer is de afgelopen jaren een professionaliseringsslag ge-

maakt. Hierdoor zijn meer leerlingen in staat gebleken zelfstandig te reizen wat heeft geleidt tot verla-
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ging van de kosten. In combinatie met de dalende leerlingenaantallen wordt een structurele afname 

van de kosten verwacht. Vanwege de nieuwe aanbesteding verandert de prijs voor leerlingenvervoer. 

De effecten hiervan zijn ten tijde van het opstellen van deze PPN nog niet bekend. Deze zullen even-

tueel verwerkt worden in de 2
e
 Burap 2017 en de begroting 2018 en verder.  

 

BB08 Exploitatie gemeenschapshuizen (€ 15.502 N) 

Op 6 april 2017 is de raad geïnformeerd over een aantal onderwerpen voortvloeiend uit de evaluatie 

gemeenschapshuizen. Daarin is opgenomen dat het bedrag voor huisvestingszaken van Den Eijkholt 

structureel verhoogd dient te worden. Dit hebben wij nu verwerkt. 

 

BB09 Afval, overname containers (Investering € 97.710, jaarlijkse stijging kapitaallasten, min-

derkosten huur containers. Positief verschil wordt verwerkt in tarief afvalstoffenheffing) 

De gemeente heeft sinds 1 januari 2000 een overeenkomst met Attero, inzake de facilitaire dienstver-

lening Diftar. Op grond van deze overeenkomst huurt de gemeente de containers en chips. Bergeijk is 

met Attero overeen gekomen om het eigendom van de containers over te nemen, per 1 januari 2017. 

De containers worden overgenomen voor € 97.710. De kapitaallasten zijn in 2018 € 33.873. Voordeel 

is dat de jaarlijkse huursom van € 40.740 vervalt. Deze mutatie is verwerkt in de 1
e
 Burap 2017 en 

werkt door naar volgende jaren.  

 

BB10 Amendement OZB (€ 70.597 N, oplopend naar € 290.929 N) 

De raad heeft in haar vergadering een amendement aangenomen om de jaarlijkse stijging van de 

OZB opbrengst met 2% per jaar te schrappen. Dit wordt nu verwerkt. 

 

BB11 Europese Energie-Efficiency Richtlijn (€ 5.000 N) 

Het uitvoeren van een energie-audit door gemeenten voor grote bedrijven is verplicht vanaf 2016. 

Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak worden gemeenten gecompenseerd in de 

algemene uitkering. Dit is opgenomen in de decembercirculaire 2016.  

Er is nog geen duidelijkheid welke bedrijven onder de audit gaan vallen. Een eerste inschatting is 

max. 5 bedrijven. Kosten worden geraamd op € 5.000. 

 

BB12 Secretarieleges (€ 24.792 V, oplopend naar € 48.869 V) 

 
In 2016 zijn wij begonnen met de uitgifte van DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland. Per uitge-

geven DigiD levert dit 10 euro op. Op basis van bezetting verwachten wij 150 uitgiften per maand te 

kunnen realiseren. Hierdoor nemen de opbrengsten uit leges overig toe. Daarnaast zijn de aantallen 

te verstrekken documenten rijbewijzen en reisdocumenten geactualiseerd. Dit leidt tot bijstellingen. 

 

BB13 Meters externe overstorten vervangen i.c.m. Waterschap de Dommel (€ 10.500 in 2018, 

dekking via rioolheffing) 

Voor het onderzoeksproject Kallisto is het afvalwatersysteem rondom RWZI Eindhoven (cluster Eind-

hoven) intensief bemeten en gemodelleerd. Op basis van het eerste meetplan uit 2010 is in gemeente 

Bergeijk een meetnet ingericht in 2011. Naast de cluster-brede doelen vanuit Kallisto, heeft de ge-

meente eigen informatievragen en meetdoelen voor het monitoren van de riolering en de relatie met 

oppervlaktewater. De metingen zijn gezamenlijk door de gemeente en het waterschap opgesteld en 

zijn onderdeel van de overeenkomst inzake de Dienst Monitoring afvalwaterketen zuiveringscluster 

Eindhoven. Het hangt samen met MCP Polaris, een monitoringsplan voor geheel cluster Eindhoven 

gericht op sturing van afvalwaterstromen om de waterkwaliteit in de Dommel te verbeteren. In 2018 

zijn de meters aan de externe overstorten aan het einde van hun levensduur en worden deze vervan-

gen.  

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Bijstellen reisdocumenten ingezetenen 2 1 1 2

Bestellen reisdocumenten niet ingezetenen 2 20 20 20

Bijstellen leges overig 21 22 33 27

Saldo 25 42 53 49
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BB14 Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit Zuidoost-Brabant (€ 4.000 N) 

Op initiatief van de Provincie Noord-Brabant wordt voor elk van de vier Brabantse regio’s een ‘Ontwik-

keldag’ georganiseerd. Doel van deze ontwikkeldagen is het komen tot een integrale aanpak en uit-

voering van projecten op het vlak van Ruimte en Mobiliteit. De regio Zuidoost-Brabant bereidt een 

‘bidbook’ voor, waarin de voor onze regio gewenste gezamenlijke projecten voor het komende jaar zijn 

opgenomen. Elke subregio levert daaraan een bijdrage. De Kempische bijdrage is in concept gereed. 

Voor Bergeijk is de jaarlijkse bijdrage beperkt tot € 4.000 in de werkgeversaanpak De Kempen. 

 

BB15 Hagelschade bossen Bergeijk (€ 25.000 N in elk van de jaren 2018-2019) 

De hagelschade van 2016 heeft geleidt tot noodvellingen in voorjaar van 2017. Uitgangspunt eind 

2016 was naast een deel kaalkap zoveel mogelijk behoud van zogenaamde overstaanders voor be-

houd bosklimaat en voor natuurlijke verjonging. Herstel zou gefaseerd plaats vinden over 5 jaar met 

een kostenraming van € 10.000,- per jaar. Echter de overstaanders werden in het vroege voorjaar ook 

aangetast door de schimmelziekte. Behoud was geen optie. De bomen zijn verwijderd waardoor meer 

kapvlaktes zijn ontstaan en herstelkosten met € 15.000 toenemen tot € 25.000. Kapvlaktes dien je 

volgens de Natuurwet binnen 3 jaar te herplanten met geschikte boomsoorten.  Bijkomend voordeel is 

dat er meer variatie ontstaat en het nieuwe bos minder kwetsbaar is voor toekomstige calamiteiten. 

 

BB16 Garantiebanen (€ 18.300 N in 2021) 

Op 21 april 2016 heeft de raad ingestemd met het voorstel Uitvoering Participatiewet in Kempen. On-

derdeel hiervan is om vóór 2023 4,83 fte garantiebanen te vervullen binnen de eigen organisatie. Mo-

menteel is in de meerjarenraming gerekend met het realiseren van 3 fte in 2020. Wij voegen de reste-

rende verhoging toe in 2021.  

 

BB17 Representatie (€ 20.000 N) 

We willen op diverse terreinen personen in het zonnetje zetten of organisaties ondersteunen bij hun 

evenementen. Wij denken hierbij concreet aan het organiseren van een sportgala waar de kampioe-

nen worden gehuldigd, aan het opzetten van een cultuurfestival in de vorm van een Cultureel Lint in 

combinatie met de uitreiking van een cultuurprijs en ondersteuning bij de open monumentendag om 

de cultuurhistorie te waarderen en nog beter in beeld te brengen. Jaarlijks bezien we welke activi-

teit(en) we in dat jaar vorm geven.  Zo wordt in november 2017 het eerste sportgala georganiseerd.    

De laatste jaren zijn de kosten voor relatiegeschenken en bloemen toegenomen doordat we ruimhartig 

willen zijn in het belonen van de vele mijlpalen die door inwoners, organisaties en verenigingen in 

onze gemeente worden bereikt. Hierbij kan worden gedacht aan jubilea van verenigingen, 50- en 60-

jarige huwelijken, een bloemetje als kleine geste voor diverse gelegenheden, onderscheidingen,  

(afscheids)recepties etc.  

Voor het realiseren van het voorgaande vragen wij om een structurele verhoging van het budget met  

€ 20.000. 

 
BB18 Programmakosten ISD (€ 7.653 V, aflopend naar € 65.363 N) 

 

A. Programmakosten ISD 2018 2019 2020 2021

BUIG (toename cliënten) -276.578 -329.978 -384.478 -384.478

Minimabeleid (toename cliënten) -53.000 -53.000 -53.000 -53.000

Schuldhulpverlening (programmakosten naar bedrijfsvoering GRSK) 52.222 53.574 58.818 58.818

Schuldhulpverlening (programmakosten naar bedrijfsvoering GRSK) -18.222 -17.174 -19.118 -19.118

WMO 175.024 159.024 153.024 136.024

Totaal A -120.554 -187.554 -244.754 -261.754

B. ISD Dekking 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering WMO 36.361 36.361 36.361 36.361

Wmo eigen bijdrage -135.000 -135.000 -135.000 -135.000

BUIG inkomsten rijk (aanvullende bijdrage obv vangnetregeling) 226.846 245.980 295.030 295.030

Totaal B 128.207 147.341 196.391 196.391

Saldo (A+B) 7.653 -40.213 -48.363 -65.363
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 BUIG 

Naast de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren van belang. De ontwikkeling van 

de arbeidsmarkt en de Participatiewet leiden tot een toestroom van personen die aangewezen zijn op 

uitkeringen door de gemeente. Verder is sprake van instroom van statushouders. Er wordt daarom 

uitgegaan van een toename van het aantal clienten met 5%. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven bijge-

steld. 

De gemeente draagt eigen risico op de BUIG uitgaven. Hiervoor is een gestaffelde berekening van 

toepassing. Deze is herrekend op basis van de laatste richtlijnen. Wij komen daardoor in aanmerking 

voor een aanvullende bijdrage wanneer de lasten zich ontwikkelen zoals nu geprognosticeerd. 

 Minimabeleid  

Zoals hiervoor is aangegeven is er sprake van een toestroom van mensen die financiële ondersteu-

ning van de gemeente vragen. Dit naast het feit dat de instroom van statushouders in belangrijke mate 

tot extra kosten voor het minimabeleid leidt. De inrichtingskredieten drukken vooral op 2017. De afge-

lopen jaren zagen we verder oplopende kosten voor bewindvoerders. De verwachting is dat deze ont-

wikkeling zich in 2017 doorzet. 

 Schuldhulpverlening verschuiving programmakosten naar GRSK 

De verschuiving van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten betekent dat de lasten hier dalen. 

De bijdrage aan de GRSK neemt met eenzelfde bedrag toe. De bancaire producten die ISD de Kem-

pen bij de Kredietbank West Brabant afneemt voor schuldhulpverlening worden duurder. Ook de ad-

vieskosten voor externe specialisten worden hoger geraamd. Dit zorgt ervoor dat de totale lasten van 

schuldhulpverlening minder dalen dan de verschuiving naar de bedrijfsvoeringskosten van de GRSK. 

 Wmo 

Over de volle breedte van de Wmo zien we dat de uitgaven naar beneden bijgesteld kunnen worden. 

Op basis van de realisatiecijfers 2016 is een doorkijk gemaakt naar 2017. In de raming is daarnaast 

gerekend met een indexering van 1,3%.  

De inkomsten uit eigen bijdragen worden ook neerwaarts bijgesteld. Dit is gebaseerd op de realisatie-

cijfers van 2016. Daarnaast is de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen op basis van landelijke re-

gelgeving omlaag gegaan. Dit is een gunstig effect voor de cliënten, de gemeente ontvangt echter ook 

minder bijdrage. 

 

BB19 Sociaal Domein (relatie met BB01 Bijdrage aan verbonden partijen + BB02 Algemene 

uitkering, NB10 Lidmaatschap slimmer leven, NB14 Slimme mobiliteitsoplossingen en NB15 

Subsidie zelfhulp groepen in de Kempen)  

 Participatie - Verschuiving programmakosten re-integratie naar bedrijfsvoeringskosten 

GRSK. (€ 49.367 V, oplopend naar € 101.569 V) 

De verschuiving van personele lasten in de programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten betekent 

dat de lasten hier dalen met € 46.649. De bijdrage aan de GRSK neemt met eenzelfde bedrag toe. 

Daarnaast zijn de budgetten bijgesteld naar aanleiding van de 1
e
 rapportage van de ISD 2017. De 

kosten van de bestuursopdracht participatie zijn voor het bedrijfsvoeringsdeel opgenomen in de be-

groting van de GRSK. 

 Jeugd (€ 536.636 N, oplopend naar € 639.212 N) 

In 2015 waren de lasten in Bergeijk lager dan begroot. In 2016 werd verwacht dat deze daling door 

zou zetten als gevolg van nieuwe afspraken met aanbieders (lager tarief) en een daling van het ver-

wachte aantal cliënten dat Zorg in Natura ontvangt. Beide verwachtingen zijn niet uitgekomen in 2016. 

Het blijkt daarnaast lastig om de lasten voor een kalenderjaar nauwkeurig te voorspellen. Het goed 

prognosticeren van de programmakosten is lastig vanwege tal van zaken die zich nog moeten “zet-

ten”. Debet hieraan zijn overgangssituaties in de inkoop en (landelijke) afspraken met bijvoorbeeld J-

GGZ en grote aanbieders. In een aantal situaties heeft de uitschieters in kosten te maken met een 

klein volume kinderen (dat een beroep –moet- doen op dure zorg, bijvoorbeeld na een uitspraak van 

de rechtbank); er lijkt echter ook een verband met een grotere consumptie van Zorg in Natura zonder 

verblijf. Het CJG+ zet er samen met ISD de Kempen (backoffice administratie) op in, om de aangega-

ne verplichtingen beter inzichtelijk te krijgen aan de hand van de verplichtingenadministratie. Op dit 
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moment wordt voorgesteld om op basis van (voorlopige) cijfers 2016 de begroting aan te passen voor 

het jaar 2017. De kortingspercentages die het Rijk doorvoert in het macrobudget worden niet in de 

begroting van de Kempengemeenten doorgevoerd voor de Jeugdhulp. 

 Wmo 2015 (€ 94.773 V, aflopend naar € 14.773 V) 

Ook hier geldt dat budgetten zijn bijgesteld aan de actuele prognoses. Voor de eerste jaren wordt er 

voor het Aquinohuis nog een beroep gedaan op het bonusbudget dat de gemeente bij de WVK heeft. 

Na 2018 zal deze echter uitgeput zijn en komen de lasten voor rekening van de gemeente. 

 Stelpost (173.776 N, oplopend naar € 197.914 N) 

Zoals in de uitgangspunten is opgenomen wordt voorgesteld om de stelpost sociaal domein met in-

gang van boekjaar 2018 vrij te laten vallen. Uitgangspunt hierbij is dat alle op dit moment bekende 

onderwerpen zo realistisch mogelijk geraamd zijn. Om eventueel tekorten in de toekomst op te kun-

nen vangen handhaven we de egalisatiereserve sociaal domein. 

 

 
1. De inkomsten in de algemene uitkering voor het sociaal domein worden in de circulaires bijge-

steld. Dit werkt door in de stelpost.  

2. In de begroting van de GRSK is er rekening mee gehouden dat de kosten van jeugd niet afnemen 

ten opzichte van 2016. .  

3. Ook is in de begroting van de GRSK rekening gehouden met bedrijfsvoeringskosten in het kader 

van de bestuursopdracht participatie. De kosten van de bestuursopdracht participatie werden tot 

en met 2017 gedekt door de WVK. Vanaf 2018 is er geen dekking en komen deze kosten ten laste 

van de stelpost.  

4. In de begroting 2018 van de GRSK zijn de bedrijfsvoeringskosten van de bestuursopdracht parti-

cipatie opgenomen voor de jaren 2018 en 2019. Wij gaan ervan uit dat dit hierna gecontinueerd 

wordt en trekken de raming 2019 daarom door. 

5. De programmakosten participatie nemen toe. Een deel van deze kosten zijn transparanter gewor-

den, bijdrage van de WVK worden eveneens inzichtelijk gemaakt. De kosten voor de bestuursop-

dracht participatie zijn. Tot en met 2017 werden de extra kosten hiervan gedekt door de WVK, dit 

was al verwerkt in onze ramingen. Hierna was geen dekking in de begroting opgenomen. 

6. De inkomsten in de algemene uitkering voor met name jeugd dalen komen jaren nog. Hierin is  in 

onze uitgaven rekening gehouden. Met het oog op de uitkomsten 2016 is het verdedigbaar om de 

raming van de uitgaven vooralsnog te bevriezen op het niveau 2016.  

7. De programmakosten voor Wmo begeleiding nemen af. Dit is vooral het gevolg van de PGB, hier 

zijn de ramingen verbetert, gebaseerd op gegevens uit het verleden. Voor de begeleiding in natu-

ra zijn de afrekeningen 2016 ten tijde van het opstellen van deze PPN nog niet ontvangen. De af-

2018 2019 2020 2021

Stelpost vóór PPN 2018-2021 574.597 661.193 674.585 674.585

1. Algemene uitkering septembercirculaire 2016 (begrotingseffect) -168.004 -166.679 -159.530 -148.505

1. Algemene uitkering decembercirculaire 2016 WLZ indiceerbaren (2018 en verder is aanname) 77.000 77.000 77.000 77.000

2. Begroting GRSK 2018 (jeugd, bedrijfsvoering) -63.374 -63.463 -62.204 -50.577

3. Begroting GRSK 2018 Bestuursopdracht participatie (85%) -129.405 -166.127 0 0

4. Doortrekken bestuursopdracht participatie bedrijfsvoeringskosten GRSK 0 0 -166.127 -166.127

5. Programmakosten ISD participatie Aquinohuis -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

5. Programmakosten ISD participatie Aquinohuis Bonusbudget 80.000 18.719 0 0

5. Programmakosten ISD participatie producten WVK -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

5. Programmakosten ISD participatie producten WVK Restitutie WVK 17.000 17.000 17.000 17.000

5. Programmakosten ISD particiaptie 2.123 25.682 24.999 54.999

5. Programmakosten ISD particiaptie statushouders 15.000 15.000 15.000 15.000

6. Jeugd zorg aan jeugd zonder verblijf 69.989 69.989 69.989 69.989

6. Jeugd zorg aan jeugd zonder verblijf bevriezen op 2016 -508.626 -573.392 -573.392 -573.392

6. Jeugd zorg aan jeugd met verblijf bevriezen op 2016 -77.806 -115.616 -115.616 -115.616

6. Jeugd veiligheid, jeugdreclaseering en opvang -20.193 -20.193 -20.193 -20.193

7. Programmakosten ISD Wmo begeleiding 45.000 45.000 45.000 45.000

7. Programmakosten ISD Wmo begeleiding overige algemene voorzieningen 15.000 15.000 15.000 15.000

7. Programmakosten ISD Wmo begeleiding eerste lijn 54.573 54.573 54.573 54.573

8. 1e burap 2017 subsidie dagbesteding Riethoven -34.800 -34.800 -34.800 -34.800

9. 1e burap 2017 / PPN Slimme mobiliteitsoplossingen -15.000 0 0 0

10. PPN 2018 Slimmer leven -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

11. PPN 2018 Zelfhulpgroepen in de Kempen -4.850 -4.850 -4.850 -4.850

Totaal mutaties -748.373 -909.157 -920.151 -867.499

Saldo vrij te vallen stelpost -173.776 -247.964 -245.566 -192.914
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rekeningen zijn essentieel om een goede inschatting voor 2017 te kunnen maken. Vooralsnog 

voeren we op dit onderdeel geen bijstelling door. 

8. De raad heeft op 22 december 2016 beslist om budget vrij te maken voor de jaren 2017 en 2018 

ten laste van de stelpost sociaal domein voor de pilot dagbesteding Riethoven. Wij trekken deze 

raming vooralsnog door op basis van de eerste zeer positieve signalen. 

9. Zie NB14 

10. Zie NB10 

11. Zie NB16 

Per saldo leidt dit tot een tekort van de stelpost van € 173.776 oplopend naar € 192.914. 

 

BB20 Middenweg (investering € 1.867.000, na bijdrage Provincie en gemeente Eersel nihil) 

De gemeente Bergeijk is opdrachtgever voor het project exclusief de grondverwerving. Deze regelt 

elke gemeente voor zich. Dit betekent dat wij onze ramingen daarop moeten bijstellen. Dit gebeurt 

budgetneutraal. In 2017 is reeds € 100.000 beschikbaar. In de 1
e
 Burap 2017 is dit opgehoogd tot  

€ 250.000. De provincie en de gemeente Eersel dragen € 150.000 bij. In de PPN 2018-2021 wordt de 

bijstelling voor het jaar 2018 doorgevoerd.  

 

BB21 Overige (administratieve) wijzigingen (€ 18.721 N, aflopend naar € 8.610 N) 

Bij het opstellen van de PPN zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om 

de posten beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan de prognoses. Soorten 

kosten betreffen bijvoorbeeld kapitaallasten van in de 1
e
 Burap 2017 bijgestelde kredieten, deelname 

Expat Centre en huurstijging Kattendans ivm gebruik door de Piepteuten. Budgetten kunnen doorwer-

ken in de diverse taakvelden maar zijn vanwege de omvang nu verzameld in deze post.  

 

BB22 Riolering (investering 2021 € 183.000, kapitaallasten dekking uit rioolheffing) 

In de door de gemeenteraad vastgestelde Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) zijn investe-

ringen in de riolering benoemd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt door inkom-

sten uit rioolheffing. Daarmee wordt dit budgettair neutraal opgenomen in de begroting. In de ramin-

gen zijn in de begroting 2017 de investeringen voor de jaren 2018-2020 al opgenomen. Nu voegen we 

de jaarschijf 2021 toe.  

 

  

2017 2018 PPN 2018 Totaal

Totaal investering € 250.000 € 5.333.000 € 1.868.000 € 7.451.000

Co-financiering (subsidie provincie) € 150.000 € 2.333.000 € 1.968.000 € 4.451.000

Investering excl. subsidies € 100.000 € 3.000.000 -€ 100.000 € 3.000.000
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Nieuw beleid 
 

NB01 Nieuwbouw Kindcentrum ’t Hof (PM) 

In 2015-2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de realisatie van een integraal 

kindcentrum binnen de kern ’t Hof. In het concept-rapport wordt geconcludeerd dat nieuwbouw van 

een integraal kindcentrum nabij De Kattendans haalbaar is. Op dit moment kan de omvang van de 

investering worden ingeschat op € 6,5 - 8,0 miljoen, mede afhankelijk van nog te maken keuzes. Dit 

vergt een kapitaallast van € 275.000 - € 375.000. De gemeenteraad is geïnformeerd over de uitkom-

sten van het rapport en er zijn informatieavonden georganiseerd. Naar aanleiding hiervan wordt in 

overleg met een raadswerkgroep de verkennende fase afgerond, waarbij in elk geval zal worden gefo-

cust op de wijze waarop ouders, verenigingen en de Bergeijkse gemeenschap als geheel in een kind-

centrum betrokken kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal definitieve besluitvor-

ming door de gemeenteraad over een vervolg worden ingepland.  

 

NB02 Toekomst de Kattendans (PM) 

Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk, huurder van De Kattendans, heeft op basis van een evaluatie 

van het Strategisch Plan 2006-2009 en door de stichting verwachte ontwikkelingen in de toekomst een 

concept-beleidsvisie opgesteld. Om deze visie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om fors in De 

Kattendans, in de vorm van nieuwbouw of verbouw,  te investeren. De gemeenteraad heeft op 20 april 

2017 besloten om in een vervolgfase een programma van eisen op te stellen, waarbij ook een verfij-

ning en aanvulling op de exploitatierisico’s wordt meegenomen. Met name de in de plannen opgeno-

men bioscoopfunctie behoeft nader onderzoek. 

De extra structurele lasten die uit investeringen in De Kattendans voortkomen zijn in de uit te werken 

variant met bioscoopfunctie geraamd op € 150.000 per jaar. In een variant met investeringen in de 

gemeenschapshuis- en theaterfunctie, maar zonder bioscoopfunctie,  is de toename aan extra structu-

rele lasten geraamd op € 500.000. Daarbij is nog geen rekening gehouden met risico’s en incidentele 

kosten.  

 

NB03 Flexibele schil formatie (€ 150.000 N) 

In onze gemeente is er een hoog ambitieniveau. We willen met elkaar in korte tijd veel kunnen berei-

ken. Daar werken raadsleden, collegeleden en onze medewerkers graag hard voor. De formatie van 

de organisatie is ingericht om deze ambities ook waar te maken. Er doen zich echter situaties voor 

waarop de beschikbare personele capaciteit onder druk komt te staan. Dit doet zich voor in de vol-

gende situaties: ziekte en ouderschapsverlof; personele wisselingen; piekbelasting; behoefte aan spe-

cialistische kennis en competenties. In deze situaties ontstaat er behoefte aan tijdelijk extra personeel. 

Om in deze behoefte te voorzien is het nodig dat wij beschikken over een inhuur budget. Hiermee 

kunnen wij voorzien in een “flexibele schil”. Door deze flexibele schil zijn wij beter in staat om onze 

ambities te realiseren en de werkdruk voor onze medewerkers beheersbaar te houden. 

 

NB04 Evaluatie BErgeijk-ACTIVE! (€ 20.000 N vanaf 2019) 

De evaluatie van BErgeijk ACTIVE! wordt voor de zomervakantie aan de raad gepresenteerd. BErge-

ijk ACTIVE!  is een samenwerking tussen de gemeente, Skozok, RBOB, kinderopvangorganisatie 

Nummereen en Art4U (zie ook de Raadmemo d.d. 16 november 2016).  

De kosten van BErgeijk ACTIVE! worden gedragen door deze partijen en een éénmalige projectbij-

drage vanuit de Rabobank. Het Rijk levert hiervoor een structurele cofinanciering (40% van de totale 

kosten). In de gemeentebegroting is voor het gemeentelijke aandeel al structureel rekening gehouden 

met de dekking van de kosten van BErgeijk ACTIVE! Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemende part-

ners hun structurele bijdrage blijven leveren. Uit de evaluatie blijkt ook dat er behoefte is aan uitbrei-

ding van uren van de jongerenwerker en de ouderenbeweegcoach alsmede wijkgerichte activiteiten. 

Hiervoor is jaarlijks vanaf 2019 € 20.000 extra nodig.   
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NB05 Kempische Industrieagenda (KIA) (€ 15.000 N per jaar, incidenteel tot en met 2021) 

De KIA is het resultaat van gesprekken met ondernemers, bestuurders uit de vijf Kempengemeenten, 

onderwijsinstellingen voor basis- beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, Brainport Development en 

de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Het initiatief voor het opstellen van de KIA komt vanuit de 

ondernemers en is voornamelijk dóór ondernemers opgesteld. Het Huis van de Brabantse Kempen 

heeft het traject begeleid. De ambitie is om 'De Kempen versterken als regio die uitblinkt in smart ma-

nufacturing!' . Voor behoud en versterking van de economische structuur in de Brabantse Kempen is 

samenwerking tussen alle partners in het gebied essentieel. Door gezamenlijk de ambitie uit te spre-

ken om de Brabantse Kempen te versterken als regio die uitblinkt in smart manufacturing en de daar-

bij behorende acties gezamenlijk uit te voeren om dit bereiken, wordt invulling gegeven aan deze sa-

menwerking. In de KIA worden projecten genoemd die allen bijdragen aan deze ambitie. Deze betref-

fen:  

1. profilering van de industriële sector 

2. optimaliseren ruimtelijk vestigingsklimaat 

3. verbeteren aansluiting scholing 

4. vergroten van het innovatieve vermogen 

5. versterken ondernemerscapaciteiten 

6. ontwikkelen strategische acquisitie 

7. versterken samenwerkingsniveau 

 

Alle projecten uit het actieprogramma dragen bij aan de economische versterking van de Brabantse 

Kempen. Omdat niet alle acties gelijktijdig kunnen worden opgepakt is gezamenlijk een prioritering 

aangegeven van de acties voortkomend uit de zeven projecten.  

 Onderzoek naar de kempische maakindustrie  

 Mobiliteit, infrastructuur en industrie  

 Goed geschoolde jongeren  

 Kempische kennisacademie  

Voor het project ‘mobiliteit, infrastructuur en industrie’ is er een link met de ‘bereikbaarheidsagenda 

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (NB24)’. Er zal afstemming gezocht worden, zodat geen dubbe-

ling ontstaat. 

 

Om de acties uit de KIA uit te kunnen voeren is het van belang dat de partners, in ieder geval onder-

nemers en gemeenten zekerheden kunnen geven over de financiële bijdragen. Deze middelen wor-

den beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de acties uit de Kempische Industrie Agenda, waarbij 

de verdere uitvoering in handen wordt gelegd van de Kempencolleges. Dit onder de voorwaarde dat: 

 het KOP deelneemt in uren en/of financieel 

 minimaal 3 andere Kempengemeenten financieel deelnemen 

 elk project uitgewerkt wordt naar een plan van aanpak op basis waarvan het college de financie-

ring kan accorderen. 

 

NB06 Uitbreiden bergingscapaciteit sporthal Koolakkers (investering € 40.000 in 2018, kapitaal-

lasten) 

De bergingscapaciteit van sporthal Koolakkers is al jaren aan de krappe kant. De bergruimte wordt 

ook benut door de korfbalvereniging in Westerhoven. De behoefte aan bergruimte wordt de komende 

tijd nog groter. Uit het onderzoek van de ouderenbeweegcoach blijkt dat de behoefte om te bewegen 

nadrukkelijk aanwezig is in alle kernen, dus ook Westerhoven, mits hiervoor ook de voorzieningen 

dichtbij aanwezig zijn. De beheerder van de sporthal wil hier samen met de ouderenbeweegcoach 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 2.800 -€ 2.760 -€ 2.720 -€ 2.680 -
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plannen voor bedenken en nieuwe beweegactiviteiten voor ouderen opstarten. Indoorboogschieten is 

bijvoorbeeld zo’n activiteit maar ook alternatieve zaalsporten. Voor het opbergen van de materialen 

die hiervoor benodigd zijn is, naast de al bestaande behoefte, extra bergruimte benodigd. 

 

NB07 Uitvoeringsprogramma Visie Vrije Tijds Economie (VTE) (€ 46.350 incidenteel in zowel 

2018 als 2019) 

In februari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kempenvisie Vrijetijdseconomie (VTE). 

Deze visie is opgesteld namens de vijf kempengemeenten. Vanuit de visie VTE is een uitvoeringspro-

gramma voor 3 jaar opgesteld om toerisme en recreatie in de Kempen te promoten. Van 2017 t/m 

2019 worden diverse projecten uitgevoerd om toerisme en recreatie in de Kempen te promoten met 

als doel meer bezoekers en meer bestedingen.  
 

Bij de realisatie van het Uitvoeringsprogramma wordt uitgegaan van de eigen kracht en bestaande 

structuren in de Kempen. Er wordt ingezet op investering in acties en projecten, met aansturing door 

een onafhankelijke kwartiermaker.  

 

Gemeenten en bedrijven moeten samenwerken om alle gasten in de Brabantse Kempen een plezie-

rig, aangenaam en indrukwekkend Kempisch verblijf te geven. Met elkaar betekent dat we moeten 

samenwerken op een hoger niveau dan we tot dusver deden, dus buiten onze eigen gemeentegrens 

met de andere Kempengemeenten. Ook de ondernemers en de spelers uit de vrijetijdsector in de 

regio kunnen door samenwerking op genoemde schaal nog veel winst behalen.  

 

De volgende projecten worden in de periode 2017-2019 uitgevoerd (de aangegeven bedragen zijn de 

totale kosten voor de vijf kempengemeenten): 

 
 
  

Project Omschrijving 2017 2018 2019 Speerpunten

1. Informatieontsluiting 

accommodaties

Inventariseren en invulling geven aan wensen en 

behoeften op dit vlak

5.000 7.500 7.500 Verbinden

2. Leefstijlenmatch Activeren en motiveren om hiermee (eventueel met 

hulp) aan de slag te gaan

12.500 15.000 7.500 Verbinden

3. Internationale 

gastvrijheid

Met inzet internationale locals zowel hardware als 

software aanpakken

10.000 25.000 25.000 Verleiden

4. Gastvrijheid Visitors-Journey, trainingen, inspiratietours, toolkit, 

gastvrijheid, gastvrijheids-award

30.000 50.000 70.000 Verleiden, Verbinden, 

Verrassen

5. Vitaliteit Vitaliteitsscan en kwaliteitsverbeteringsproject 

verblijfsrecreatie

12.500 20.000 30.000 Verbinden

6. Themajaren Aansluiten bij de jaarlijkse themajaren 5.000 5.000 5.000 Verleiden, Verbinden, 

Verrassen

7. Meertalige website 

Brabantse Kempen

3 of 4 talige website met o.a. top 15 aanbod van de 

Kempen

2.500 10.000 0 Verleiden, Verbinden 

8. Netwerken Juiste informatie, meertalig promotiemateriaal delen 

met partners

5.000 7.500 7.500 Verleiden, Verbinden, 

Verrassen

9. Meten is weten Project formuleren actuele cijfers, wat is wel of niet 

realistisch en haalbaar om te meten

10.000 25.000 5.000

10. Innovatieve top 

wander/fietsroute

Met Routebureau doorontwikkelen innovatieve 

wandel/fietsroute met regionale storytelling. Die naast 

de Van Gogh route, toproute van Brabant wordt.

5.000 25.000 25.000 Verleiden, Verbinden, 

Verrassen

11. Professionalisering 

regomarketing

Project om te komen tot professionele 

regiomarketing. Na evaluatiemoment bekijken hoe 

en/of de professionaliseringsslag doorgezet kan 

worden eind 2019

2.500 10.000 17.500 Verleiden, Verbinden, 

Verrassen

Totaal 100.000 200.000 200.000
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NB08 Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk (€ 25.000 N) 

De groene oase, gelegen in het centrum van Bergeijk, maakt onderdeel van de visie en groenstructuur 

Ploeg tot Kerk. Ook als (herstel) project opgenomen in het Groenstructuurplan en Groenbeheerplan. 

Doel is om het bosje aantrekkelijker, veiliger en beter  bereikbaar te maken voor bezoekers door een 

eenduidige padenstructuur met halfverharding, verlichting, meubilair en lage heesters. Het boska-

rakter blijft behouden. Herstel van de poel en  talud voormalig theehuis als ontmoetingsplek. Aanvul-

lend een info-bord over de cultuurhistorische betekenis van de omgeving, zoals de oorspronkelijke 

(bos)tuin, met theehuis en brouwerij.  

In totaal  bedraagt het project gebied ± 9.500 m² bos. De kosten zijn geraamd op  € 25.000. 

 

NB09 Vervangen naar LED-sportveldverlichting (Investeringen € 70.000 in 2018 en € 140.000 in 

elk van de jaren 2019 en 2021) 

 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van 6 sportparken in de 

gemeente Bergeijk. Op deze sportparken heeft de sportveldverlichting een groot aandeel in het ener-

gieverbruik en de energiekosten, welke voor rekening komen van de verenigingen. In het kader van 

het terugdringen van energieverbruik is veel “winst” te behalen door de bestaande traditionele sport-

veldverlichting te vervangen voor LED-verlichting. Een besparing op het energieverbruik van 40-50% 

is realiseerbaar. Dit draagt bij aan onze doelstelling om in 2025 klimaatneutraal te zijn.  

 

In het huidige beheersplan TUOB is opgenomen, dat elke sportvereniging recht heeft op 1 verlicht 

trainingsveld. Op de lange termijn zijn middelen aanwezig voor het vervangen van de sportveldverlich-

ting. Op basis van beschikbare gegevens en een theoretische levensduurverwachting is een natuurlijk 

moment van vervanging bepaald, deze is voor elk sportpark anders. In het kader van duurzaam-

heid/energiebesparing, het voorstel om actief en op basis van een inventarisatie (praktijkgegevens), 

op korte termijn, alle aanwezige sportveldverlichting te vervangen voor LED-verlichting. Te beginnen 

in 2018 met een pilot bij één tennis- en één voetbalvereniging.          

 

De investering voor het aanbrengen van LED-sportveldverlichting is volgens de TUOB-overeenkomst 

voor rekening van de gemeente. Aangezien verenigingen de energierekening betalen, gaat het voor-

deel na plaatsing van de LED-verlichting direct naar de verenigingen. Voorstel is om dit voordeel in 

rekening te brengen bij de vereniging. Verenigingen kunnen deze doorbelasting door een besparing 

op de energierekening terugverdienen. 

 

Naast een energiebesparing levert het tevens een besparing op in de onderhoudskosten voor de ge-

meente. Het structureel vervangen van lampen is niet meer nodig, minder storingen en gebruiksvrien-

delijker, doordat LED-verlichting geen opwarmtijd nodig heeft. Dit werkt door in een lagere storting in 

de onderhoudsvoorziening Bora.    

 

  

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 25.000 € 0 € 0 € 0 -€ 25.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 25.000 € 0 € 0 € 0 -€ 25.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 1.333 -€ 1.317 -€ 1.300 -€ 1.283 -

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 70.000 -€ 140.000 € 0 -€ 140.000 -€ 350.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 70.000 -€ 140.000 € 0 -€ 140.000 -€ 350.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 3.733 -€ 11.153 -€ 11.013 -€ 18.340 -

Vrijval storting Bora € 0 € 9.268 € 9.268 € 9.268

Bijdrage verenigingen ivm voordeel energie € 759 € 2.312 € 2.312 € 3.864

Totaal netto-lasten -€ 2.974 € 426 € 566 -€ 5.208
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NB10 Lidmaatschap Slimmer Leven (€ 5.000 structureel vanaf 2018, dekking stelpost sociaal 

domein) 

In 2017 is de gemeente Bergeijk lid geworden van de Coöperatie Slimmer Leven 2020. De leden van 

de Coöperatie Slimmer leven 2020 werken samen aan nieuwe ontwikkelingen waarmee mensen ge-

holpen worden om zelfstandig thuis te blijven wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven. 

Dit onder andere door het inzetten van nieuwe technologie en eHealth toepassingen. Dit zijn toepas-

singen onder meer op het gebied van domotica, zorg op afstand, apps en diensten voor zelf manage-

ment van zorg. 

Bergeijk wil samen met andere gemeenten en de GGD onder andere bekijken of de Coöperatie kan 

bijdragen aan het uitdragen van het concept Positieve gezondheid: 

'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de 

sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven' 

De deelname aan Slimmer leven is gratis voor 2017. Op het moment dat een gemeente daadwerkelijk 

betrokken raakt bij een initiatief en daarmee meerwaarde ervaart van het netwerk wordt het lidmaat-

schap omgezet in een regulier lidmaatschap waarvan de kosten € 5.000 per jaar bedragen. De beoor-

deling van het ontstaan van deze meerwaarde is volledig aan de desbetreffende gemeente.  

Meedoen aan, nog nader te bepalen, projecten in samenwerking met particuliere initiatieven in de 

gemeente Bergeijk ter bevordering van een gezond en langer leven thuis. 

 

NB11 Instellen en faciliteren AED-werkgroepen in elke kern (€ 4.500 structureel vanaf 2018) 

Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren als iemand een 

hartaanval krijgt en gereanimeerd moet worden heet Hartslag Nu. Hartslag Nu is van de sector Ambu-

lancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland. Hartslag Nu is gekoppeld aan 

het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie wor-

den niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in 

de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale 

app. Als iemand/een bedrijf zijn AED beschikbaar wil stellen, dient deze aangemeld te worden bij 

Hartslag Nu. De AED moet dan op de opgegeven tijdstippen bereikbaar en inzetbaar zijn. 

Doelstelling is dat binnen 6 minuten een hulpverlener met werkende AED bij het slachtoffer aanwezig 

is. 

Hiervoor is nodig dat: 

 Er voldoende, goed onderhouden AED’s zijn in de gemeente Bergeijk (maximale afstand tussen 

AED’s in de bebouwde kom van 400 m); 

 Er voldoende, getrainde burgerhulpverleners zijn in Bergeijk; 

 De AED’s en burgerhulpverleners aangemeld zijn bij Hartslag Nu; 

 We een duurzame structuur van werving , onderhoud en (bij)scholing van AED’s en burgerhulp-

verleners hebben. 

Om dit te garanderen willen we in iedere kern een AED-werkgroep oprichten faciliteren, al dan niet 

ressorterend onder de dorpsraden, die verantwoordelijk worden voor o.a. het onderhoud, de dekking, 

en training van vrijwilligers.  

Streven is om de bedoelde werkgroepen in 2017 op te richten. Zij kunnen dan in 2018 aan de slag 

gaan met de genoemde taken. 

 

NB12 Harmonisatie Kinderopvang (budgettair neutraal) 

Vanaf 1 januari 2018 vindt er een wetswijziging plaats. De eisen die gesteld worden aan peuterspeel-

zaalwerk en kinderopvang worden gelijk gesteld. Vanaf 1 januari kunnen ook de ouders die  gebruik 

maken van peuterspeelzaalwerk een beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Dat heeft gevolgen 

voor de huidige wijze van financiering van peuterspeelzaalwerk. De subsidie aan Stichting Peuters-

peelzalen Bergeijk (jaarlijks ca € 203.000) wordt stopgezet en omgevormd naar de inkoop van  peu-

terwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.  Met de betrokken 

partners is een traject opgestart. In de begroting 2018-2021 kunnen wij de hieruit voortvloeiende fi-

nanciële effecten vertalen. 
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Het gaat dus om het inkopen van peuterwerk voor 2,5-4 jarigen voor ouders die niet in aanmerking 

komen voor kinderopvangtoeslag en voor de geïndiceerde VVE  kinderen. 

 

NB13 Organisatie Aquinohuis (budgettair neutraal) 

Op dit moment heeft de gemeente nog een actieve rol in het beheren en programmeren van het Aqui-

nohuis. Nu de ontwikkeling van het Aquinohuis stabiliseert kan deze actieve rol worden beëindigd. 

Conform ons beleid bestaat er een voorkeur om de accommodatie in gebruik te geven aan een (al dan 

niet nog te formaliseren) derde, die met een duidelijke opdracht het Aquinohuis gaat beheren en pro-

grammeren. Dat zal betekenen dat verschuivingen gaan plaats vinden binnen de beschikbare budget-

ten. Vooralsnog gaan we uit van een budgetneutrale situatie. Mogelijk dat uit een nog te bereiken 

overeenstemming met deze derde volgt dat ook het totale budget moet worden opgehoogd.  

 

NB14 Project Slimme mobiliteitsoplossingen (incidenteel € 15.000 in 2018, dekking via stelpost 

sociaal domein) 

In 2016 heeft een conferentie plaatsgevonden, rondom het thema “slimme mobiliteitsoplossingen”. 

Om hier in Zuidoost Brabant opvolging aan te geven, wordt een projectplan voorbereid om de aanslui-

ting van doelgroepenvervoer op het OV middels diverse pilots, verspreid over de verschillende ge-

meenten en sub-regio’s te stimuleren. Hierbij worden Taxbus (Wmo), Leerlingenvervoer, Jeugd, dag-

besteding en OV betrokken. Voor de uitvoering hiervan is de oprichting van een projectteam noodza-

kelijk, dat in 2017 en 2018 dit project gaat trekken. De kosten van het projectteam worden gedragen 

door 21 gemeenten en de provincie. De diverse pilots worden separaat door de betrokken gemeenten 

gefinancierd, zoals bijvoorbeeld de pilot platform kleinschalig vervoer Kempengemeenten (zie NB 24). 

Een uitgebreid projectplan met raadsvoorstel volgt later in 2017. Dekking via stelpost sociaal domein. 

 

NB15 Subsidie Zelfhulp groepen in de Kempen (structureel € 4.850 vanaf 2018, dekking via 

stelpost sociaal domein) 

In 2015 is een vrijwilliger gestart met het opzetten van zelfhulpgroepen in Bergeijk. In een zelfhulp-

groep worden ervaringen uitgewisseld en helpen en steunen mensen elkaar als zij problemen ervaren 

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

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

ving, financiële problemen, gevolgen van een scheiding, een burn-out of omgaan met je puber. Omdat 

het aantal groepen zich steeds meer uitbreidt is de behoefte ontstaan voor professionele coördinatie. 

Omdat het initiatief  duidelijk in een behoefte voorziet, en ook in andere gemeente deze behoefte 

aanwezig is, is regionaal afgesproken om kosten te delen voor het coördineren van de uitbreiding van 

het aantal groepen in alle Kempengemeenten, aangevuld met Valkenswaard, Waalre en Veldhoven.  

Om de investering te borgen wordt aangesloten bij het GOW, zodat de initiatiefneemster een professi-

onele organisatie achter zich heeft die haar kan ondersteunen. 

Structureel is hier nog geen dekking voor. Voorstel om dit te dekken uit de stelpost sociaal domein. 

 

NB16 Verhoging bijdrage 5 gemeenschapshuizen (€ 50.000 N) 

De gemeenschapshuizen vormen een belangrijke voorziening in de kernen. Dit blijkt ook duidelijk uit 

de bewonersavonden die in het kader van veerkrachtig bestuur zijn gehouden. Bureau Berenschot 

heeft ons daarbij ondersteund. Met de decentralisatie van de zorgtaken streven wij ernaar om zorg 

zoveel mogelijk dichtbij de inwoners te organiseren. De gemeenschapshuizen in de diverse kernen 

kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen. In een aantal dorpskernen worden al pilots uitgevoerd 

waarbij dagbesteding in diverse gradaties wordt geboden afhankelijk van de specifieke behoefte in de 

kern. De gemeenschapshuizen vormen een belangrijke plek waar mensen samenkomen en elkaar 

ontmoeten. Na de evaluatie van het gemeenschapshuizenbeleid in 2016 is het contact tussen de be-

sturen van de gemeenschapshuizen onderling en met de gemeente geïntensiveerd en wordt er meer 

samengewerkt. In 2018 wordt het gemeenschapshuizenbeleid wederom geëvalueerd. Vooruitlopend 

op de evaluatie willen wij een financiële impuls geven met als tegenprestatie dat de gemeenschaps-

huizen een extra dagdeel per week open zijn voor inloopactiviteiten. Wij stellen voor om de bijdrage  

met € 50.000 te verhogen.   
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NB17 Voorbereiding invoering Omgevingswet (€ 45.000 in zowel 2018 als 2019) 

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. Het omgevingsrecht bestaat nu uit 

tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 

En allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. De wetgeving is daardoor te inge-

wikkeld geworden. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in één 

Omgevingswet. Daardoor wordt de samenhang tussen ontwikkelingen in de leefomgeving verbeterd 

en kan het bestuur een betere, integrale belangenafweging maken. Er komt meer ruimte voor particu-

lier initiatief en de onderzoeklasten worden verminderd. Het voornemen is dat de wet in 2019 inge-

voerd wordt. Zo wordt de structuurvisie, vervangen door de omgevingsvisie en bestemmingsplannen 

door het omgevingsplan. Het grote verschil is dat niet alleen ruimtelijke zaken, maar alle aspecten van 

de fysieke leefomgeving in deze visie, c.q. plannen geregeld kunnen worden. Denk aan milieubepa-

lingen, evenementen, kapvergunningen, mobiliteitsplannen etc. Om hierop voorbereid te zijn is het 

verstandig om tijdig in te spelen op de nieuwe wet. Daarbij werken we samen met de Kempenge-

meenten waarbij Bergeijk zowel bestuurlijk als ambtelijk een voortrekkersrol zal nemen. Er wordt één 

gezamenlijk Plan van Aanpak voor de invoering opgesteld. Voor  2018 en 2019 wordt een werkbudget 

gevraagd van € 25.000 per gemeente voor het treffen van de voorbereidingen. Daarnaast is het nood-

zakelijk om gezamenlijk een externe projectleider aan te trekken (€ 20.000 p/j per gemeente).  

 

NB18 Opstellen omgevingsvisie (incidenteel € 50.000 N in zowel 2018 als 2019) 

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. Verplicht onderdeel van de Omge-

vingswet is het hebben van een omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt op termijn de huidige 

structuurvisie. Het huidig ruimtelijk beleidskader wordt gevormd door de structuurvisie 2010. De struc-

tuurvisie 2010 is een actualisering van de oorspronkelijke structuurvisieplus uit 2004. De structuurvisie 

is  gebaseerd op de Wet Ruimtelijke Ordening en daarmee vooral gericht op ruimtelijke aspecten. De 

Omgevingswet biedt mogelijkheden om alle aspecten van de fysieke leefomgeving in de Omgevings-

visie mee te nemen om daarmee een nog integraler beleid te kunnen opstellen. Denk aan aspecten 

als verkeer, duurzaamheid, volksgezondheid milieu e.d. Het opstellen van een Omgevingsvisie is één 

van de maatregelen die is opgenomen in het Plan van Aanpak Invoering Omgevingswet dat samen 

met de Kempengemeenten is/wordt opgesteld. Op welke wijze er binnen de Kempen op het gebied 

van een Omgevingsvisie zal worden samengewerkt, wordt nog nader uitgewerkt. De omgevingsvisie 

is ook het beleidsmatig vertrekpunt voor alle verdere uitvoeringsmaatregelen, waaronder het omge-

vingsplan (vervangt de huidige bestemmingsplannen). Vanaf 2020 zullen de bestemmingsplannen 

moeten worden omgevormd tot een omgevingsplan. Dit moet uiterlijk in 2019 gerealiseerd zijn. Voor-

alsnog is het uitgangspunt dat daarvoor het huidige structurele budget voor het actualiseren van be-

stemmingsplannen toereikend is. 

 

NB19 PlattelandsOntwikkelingsplan (PLOP) 

In 2005 is door u met de provincie Noord-Brabant  de “bestuursovereenkomst reconstructie” afgeslo-

ten, waarbij aangesloten werd op het Reconstructieplan Boven-Dommel. Hierin kwamen de doelstel-

lingen op gebied van plattelandsontwikkeling aan bod. Sinds 2008 wordt jaarlijks wordt een platte-

landsontwikkelingsprogramma opgesteld. Financiële middelen voor te realiseren projecten zijn in de 

reserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied gereserveerd. 

Deze reserve wordt onder meer gevoed door de stortingen in verband met de realisatie van extra 

ruimte-voor-ruimte woningen via de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Doel van de afspraken is 

dat deze middelen geïnvesteerd worden in een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied. 

Via het Huis van de Brabantse Kempen (sinds december 2016 gevestigd in Eersel) wordt ook op sub-

regionaal niveau samengewerkt op gebied van plattelandsontwikkeling. Projecten die aansluiten op 

deze subregionale samenwerking zijn nog niet opgenomen in het plattelandsontwikkelingsprogramma, 

omdat het draagvlak en de beoogde financiering hiervoor nog onvoldoende duidelijk in beeld is. 

Een definitief voorstel voor inzet van de reserve DOB, inclusief eventuele voorstellen op subregionaal 

gebied, volgt bij de behandeling van de begroting voor 2018 

 



 PPN 2018-2021 versie raad 27-29 juni 2017 44 

 
De bestemmingsreserve DOB daalt hierdoor van € 285.000 eind 2017 naar € 90.000 eind 2021. 

 

NB20 Herinrichten kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel (investering € 40.000, kapitaal-

lasten vanaf 2018 € 2.133 N) 

In 2013 zijn samen met een klankbordgroep (waaronder dorpsraad Luyksgestel) plannen gemaakt om 

de routing van het vrachtverkeer door Luyksgestel te verbeteren en overlast te beperken. Dit betreft 

een totaalplan waarin meerdere locaties en knelpunten zijn benoemd en opnieuw zijn ontworpen, 

waaronder het genoemde kruispunt. Vanwege beperkt uitvoeringsbudget is destijds in overleg met de 

klankbordgroep een prioritering bepaald. Het genoemde kruispunt is toen nog niet aangepakt. Destijds 

is afgesproken om dit kruispunt gelijktijdig met de uitvoering van noodzakelijk onderhoud opnieuw in te 

richten. Momenteel is er nog geen noodzaak voor onderhoud. In 2017 hebben wij een verzoek ont-

vangen van omwonenden van het betreffende kruispunt waarin verzocht wordt om het kruispunt an-

ders in te richten. Herinrichting van het kruispunt verbetert de doorstroming (met name voor vracht-

verkeer) en de verkeersveiligheid (met name voor fietsers) op het kruispunt. Vanuit beheeroogpunt is 

aanpassing van het kruispunt naar verwachting de eerste 5 jaar nog niet noodzakelijk. De aanleiding 

voor dit voorstel is het verzoek van de omwonenden.  

 

NB21 Uitbreiding parkeergelegenheid Bergerheide (Investering € 30.000, kapitaallasten vanaf 

2018) 

In het verleden is er als gevolg van de parkeerdruk op de parkeerplaats van sportpark Bergerheide 

een eenvoudige doorsteek gemaakt naar de parkeerplaats van Fitclub de Paal. De parkeerdruk is 

voornamelijk aanwezig in de avonduren en in de weekenden. In de praktijk is gebleken dat bezoe-

kers/sporters geen gebruik maken van die zandweg vanwege een onveilig gevoel door het ontbreken 

van verlichting en de onpraktische ligging ten opzichte van de toegangspoorten naar de beide clubs. 

Bij een volle parkeerplaats wordt geparkeerd in de bermen en soms zelfs langs de Eerselsedijk met 

als gevolg onveilige situaties. Vanuit de clubs is verzocht om de bestaande doorsteek te verbeteren 

en vanuit de parkeerplaats bij Fitclub de Paal een nieuw voetpad naar de handboogvereniging en de 

tennisclub aan te leggen. Deze voorstellen zijn praktisch niet uitvoerbaar en geven geen garanties dat 

dit een positief effect heeft op de parkeerdruk. Voorgesteld wordt om het huidige parkeerterrein uit te 

breiden. Door het verwijderen van groen en het uitbreiden van de verharding is de bestaande capaci-

teit van de huidige parkeerplaats uit te breiden. Voorgesteld wordt om eenmalig € 30.000 beschikbaar 

te stellen om deze uitbreiding te realiseren. Ons TUOB beleid is gericht op zelfwerkzaamheid. 

Als voorwaarde geldt dat verenigingen in de aanleg dienen bij te dragen. Hoe en in welke vorm wordt 

in overleg met de verenigingen bepaald. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win situatie.   

 

  

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2018 2019 2020 2021

Stimuleringskader groenblauwe diensten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Plaetsen in Riethoven -9.500 0 0 0

Masterplan biodiversiteit -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Versterking plukroute Bergeijk -5.000 0 0 0

Totaal -59.500 -45.000 -45.000 -45.000

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 2.133 -€ 2.107 -€ 2.080 -€ 2.053 -

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 30.000 € 0 € 0 € 0 -€ 30.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 30.000 € 0 € 0 € 0 -€ 30.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 1.600 -€ 1.580 -€ 1.560 -€ 1.540 -
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NB22 Fietsambitie Bergeijk (investering € 650.000 in 2018 waarvan € 300.000 riolering, kapitaal-

lasten vanaf 2018, investeringen van € 500.000 in elk van de jaren 2019-2021)) 

Bij de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) is de fietsambitie van het voormalige 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan vastgesteld. Inmiddels zijn er vanuit dorps- en kernraden ver-

zoeken binnengekomen om alsnog een aantal fietsverbindingen te realiseren.  Dat is voor ons aanlei-

ding om de fietsambitie te heroverwegen. 

Daarom komen hieronder achtereenvolgens aan bod: 

1. de maatregelen die afgelopen jaren gerealiseerd zijn 

2. de maatregelen die in voorbereiding zijn 

3. de mogelijk nieuwe maatregelen 

4. op te starten projecten in 2017 en 2018 

 

ad 1: 

De afgelopen jaren is een aantal fietsprojecten gerealiseerd die Bergeijk fietsvriendelijker maken. 

Fietsstroken Mr. Pankenstraat; 

- Fietsstroken Heuvel Westerhoven; 

- Fietsstroken Dorpstraat Riethoven; 

- Fietsstroken Molenstraat Riethoven; 

- Fietsstroken Gildestraat Riethoven; 

- Fietsstroken Bisschop Rythoviusdreef binnen bebouwde kom (bibeko) Walik. 

 

Ad 2: 

Op het moment zijn er een aantal fietsprojecten in voorbereiding. De gemeenteraad heeft voor de 

komende begrotingsjaren middelen gerealiseerd voor deze fietsverbindingen. Het gaat hierbij om de 

volgende projecten: 

- Vrijliggend fietspad Broekhovenseweg (Gebiedsimpuls N69); 

- Fietsverbinding Kapelstraat Riethoven (Nulplus maatregelen N69); 

- Vrijliggend fietspad Schoolstraat buiten bebouwde kom (bubeko) (Gebiedsimpuls N69); 

- Vrijliggend fietspad Heuvel, Rotonde N397 tot kom Riethoven(Gebiedsimpuls N69); 

- Vrijliggend fietspad Bisschop Rythoviusdreef (Begroting + subsidie). 

 

Ad 3:  

Bij de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit is de fietsambitie van het voormalige Gemeen-

telijk Verkeer en Vervoersplan vastgesteld. Zo zijn de verbindingen tussen Bergeijk en Walik (Eike-

straat) en Weebosch – Luyksgestel (Hoge Rijt) daarin komen te vervallen. Vanuit dorps- en kernraden 

zijn verzoeken binnengekomen om deze alsnog te realiseren. Samengevat komt het neer op de vol-

gende wensen:  

- Vrijliggend fietspad Eikestraat (Bergeijk – Walik); 

- Vrijliggend fietspad Hoge Rijt (Weebosch – Luyksgestel); 

- Fietsverbinding Westerhoven – Riethoven – Waalre; 

- Fietsverbinding Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad; 

- Aansluiting op fietsambitie Eersel omtrent vrijliggend fietspad Stevertsebaan. 

- Kwaliteit toeristische fietsverbindingen 

Deze wensen worden meegenomen in de actualisatie van het GVM. Uit de monitoring van de fietsbe-

wegingen, die in 2017 plaats vindt, zal prioritering worden aangegeven van fietspaden die aangepakt 

c.q. gerealiseerd dienen te worden. Wij ramen vooralsnog gedurende de jaren 2019-2021 elk jaar een 

investering van € 500.000.  

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 650.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 2.150.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 650.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 2.150.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 29.667 -€ 56.000 -€ 82.000 -€ 107.667 -
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Ad 4. 

A   Reconstructie fietspaden Hoek  en Lijnt (2017) 

We hebben  het voornemen om in 2017 nog aan de slag te gaan met de reconstructie van de fietspa-

den Hoek en Lijnt. Dit zal gaan leiden tot een kwaliteitsverbetering van deze fietspaden. Hiervoor is 

een voorstel gedaan in de 1
e
 Burap van 2017. 

 

B   Fietsverbinding Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad. (voorbereiding 2017, uitvoering 

2018) 

Vooruitlopend op de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit willen we aan de slag met de 

start van de realisatie van de fietsverbinding Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad. De uit-

voering van de fietsverbinding realisatie 2018 betreft het stuk vanaf de Mr. Pankenstraat tot aan het 

Ploeggebouw. Onlosmakelijk aan dit project verbonden zijn rioleringswerkzaamheden die verder in de 

toekomst  in de kostendekking van het rioolrecht zijn opgenomen. De kosten voor de werkzaamheden 

aan het riool zijn dus in het krediet van € 650.000 wat aan de raad gevraagd wordt opgenomen. Het 

vervroegen van die investering kan invloed hebben op de rioolheffing doordat lasten eerder ontstaan.  

Daarnaast moet bij realisatie van de fietsverbinding rekening gehouden worden met de uitgangspun-

ten vanuit het Rijksmonument Ploeg, de visie van Ploeg tot Kerk en de visie omtrent het Mien 

Ruyspark. 

 

C    Actualiseren Gemeentelijke Visie Mobiliteit (monitoring 2017, actualisatie 2018) 

Om te kunnen actualiseren is onderzoek nodig. Daarom stellen wij voor om in 2017 de fietsbewegin-

gen te monitoren. Op basis van die informatie kan in 2018  de Gemeentelijke Visie Mobiliteit worden  

geactualiseerd. Daarbij ontstaat ook de kans om de fietsambitie van de gemeente Bergeijk te herzien. 

De onder 3 genoemde fietsverbindingen zullen daarbij opnieuw worden beoordeeld. 

 

NB23 Herinrichten van de Kept (investering € 500.000 waarvan € 175.000 uit reguliere vervan-

gingsinvestering riolering) 

De staat van de weg en het riool en de klachten uit de omgeving zijn aanleiding om de Kept opnieuw 

in te richten. De herinrichting van de Kept gaat samen met een rioolreconstructie. De totale kosten 

worden geraamd op € 500.000. Deze kosten zijn inclusief € 175.000 ten laste van de riolering. Het 

betreft de Kept inclusief de aansluiting aan de Kerkstraat, Domineestraat t/m de aansluiting met de 

Marijkestraat. In 2017 gaan we samen met een klankbordgroep een ontwerp maken. 

 

NB24 Bereikbaarheidsagenda Brainport Duurzaam Slim Verbonden (€ 18.200 structureel). 

Op d.d. 22 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de principes van de Bereikbaar-

heidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 

opzet voor de Governance en Financiering van het plan. Naar verwachting komt de uitwerking van de 

Governance en Financiering dit jaar nog in de diverse gemeenteraden. Naar verwachting zal de ge-

meentelijke bijdrage van Bergeijk gebaseerd op inwonersaantal € 9.200 zijn. 

 

Pilot platform Kleinschalig vervoer Kempen gemeenten 

Het project heeft als doel de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor alle inwoners van de kleinere 

kernen te verbeteren en speciaal voor leerlingen, ouderen en hulpbehoevenden. Het project wordt 

ambtelijk ingestoken vanuit de vijf Kempengemeenten en maakt onderdeel uit van de Bereikbaar-

heidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. We starten met het opstellen van een vervoers-

waaier om beschikbare middelen van vervoer in beeld te brengen. Vooralsnog trekt de gemeente Oir-

schot dit project in samenwerking met de andere Kempengemeenten. De bijdrage van gemeente Ber-

geijk in 2018 bedraagt € 5.000 (totale kosten van € 25.000 per jaar gedeeld door 5 gemeenten) reke-

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 500.000 € 0 € 0 € 0 -€ 500.000

Krediet riolering jaarschijf 2018 € 175.000 € 0 € 0 € 0 € 175.000

Netto investering -€ 325.000 € 0 € 0 € 0 -€ 325.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 17.333 -€ 17.117 -€ 16.900 -€ 16.683 -
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ning houdend met een subsidie. Het project heeft een link met het project NB14 Project Slimme mobi-

liteitsoplossingen wat vanuit het sociaal domein wordt ingezet. Er zal afstemming gezocht worden, 

zodat geen dubbeling ontstaat. 

 

Werkgeversaanpak bedrijventerreinen De Kempen 

Duurzame verandering van het Mobiliteitsgedrag van werknemers. Met name is er verwachtte potentie 

om extra fiets / e-bike gebruik te stimuleren. De gemeente neemt initiatief en faciliteert. Het wordt op-

gepakt vanuit de vijf Kempengemeenten en maakt onderdeel uit van de Bereikbaarheidsagenda 

‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. De investering bestaat uit afstemming (uren) en inzet van 

communicatiemiddelen. De verzamelde bedrijven in de Kempen kunnen in de werkgeversaanpak hun 

bijdrage gaan doen. De gemeente Bladel trekt dit project in samenwerking met de ondernemersver-

enigingen en andere Kempengemeenten. De bijdrage van gemeente Bergeijk in 2018 bedraagt  

€ 4.000 (totale kosten van € 20.000 per jaar gedeeld door 5 gemeenten) rekening houdend met een 

subsidie. Het project Werkgeversaanpak bedrijventerreinen heeft een link met het project Kempische 

industrieagenda (NB05). Er zal afstemming gezocht worden, zodat geen dubbeling ontstaat. 

 

NB25 Inrichting uniforme schoolomgevingen (investering € 112.000, kapitaallasten vanaf 2018) 

Vanuit verschillende scholen heeft de gemeente vragen/meldingen gekregen aangaande de verkeers-

veiligheid rondom basisscholen. Met name halen en brengen van kinderen maakt hier een belangrijk 

onderdeel van uit. Gemeente Bergeijk heeft de wens om de omgevingen rondom de scholen uniform 

en herkenbaar in te richten. Naast fysieke maatregelen speelt ook gedragsverandering in het kader 

van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit een belangrijke rol.  

 

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een vast beeldmerk voor de schoolomgeving. Hierdoor 

zijn alle schoolomgevingen binnen de gemeente uniform en herkenbaar. De uitvoering en de diversi-

teit van maatregelen is voor de diverse scholen natuurlijk maatwerk. 

 

Naast alleen de maatregelen in het kader van het beeldmerk schoolomgevingen dient ook in geval 

van sommige scholen gekeken te worden naar een herinrichting rondom de schoolomgeving. Hierbij 

gaat het om een totale herinrichting van de omgeving. Doel is om in 2017 met de scholen hier over na 

te denken en tot een ontwerp te komen. Uitvoering is afhankelijk van onderhoud wegen en onderhoud 

riolering. Dit kan in een aantal gevallen betekenen dat het uitvoeren van de herinrichting pas over 5 a 

10 jaar kan plaatsvinden. Tot die tijd kan uiteraard het aanbrengen van het beeldmerk wel worden 

uitgevoerd. Uitvoering hiervan is gepland voor 2018. Het te beschikbaar stellen krediet is bedoelt om 

het beeldmerk uit te voeren.  

 

In het kader van gedragsbeïnvloeding willen we samen met Veilig Verkeer Nederland en de Ouderra-

den/BVL groep van de basisscholen in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van 

gedragsbeïnvloeding rondom het halen en brengen van de kinderen. 

 

Uiteindelijk is het doel om met inframaatregelen tezamen met gedragsverandering de verkeersveilig-

heid rondom de scholen te verbeteren. 

 

Dit PPN voorstel gaat over het aanbrengen van het beeldmerk en een aanzet naar gedragsverande-

ring wat we samen met Veilig Verkeer Nederland willen oppakken. Het beeldmerk betreft het aan-

brengen van 2 verticale elementen, een aantal horizontale elementen en het plaatsen van zuiltjes. 

Daarnaast wordt het woord school ingestraat om de schoolomgeving extra te accentueren. 

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 112.000 € 0 € 0 € 0 -€ 112.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 112.000 € 0 € 0 € 0 -€ 112.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 5.973 -€ 5.899 -€ 5.824 -€ 5.749 -
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NB26 Uitvoeren integraal gebiedsplan N69 (Investering € 1.080.000, subsidies € 600.000).  

In de begroting 2017-2020 was reeds gemeld dat ook voor de jaarschijf 2021 nog uitvoeringsmaatre-

gelen integraal gebiedsplan N69 zouden volgen. Deze jaarschijf is nu opgenomen. Afhankelijk van de 

planning van de werkzaamheden kan er een bij de samenstelling van de begroting 2018 nog ver-

schuiving in het moment van beschikbaar stellen van de kredieten plaatsvinden. 

 

NB27 Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (€ 15.000 N) 

Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog 

kleinschalig, via erftransacties omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor 

andere functies gebruikt. Sinds de jaren 70 zijn er door schaalvergroting in de sector grote schuren en 

ligboxstallen bijgekomen die komende jaren vrij zullen komen. Voor die grote schuren die leeg komen 

te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden.  Nu al staat ca 

10% leeg en de prognose is  dat tot 2030 in de Kempen er nog meer dan 600.000 m2 aan agrarische 

bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. 

 

Het project wil uitvoering geven aan de problematiek rondom de vrijkomende agrarische bebouwing 

en daarmee inspelen op het toekomstige provinciale en gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt is een  

gebiedsgerichte aanpak  en functionele gebondenheid aansluitend bij de regionale agenda en pas-

send bij de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.   Dit project willen we in de Kempen oppakken.  De 

Kempen leent zich voor een integrale regionale aanpak omdat de urgentie hier groot is en de proble-

matiek vergelijkbaar. Daarom ligt het voor de hand om het Huis van de Brabantse Kempen  in te 

schakelen voor de uitvoering hiervan. 

 

Voor een bedrijf is stoppen of omschakelen een grote stap. Dit levert ook j veel vragen op, bijvoor-

beeld over wat er wel of niet kan wat de financiële gevolgen zijn. Daarover is op zich al veel bekend 

en worden in het bestemmingsplan c.a. beleid al verschillende alternatieven geboden. Dit project richt 

zich daarom vooral op het bewustwordingsproces. Via bijeenkomsten en/of workshops worden agrari-

ers geïnformeerd over de mogelijkheden en ondersteund bij de eerste stappen bij omschakeling of 

bedrijfsbeëindiging. OM dit goed vorm te geven zal een communicatieplan worden gemaakt en zal ook 

worden gekeken welke partners daar bij aan kunnen sluiten. Daarbij wordt gedacht aan de ZLTO, 

maar ook aan financieel- en bedrijfsadviseurs  Dit project zal aansluiten op de voucherregeling die de 

provincie in het leven wil roepen om individuele boeren te ondersteunen. 

De agrarische gebouwen zullen over een langere periode vrijkomen. Het is dan ook zaak om dit pro-

ject enkele jaren  te herhalen. 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 735.000 -€ 555.000 -€ 1.080.000 -€ 1.080.000 -€ 1.080.000 -€ 4.530.000

Subsidie / bijdragen derden € 330.000 € 240.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 2.370.000

Netto investering -€ 405.000 -€ 315.000 -€ 480.000 -€ 480.000 -€ 480.000 -€ 2.160.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 21.600 -€ 38.130 -€ 63.250 -€ 88.050 -€ 112.530 -
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NB28 Ontwikkeling herinrichten ’t Hof Noord fase 4 

Twee belangrijke onderdelen uit de Centrumvisie (2015) zijn de concentratie van detailhandel in het 

kernwinkelgebied en de optimalisatie van de bereikbaarheid en het parkeren in het kernwinkelgebied. 

 

Ten aanzien van de concentratie van detailhandel is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de 

vestiging van een AH-supermarkt op de locatie van het oude postkantoor en omgeving. Recent is door 

de betrokken partijen, Woningbelang (eigenaar sociale huurwoningen), Bos&Haagland (eigenaar oude 

postkantoor), Rialto (ontwikkelaar) en hr. Beekman (exploitant Albert Heijn supermarkt) geconcludeerd 

dat dit plan, onder voorwaarden, haalbaar is. Het plan omvat de bouw van 30 sociale huurapparte-

menten en ca 1600 m2 supermarkt. Daarbij zal het vloeroppervlak van de bebouwing aanzienlijk klei-

ner worden waardoor de vrijkomende ruimte kan worden benut voor parkeren en het creëren van een 

verbinding tussen het zuidelijk en noordelijk deel van ’t Hof en tegelijkertijd een goede oplossing voor 

laden en lossen kan worden gerealiseerd. 

Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de doelstelling van de Centrumvisie en wordt bovendien een 

grote trekker op het noordelijk deel van ’t Hof gevestigd waardoor veel meer combinatiebezoeken 

plaats zullen vinden. Ook zal de ontwikkeling een verbetering van de bebouwde omgeving betekenen.  

Bovendien past de ontwikkeling in de geactualiseerde woonvisie omdat de huidige 23 appartementen 

worden vervangen door 30 appartementen die levensloop bestendig zijn en bovendien gasloos (“all 

electric”) en dus duurzaam worden uitgevoerd. 

 

Onderdeel van het beoogde project is dat de gemeente het deel van de gronden dat als openbaar 

gebied wordt ingericht, aankoopt . Daarbij wordt niet de volledige waarde betaald omdat van ontwikke-

laar een bijdrage in de inrichting van het gebied, waaronder de aanleg van parkeerplaatsen, wordt 

verlangd. Ook zal de ontwikkelaar de huidige opstallen slopen.  Daardoor resteert voor de gemeente 

een te betalen bedrag van € 333.000. 

Daarnaast zal het openbaar gebied opnieuw ingericht moeten worden. Hier zullen ca 70 extra par-

keerplaatsen worden ingericht. Ook voor fietsparkeren moet ruimte worden gereserveerd. Voor de 

realisatie van de 4
e
 fase van het Centrumplan was al een bedrag van € 1.000.000 begroot in 2018. 

Doordat nu een groter gebied moet worden heringericht, stijgen de kosten  met € 200.000 naar ca  

€ 1.200.000. In dit bedrag is rekening gehouden met de kosten voor aanpassing van het bestem-

mingsplan (€ 35.000, in 2017), die de gemeente voor haar rekening neemt.  

Ook een deel van het Sterrepad zal moeten worden heringericht. Dit kan echter plaatsvinden binnen 

de kaders van het gebiedsgericht beheer en worden betaald uit het budget voor groot onderhoud voor 

wegen in de voorziening BORA. 

 

Omdat er 7 extra huurwoningen gebouwd worden, kan een beroep worden gedaan op de mogelijkheid 

om hiervoor een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is  conform de geactualiseerde woonvisie max.  

€ 65 per m². Daarbij is er echter uitgegaan van grondgebonden woningen. Voor appartementen moet 

echter met hogere kosten rekening gehouden vanwege gemeenschappelijke ruimtes, lift, hogere 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 165.000 -€ 333.000 -€ 1.200.000 € 0 -€ 1.698.000

Vervallen investering begroting 2017 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000

Subsidie / bijdragen derden / Bora € 0 € 0 € 200.000 € 0 € 200.000

Netto investering (aanvullend) € 835.000 -€ 333.000 -€ 1.000.000 € 0 -€ 498.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) € 44.533 -€ 289.023 -€ 9.913 -€ 9.803

Verkoop voormalige schoollocatie / bibliotheek € 1 € 0 € 0 € 0

Grex verkoop voormalige schoollocatie € 360.000 € 0 € 0 € 0

Grex BRM -€ 180.000 € 0 € 0 € 0

Bijdrage sociale huurwoningen € 0 € 0 -€ 60.000 € 0

Vervallen exploitatielasten bibliotheek € 7.374 € 10.446 € 10.519 € 10.592

Onderuitputting kapitaallasten (ivm verschuiving) -€ 36.183 € 0 € 43.333 € 0

Totaal baten-lasten € 195.725 -€ 278.577 -€ 16.061 € 789

Storting algemene reserve grondexploitatie -€ 180.000 € 0 € 0 € 0

Totaal begroting € 15.725 -€ 278.577 -€ 16.061 € 789
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bouw- en onderhoudskosten e.d. Daarom is de bijdrage per m² omgerekend naar een gemiddelde 

bijdrage per woning. In totaal gaat het om een bedrag van € 60.000. 

 

Gerelateerd aan de ontwikkeling Hof Noord is de verkoop van de voormalige bibliotheek aan Bos & 

Haagland voor een symbolisch bedrag van € 1. Hierbij geldt de verplichting dat Bos &Haagland de 

bibliotheek verbouwt tot 6 sociale huurappartementen en deze woningen met voorrang aanbiedt aan 

de huidige bewoners van de 23 appartementen op ’t Hof tegen een vergelijkbare sociale huurprijs. 

Voorwaarde hierbij is dat Bos&Haagland aantoont dat er ook bij deze symbolische aankoopprijs er 

sprake is van een onrendabele top (d.w.z. dat de huuropbrengsten lager zijn dan de investeringskos-

ten). Omdat de bibliotheek geen boekwaarde heeft, heeft deze transactie geen directe financiële ge-

volgen. Indirect is er sprake van een daling van de omvang van de stille reserves. Wel vervallen de 

jaarlijkse exploitatiekosten van de bibliotheek waaronder het groot onderhoud. Op termijn betekent dit 

een daling van jaarlijkse exploitatielasten van ca € 10.500.   

 

Tenslotte heeft Woningbelang aangegeven op de locatie van de huidige Bernardusschool 15 sociale 

huurwoningen te willen realiseren. Ook deze woningen kunnen voor de bewoners van het Hof als 

(tijdelijke) vervangende woning kunnen dienen. Hoewel verdere uitwerking van dit plan nog moet 

plaatsvinden, zou de verkoop van de voormalige schoollocatie volgens een voorlopige inschatting een 

opbrengst van ca € 150.000 - € 200.000 op kunnen leveren. Bij deze inschatting  is er rekening mee 

gehouden dat de sloopkosten en de afwaardering van de huidige school al in de begroting zijn opge-

nomen en dat vanwege de realisatie van sociale huurwoningen een korting op de grondprijs wordt 

toegepast. 

 

De komende tijd worden de plannen voor het gebouw en de inrichting verder ontwikkeld en wordt  de 
benodigde aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid. Verder zullen de partijen met elkaar in 
overleg treden om e.e.a. uit te werken in overeenkomsten. Uiteraard vindt daarbij een toetsing plaats 
op de relevante juridische aspecten. 
 

NB29 Onderuitputting kapitaallasten (€ 40.187 V in 2018) 

De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investerin-

gen gedekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investeringen in het jaar van investering 

als structureel aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid gaat er echter vanuit dat er in het 

jaar van investering enkel een half jaar rente gerekend wordt. Het verschil tussen de volledige kapi-

taallasten en ons afschrijvingsbeleid dient als incidenteel voordeel als onderuitputting kapitaallasten te 

worden opgenomen. De onderuitputting kapitaallasten ’t Hof Noord fase 4 is hierin niet opgenomen. 

Om dit project totaal in beeld te houden is dit verwerkt onder NB28. 
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6 Ruimte voor beleid, dekkingsmogelijkheden 
 
RB01 Onroerende zaak belasting (OZB) 

Het opnieuw invoeren van een trendmatige verhoging van 2% per jaar aan OZB opbrengst geeft een 

meeropbrengst van € 70.000 per jaar, cumulatief oplopend naar ca € 291.000 in 4 jaren. Een trendma-

tige verhoging van 2% ligt in lijn met de loon- en prijsontwikkeling zoals opgenomen in de algemene 

uitgangspunten van de begroting.  

 
 

RB01 Onroerende zaak belasting (OZB) 

a) Een eenmalige verhoging van 1% OZB opbrengsten geeft een meeropbrengst van € 35.000. 

b) Een jaarlijkse stijging van 1% geeft een meer opbrengst die cumulatief oploopt naar ca € 145.000.  

 
 

RB02 Toeristenbelasting 

Sinds 2014 is het tarief van de toeristenbelasting 3,11% van de omzet. Hiermee wordt een opbrengst 

gerealiseerd van ca € 874.000 in 2018. Hiervoor verblijven circa 1,15 miljoen toeristen binnen de ge-

meentegrenzen. Het verhogen met 0,10% leidt tot een extra opbrengst van € 28.000. 

 

RB03 Inzet algemene reserve 

De algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, dient een 

minimale omvang te hebben van € 4,8 miljoen.  

Na resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 en de claim voor het afboeken van de oude Ber-

nardusschool bedragen de algemene reserves € 5,6 miljoen. 

Hierdoor is binnen de algemene reserves ca € 0,8 miljoen vrij te besteden.  

 

Met het inzetten van 1 miljoen van de algemene reserve kunnen indicatief de volgende afschrijvings-

lasten gedekt worden: 

Soort investering Afschrijvings-

termijn 

Bedrag te dekken  

Investering economisch nut (gebouw) 40 25.000 

Investering economisch nut (installaties) 15 66.000 

Investering maatschappelijk nut in de openbare ruimte 30 33.000 

Deze dekkingsmogelijkheden gelden overigens ook als andere (bestemmings)reserves ingezet wor-

den. Wanneer bestemmingsreserves danwel de algemene reserve aangewend worden ter dekking 

van investeringen zal (een deel) van de reserve gestort dienen te worden in een in te stellen dekkings-

reserve. 

 

RB04 Inzet Bestemmingsreserves ROL en DOB-Gebiedsakkoord N69 

Na aftrek van claims die rusten op de bestemmingsreserve ROL is ca € 521.000 beschikbaar. Hierbij 

is geen rekening gehouden met toekomstige stortingen vanuit de grexen of anterieure overeenkom-

sten. 

Na aftrek van claims die rusten op de bestemmingsreserve DOB/Gebiedsakkoord N69 is ca € 90.000 

beschikbaar. 

Met het inzetten van deze reserves kunnen afschrijvingslasten gedekt worden zoals aangegeven in 

het voorbeeld bij de algemene reserve. Dit natuurlijk afhankelijk van het bedrag dat ingezet wordt.  

 

  

2018 2019 2020 2021

Trendmatige verhoging OZB 2% 70.597 142.604 216.012 290.929

2018 2019 2020 2021

a) Eenmalige verhoging OZB 1% 35.299 35.299 35.299 35.299

b) Jaarlijkse verhoging OZB met 1% 35.299 71.302 108.006 145.465
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RB05 Heropvoeren opbrengsten grondtransacties 

In de begroting 2017 is vanaf de jaarschijf 2020 opgenomen dat de opbrengsten uit grondverkopen in 

4 jaren naar nul worden teruggebracht. Het terugdraaien van dit besluit betekent een opbrengst van  

€ 125.000 in 2020, oplopend naar € 500.000 in 2023. 

  
 

RB06 Vervallen storting in bestemmingsreserve IKC/Kattendans 

In de begroting 2017 is  voor de jaren 2017-2020 gestort in de bestemmingsreserve. In zowel 2018 als 

2019 wordt elk jaar € 500.000 gestort, in 2020 € 250.000. Dit zodat gespaard wordt om eventuele 

toekomstige investeringen voor een deel te kunnen dekken. 

 
 

 
  

2018 2019 2020 2021

Opbrengsten grondtransacties 0 0 125.000 250.000

2018 2019 2020 2021

Laten vervallen storting bestemmingsreserve IKC/Kattendans 500.000 500.000 250.000 0
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 3: Brief provincie 
 
 

Aan de raden van de gemeenten  

In de provincie Noord-Brabant 

 

 

Onderwerp: begrotingscirculaire 2017 

 

Geachte raadsleden, 

 

In het kader van onze interbestuurlijke toezichtstaak informeren wij gemeenten jaarlijks over de be-

langrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting. In deze circulaire richten wij ons vooral op uw taak, 

het vaststellen van een structureel en reëel sluitende begroting. In de begrotingscirculaire voor het 

college zijn ook de aspecten opgenomen die van belang zijn voor het opstellen van de begroting. 

Deze kunt u vinden op brabant.nl. Wij vertrouwen erop hiermee een zinvolle bijdrage te leveren aan 

de horizontale verantwoording binnen uw gemeente en de verdere optimalisering van uw begroting. 

 

1. Vorm van toezicht 

Ieder jaar besluiten wij vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of pre-

ventief begrotingstoezicht van toepassing is. Uitgangspunten hierbij zijn de Gemeentewet, de Alge-

mene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), 

ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (2014) en deze begrotingscirculaires. 

 

Repressief toezicht 

Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt laten uitvoeren, zonder dat hier 

vooraf onze goedkeuring voor vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht 

wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht is. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit 

evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen de jaarrekening en de begro-

ting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, aan ons te zijn toegezonden. 

 

Preventief toezicht 

Preventief toezicht is de uitzondering. Dit betekent dat wij de begroting en de begrotingswijzigingen 

eerst moeten goedkeuren voordat u tot uitvoering kunt overgaan. Dit is aan de orde indien de begro-

ting naar ons oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is en het onvoldoende aannemelijk is dat 

dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming wordt bereikt. Preventief toezicht 

kan ook worden ingesteld indien de wettelijke inzendtermijn is overschreden. 

 

2. Structureel en reëel evenwicht 

Wij beoordelen jaarlijks of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming 

structureel en reëel in evenwicht is. Deze toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Ge-

meentewet en nader uitgewerkt in ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. 

 

Structureel evenwicht 

Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Dit 

geldt per jaarschijf. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde ba-

ten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen 

bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht 

van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk document. Dit overzicht is verplicht opgeno-
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men in de begroting, maar het is van belang dat u dit ook daadwerkelijk gebruikt voor het bepalen en 

presenteren van het structureel begrotingssaldo. 

Tijdens het onderzoek van de begrotingen 2017 hebben wij echter geconstateerd dat in een aantal 

gemeentebegrotingen (en bijbehorende raadsbesluiten) nog steeds geen inzichtelijke presentatie van 

het structurele begrotingssaldo is opgenomen. Hierdoor is het voor de raad wellicht niet helder wat nu 

feitelijk het structurele saldo is van de begroting die men zelf heeft vastgesteld. Om de gemeenten 

hierbij te ondersteunen, maken wij een ‘handreiking’ waarin wij aangeven hoe het begrotingssaldo 

idealiter zou moeten worden gepresenteerd. Deze handreiking zullen wij u uiterlijk 30 juni 2017 toe-

zenden. 

 

Reëel evenwicht 

Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer wij van 

oordeel zijn dat ramingen onvoldoende reëel zijn, kunnen wij een negatieve bijstelling doorvoeren op 

het structureel begrotingssaldo. Dit kan mogelijk betekenen dat wij van oordeel zijn dat uw begroting 

niet structureel en reëel in evenwicht is en dat uw gemeente niet in aanmerking komt voor repressief 

toezicht. 

 

3. Bepalen van het structureel en reëel evenwicht 

Bij onze toets of uw begroting structureel en reëel in evenwicht is, spelen diverse onderwerpen een 

rol.  

Vaststellingsbesluit begroting 

Het vaststellingsbesluit van de begroting moet een volledig beeld geven van de besluitvorming door 

de raad. Indien van toepassing dient dit besluit ook de volgende zaken te bevatten: 

 Welke wijzigingen aangebracht zijn op de conceptbegroting (dit kan uiteraard ook via een afzon-

derlijke begrotingswijziging); ook de eventuele financiële consequenties van aangenomen amen-

dementen dienen expliciet te worden benoemd. 

 Investeringskredieten die bij vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld worden; 

 Als het begrotingsjaar een tekort heeft, maar de meerjarenraming in evenwicht is, de wijze waarop 

het begrotingsjaar formeel sluitend is gemaakt. Onder formeel evenwicht verstaan wij de situatie 

waarin de door u vastgestelde baten en lasten van het begrotingsjaar, inclusief de mutaties in de 

reserves, tenminste formeel (boekhoudkundig) in evenwicht zijn. Wanneer er sprake is van een 

negatief geraamd resultaat van het begrotingsjaar, wordt dit afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Wij 

verwachten dan van u, dat u bij de vaststelling van de begroting besluit hoe dit negatieve resultaat 

gedekt wordt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene reserve). Dit blijkt uit het vast-

stellingsbesluit. 

 

Nieuw beleid/investeringen 

Op grond van het BBV dienen de financiële gevolgen van het nieuwe beleid, dat in de programma’s is 

opgenomen, in de (meerjaren)begroting structureel en reëel te zijn geraamd. Duidelijk moet zijn dat de 

gemeente in staat is om de volledige jaarlijkse lasten op te vangen binnen een structureel sluitende 

(meerjaren)begroting. 

 

Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen 

Veel gemeenten nemen bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen op in de begroting en/of meerja-

renramingen. Voor de bepaling van het structureel en reëel begrotingssaldo beoordelen wij deze op 

hardheid en haalbaarheid. Het is noodzakelijk dat u de raming van dergelijke bezuinigingsmaatregelen 

en taakstellingen reëel onderbouwt. Deze moeten concreet op programmaniveau zijn ingevuld en ook 

het proces dat bij het concretiseren gevolgd gaat worden moet vastliggen. Indien wij de ramingen 

onvoldoende reëel onderbouwd vinden zullen wij de gepresenteerde begrotingssaldi negatief bijstel-

len. Deze negatieve bijstelling kan tot gevolg hebben dat de (meerjaren)begroting naar ons oordeel 

niet structureel en reëel in evenwicht is, waardoor u niet in aanmerking komt voor repressief toezicht. 
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Bezuiniging verbonden partijen 

Taakstellingen die u oplegt aan verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen (afgekort: 

GR), beoordelen wij alleen als reëel, wanneer de verbonden partij op algemeen bestuurlijk niveau 

heeft besloten of en hoe deze opgelegde taakstelling daadwerkelijk wordt ingevuld. Aannemelijk moet 

worden gemaakt dat de taakstelling concreet zal worden ingevuld. Meerjarenbeleidsplan gemeen-

schappelijke regelingen Wij constateren dat gemeenschappelijke regelingen vooral de aandacht leg-

gen bij het begrotingsjaar. De meerjarenraming van de GR geeft vaak nog te weinig inzicht in de te 

verwachten ontwikkelingen en de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen. Als deelnemende ge-

meente bent u verantwoordelijk voor de financiële positie van de GR. Het is daarom van belang dat u 

voldoende sturing en regie ontwikkelt richting de GR door bijvoorbeeld een meerjarenbeleidsplan. U 

dient erop toe te zien dat de financiële consequenties die daaruit voortvloeien worden verwerkt in de 

(meerjaren)begroting van de GR.  

 

Bezuiniging onderhoud kapitaalgoederen 

Wij kunnen alleen een positief oordeel geven over bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud 

van kapitaalgoederen, als voldoende aannemelijk is gemaakt dat de verlaging van het kwaliteitsniveau 

van het onderhoud van de kapitaalgoederen niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of onveilige 

situaties. Daarnaast zal actualisatie van het beheerplan op basis van de u vastgestelde verlaging van 

het kwaliteitsniveau noodzakelijk zijn.  

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

De paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” bevat de belangrijkste informatie over de kapitaalgoe-

deren, ten minste van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Deze paragraaf geeft inzicht in: 

• het beleidskader; 

• de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties (van het door de raad vastgestelde 

kwaliteitsniveau); 

• de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 

U bepaalt het kwaliteitsniveau en stelt het budget beschikbaar om dit kwaliteitsniveau te handhaven. 

De raad is immers autonoom om het kwaliteitsniveau vast te stellen. Dit kwaliteitsniveau mag echter 

niet onvoldoende zijn. Kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties moeten worden voorkomen. 

Het minimale niveau waarop er nog geen sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties is 

voor wegenonderhoud niveau C (in het geval de CROW-normen worden toegepast). Het is van groot 

belang dat de opgenomen raming in de begroting in overeenstemming is met het door u vastgestelde 

kwaliteitsniveau. Wanneer deze overeenstemming ontbreekt, kunnen wij het geraamde budget aan-

merken als een niet reële raming. Dit is ook het geval als er achterstallig onderhoud is ontstaan en de 

financiële vertaling van het wegwerken van dit achterstallig onderhoud onvolledig is of ontbreekt. Als 

er sprake is van achterstallig onderhoud dient dit vermeld te worden in deze paragraaf. Hetzelfde geldt 

voor de maatregelen die getroffen worden om de achterstanden in te halen en de financiële vertaling 

daarvan. 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Volgens het BBV moet de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” ten minste bevatten: 

 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

 een inventarisatie van de risico’s; 

 het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s; 

 de vijf kengetallen; 

 een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële 

positie. 

Het ontbreken van een duidelijke koppeling tussen de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit 

kan ertoe leiden dat een neerwaartse trend in de financiële positie niet tijdig wordt gesignaleerd. Het 

formuleren van een beleidslijn over de voor de gemeente noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit 

in relatie tot de onderkende risico’s (bijvoorbeeld een ratio) is daarom van groot belang. Als raad bent 
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u autonoom om het beleid vast te stellen. Voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit 

nemen wij de geraamde stand per 1 januari van het begrotingsjaar als uitgangspunt. Dit betekent dat 

verwachte positieve saldi van de (meerjaren)begroting geen onderdeel zijn van de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De inventarisatie van de risico’s wordt beoordeeld op volledigheid van opgeno-

men risico’s en de financiële vertaling daarvan. PMposten moeten voorkomen worden. 

 

4. Vaststellen en inzenden jaarrekening 2016 

Vorig jaar hadden veel gemeenten problemen met het tijdig vaststellen van de jaarrekening 2015. Dit 

had alles te maken met het laat afgeven van de accountantsverklaring over de jaarrekening 2015 door 

de accountant. Het laat afgeven van de accountantsverklaring had weer te maken met onzekerheden 

en onduidelijkheden bij de zorgaanbieders en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Omdat de oorzaken waarmee gemeenten werden geconfronteerd voor het grootste deel buiten de 

macht van de gemeenten lagen, hebben wij geen sancties (preventief toezicht) verbonden aan het 

niet tijdig inzenden van de jaarrekening 2015. Dit mede in de veronderstelling dat er sprake was van 

een eenmalige situatie. 

Ons bereiken signalen dat voor wat betreft het af kunnen geven van de accountantsverklaring bij de 

jaarrekening 2016, de omstandigheden wel  verbeterd zijn, maar kennelijk alles nog niet helemaal op 

orde is. Op dit moment wordt geïnventariseerd door het ministerie van BZK, in samenspraak met de 

koepelorganisaties VNG en NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) of er problemen 

zijn te verwachten bij het afgeven van accountantsverklaringen en hoe groot die problemen dan even-

tueel zijn. Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij uw gemeente of wij wederom sancties 

achterwege laten in het geval de jaarrekening 2016 niet tijdig ingezonden wordt. 

 

Wij adviseren u om vooralsnog bij de planning van de jaarrekening 2016 uit te gaan van behandelen 

en vaststellen van de jaarrekening 2016 vóór 15 juli 2017. 

 

5. Ontwikkeling Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

De Commissie BBV heeft enkele notities gepubliceerd die met ingang van het begrotingsjaar 2018 in 

werking treden. Wij betrekken deze notities bij de beoordeling van uw begroting. 

 

Notitie Rente 

In de notitie Rente 2017 wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begro-

ting en jaarstukken. Deze notitie is in het eerste halfjaar 2016 gepubliceerd, maar gezien het late tijd-

stip van publiceren was toepassing bij de begroting 2017 niet verplicht. Toepassing van deze notitie bij 

de begroting 2017 werd wel aanbevolen. Deze aanbeveling hebben de meeste gemeenten geheel of 

gedeeltelijk overgenomen. Met ingang van begrotingsjaar 2018 is het verplicht de notitie Rente toe te 

passen. 

 

Notitie verbonden partijen 

Wij zien een toename van samenwerking door gemeenten via verbonden partijen. Gemeenten blijven 

echter verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom 

belangrijk dat de gemeente de instrumenten voor bestuur en toezicht optimaal benut. De adviescom-

missie BBV (commissie Depla) heeft in juli 2015 geadviseerd om de informatie over verbonden partij-

en in de begroting en de jaarstukken te verbeteren. De uitwerking van dit advies heeft in 2016 geleid 

tot een wijziging van het BBV. Deze wijziging is voor het onderdeel verbonden partijen uitgewerkt in 

de Notitie Verbonden partijen, die de Commissie BBV in oktober 2016 heeft gepubliceerd.  

 

Kengetallen 

Vanaf de (meerjaren)begroting 2016-2019 en de jaarrekening 2015 zijn de kengetallen verplicht ge-

steld. Deze kengetallen dragen bij aan het krijgen van een beter inzicht door de raad in de financiële 

positie van de gemeente. Voor het verkrijgen van dit inzicht is het van belang dat er een beoordeling 

wordt gegeven van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De 
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kengetallen dienen om een completer beeld te krijgen van de financiële positie van uw gemeente, 

maar wij betrekken deze niet bij het bepalen van de vorm van toezicht.  

 

6. Overige ontwikkelingen 

Precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven 

Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot afschaffing van de pre-

cariobelasting over netwerken die nutsbedrijven onder, op of boven de gemeentegrond exploiteren. 

Het wetsvoorstel introduceert een wettelijke vrijstelling die ertoe strekt dat geen precariobelasting kan 

worden geheven ter zake van netwerken die zich bevinden onder, op of boven voor de openbare 

dienst bestemde grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. Het wetsvoorstel bevat een 

overgangstermijn van 10 jaar, zodat de decentrale overheden mogelijke inkomstenderving geleidelijk 

kunnen opvangen.  

In eerste instantie moest, om voor de overgangstermijn in aanmerking te komen, aan de voorwaarde 

worden voldaan dat al in 2015 sprake was van precarioheffing op kabels, draden of leidingen. De mi-

nister heeft met de nota van wijziging van december 2016 de voorwaarde voor de overgangsmaatre-

gel aangepast. In deze nota is de overgangsregeling verruimd door in de voorwaarde voor toegang tot 

de overgangsregeling te stellen dat er op 10 februari 2016 een belastingverordening moet zijn voor 

het heffen van precariobelasting op nutsnetwerken. Gemeenten die aan deze voorwaarde voldoen 

mogen tot 2027 precariobelasting op openbare werken van algemeen nut blijven heffen, naar maxi-

maal het tarief dat op de dag van 10 februari 2016 in de verordening stond. Dit betekent dat na 10 jaar 

de inkomsten uit deze belasting vervallen voor de gemeenten die hiermee te maken hebben. Wij 

adviseren een plan van aanpak op te stellen en de komende 10 jaar deze inkomsten zodanig in de 

begroting te verwerken dat er een geleidelijke overgang is naar een structureel sluitende begroting na 

10 jaar. 

 

Asielzoekers en vergunninghouders 

Voor de huisvesting van de vergunninghouders – asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben 

gekregen – is de gemeente verantwoordelijk. Naast het zorgen voor voldoende woningen, is het ook 

van belang om in de meerjarenbegroting 2018-2021 rekening te houden met extra lasten en baten die 

hier eventueel uit voortvloeien. Hierbij kan gedacht worden aan huisvestingskosten, maar ook aan 

hogere lasten voor sociale voorzieningen. 

 

Omgevingswet 

In het voorjaar van 2019 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt 

de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Er komt hier-

mee één integrale wet die ontwikkeling in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. 

De gevolgen van deze wet zullen groot zijn voor alle gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan het behande-

len van vergunningaanvragen volgens het beginsel: één loket, één procedure en één vergunning. Dit 

heeft gevolgen voor interne procedures en mogelijk ook voor de organisatie. Het is dan ook van groot 

belang om een goede inschatting te maken van wat er op uw gemeente afkomt, zodat u zich adequaat 

op deze wet kunt voorbereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw ge-

meente zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de personele inzet en begeleiding van het implementatie-

proces, opleiding van de medewerkers, ICT, ontwikkelen van de omgevingsdocumenten etc. Wij gaan 

ervan uit dat u tijdig met de voorbereidingen begint en daarbij rekening houdt met de hieruit voort-

vloeiende financiële consequenties met ingang van 2018. 

 

Voor meer informatie over de invoering van de Omgevingswet verwijzen wij naar het Programma Aan 

de slag met de Omgevingswet: http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl. 

 

7. Tot slot 

Op brabant.nl staan diverse actualiteiten op het gebied van financieel toezicht. Hebt u vragen over 

deze circulaire dan kunt u contact opnemen met de heer Teco Noordegraaf, coördinator financieel 

toezicht, via telefoonnummer 073 680 83 50. 

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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Tot slot attenderen wij u op onze brief over de begroting 2017 van uw gemeente, waarin eventueel 

specifieke aandachtspunten voor u zijn opgenomen. 

 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 

 
mw. drs. E. Breebaart, 
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


