
 

 

 

 

 

Perspectievennota  
2019-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





Inhoud 

 
Nota van aanbieding perspectievennota 2019-2022 ............................................................................... 5 

Coalitieprogramma .................................................................................................................................. 8 

Samenvatting en voorstel college ......................................................................................................... 13 

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 14 

2. Financiële kaders begroting .............................................................................................................. 19 

3. Financiële positie ............................................................................................................................... 23 

4. Financieel overzicht beleidsitems ...................................................................................................... 26 

5. Toelichting beleidsitems .................................................................................................................... 31 

6. Ruimte voor beleid, dekkingsmogelijkheden ..................................................................................... 49 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 51 

 

  





 PPN 2019-2022 versie BW 8-5-2018 5 

Nota van aanbieding perspectievennota 2019-2022 
 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Een nieuwe coalitie is gevormd en er is een nieuw 
coalitieakkoord opgesteld. De Perspectievennota 2019-2022 (PPN 2019-2022) staat daarmee in een 
bijzonder daglicht. Het betreft de eerste in deze nieuwe raadsperiode en er zijn dan ook veel onder-
werpen benoemd die de komende jaren aangepakt kunnen worden. Het coalitieakkoord is hier een 
belangrijke leidraad voor geweest.  
In de commissie ABZ van 7 juni 2018 wordt de PPN 2019-2022 behandeld waarna deze ter vaststel-
ling in de gemeenteraad van 26 en 28 juni voorligt.  
 
Het blijft een uitdaging om het huishoudboekje van de gemeente steeds op orde te houden. De eco-
nomie draait goed en dit merken we ook aan de middelen die we ontvangen in het gemeentefonds. 
Hier geldt het principe van “trap op, trap af”. Wij bewegen als het ware mee met toenemende of afne-
mende uitgaven van het Rijk. De ambities van de gemeente Bergeijk zijn groot wat zich financieel ook 
vertaalt. De klimaatdoelstellingen gaan komende periode geïntensiveerd worden. Dit uit zich in een 
groot aantal projecten zowel gericht op de bewustwording van onze burgers en bedrijven maar ook 
door maatregelen in het openbaar gebied. Het project Focus is er om gecombineerde maatregelen in 
het openbaar gebied integraal aan te pakken zodat werk met werk wordt gemaakt. Dit deden we eer-
der ook op kleinere schaal maar nu pakken we dit gemeentebreed aan. 
Binnen het sociaal domein is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken waar de 
sturingsmogelijkheden beperkt zijn. Dit maakt dat er risico’s blijven schuilen in de prognoses op dit 
vlak. Gemeenten hebben, via het VNG, het Rijk opgeroepen om te zorgen voor adequate middelen.  
 
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 2019 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 2019. Hoe de gemeente er in finan-
cieel opzicht voor staat wordt vervolgens beschreven in het hoofdstuk Financiële positie. Hierna wordt 
een financieel overzicht gegeven van alle beleidsitems met toelichting, die financiële effecten hebben 
op het begrotingsbeeld.  
Gezien de opgaaf waar we voor staan zijn in een apart hoofdstuk dekkingsmogelijkheden benoemd. 
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Visie gemeente Bergeijk  
 
 
Inleiding 
De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 27 juni 2017 de bestuurlijke toekomstvisie vastgesteld na een 
intensief proces met inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs en omliggende 
gemeenten. Tijdens dit proces zijn de ambities, opgaven en uitdagingen opgehaald. Samenvattend 
komt hieruit naar voren dat Bergeijk zich kenmerkt door een sterke sociale cohesie en bruisend ver-
enigingsleven. Iedere kern heeft een uitstekend voorzieningenniveau. Problemen worden doorgaans 
op kernniveau opgelost. Bergeijk is bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft een robuuste ambte-
lijke organisatie. Het gaat goed in Bergeijk.  Bergeijk. Bergeijk kenmerkt zich door een krachtige ge-
meenschap die in staat is een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven. 
De wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt is vanuit bestuurlijke zelfstandigheid en een duur-
zame samenwerking met de Kempengemeenten. 
 
In de toekomstvisie zijn in paragraaf 3.1 de ambities, opgaven en uitdagingen  als volgt geformu-
leerd: 
 
Het behoud van de leefbaarheid in de kernen  
Het behoud van de leefbaarheid in de kernen kan worden gezien als dé kernambitie en tegelijkertijd 
een grote opgave voor de gemeente Bergeijk. Cruciaal voor het behoud van de leefbaarheid is het op 
peil houden van het voorzieningenniveau met aandacht voor jong en oud. Ook de ruimtelijke ontwikke-
ling verdient aandacht. Door de toename van het aantal 65-plussers zal de behoefte aan eenper-
soonswoningen toenemen en om jongeren te kunnen behouden, zal ook op hen de woningvoorraad 
afgestemd moeten worden. Voor de leefbaarheid en dynamiek in de kernen is daarnaast de bereik-
baarheid cruciaal. Ontsluiting van de kernen door openbaar vervoer, via de weg, maar ook door het 
verbeteren van het fietspadennetwerk is belangrijk. Richting Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook België 
waar mensen werken en studeren. Tot slot verdient het evenwicht tussen de agrarische functie en 
leefbaarheid van het landelijke gebied (aantrekkelijk woonklimaat) de aandacht.  
 
Het zijn van een groene en duurzame gemeente  
De ambitie een groene en duurzame gemeente te zijn staat in relatie tot de leefbaarheid, maar is dus-
danig belangrijk dat deze ambitie ook op zichzelf aandacht verdient. In de geest van het rentmeester-
schap wordt een goede zorg voor de natuur en het doel in 2025 energieneutraal te zijn als een be-
langrijke ambitie gezien. Daarnaast is er de wens om meer toeristen naar het gebied te trekken en om 
in te zetten op een aantrekkelijk leefklimaat voor de mensen die werkzaam zijn in het stedelijk gebied. 
De geschetste ambities zijn grensoverschrijdend en beperken zich niet alleen tot Bergeijk. Daarmee is 
feitelijk sprake van een regionale opgave op dit punt. Voor Bergeijk liggen samenwerkingsmogelijkhe-
den binnen de Kempen (westen) en met Valkenswaard (oosten) voor de hand, maar ook richting Bel-
gië (bijvoorbeeld Lommel) zijn er mogelijkheden.  
 
Het zijn van een zelfstandige gemeente  
De gemeente Bergeijk heeft de ambitie een zelfstandige gemeente te blijven. Zowel het bestuur en 
het ambtenarenapparaat als ook de inwoners delen deze ambitie. De heersende opvatting is dat Ber-
geijk er goed voor staat en er daardoor geen noodzaak is tot herindelen met andere gemeenten. 
Daarnaast bestaat er de zorg dat een herindeling ten koste gaat van het bestuurlijk contact met de 
burger. Bergeijk is er juist van overtuigd dat dit contact met de burger - te realiseren door de schaal 
die Bergeijk nu heeft – essentieel is bij het samen met de burgers blijven oppakken van de ambities 
en het aangaan van diverse uitdagingen. De ambitie zelfstandig te willen blijven brengt op sommige 
thema’s opgaven en uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld kijkend naar de transities rond de ge-
meentelijke taken op het sociale domein en rond de komst van de Omgevingswet in 2019. Deze vra-
gen om een grotere en andere inzet van bestuur, ambtenaren én inwoners.  
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Het behoud van de financiële kracht van de gemeente   
Bergeijk staat er financieel solide voor. Maar om aan alle ambities en opgaven te kunnen voldoen, is 
het belangrijk als gemeente financieel krachtig te blijven. Het behoud van de financiële kracht van de 
gemeente is cruciaal voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook cruciaal voor het 
blijven van een zelfstandige gemeente. Er ligt een opgave in het zo optimaal mogelijk beheren en 
benutten van de binnen Bergeijk bestaande stille reserves. Bergeijk heeft op dit punt inmiddels een 
eigen visie ontwikkeld.  
 
Het omgaan met regionale bestuurlijke ontwikkelinge n  
Bergeijk heeft een sterke ambitie zelfstandig te willen blijven. Het omgaan met opgaven en uitdagin-
gen vanuit die wens vraagt alleen daarom al om een sterke regionale strategie. De regio is in ontwik-
keling, zowel op het niveau van de Kempen als op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. Ge-
meenten in de regio denken na over hun bestuurlijke toekomst, nieuwe samenwerkingen doen hun 
intrede en de samenwerkingen binnen de Kempen (GRSK, Kempencommissie) en de Metropoolregio 
wordt heroverwogen. Daarnaast bestaat er in de regio een beeld van Bergeijk als een gemeente met 
van oudsher een relatief gesloten en defensieve houding richting de regio. De geschetste ontwikkelin-
gen en de niet altijd voor toekomstige samenwerking constructieve beeldvorming vragen om een ster-
ke visie op de rol van Bergeijk in de regio.  
 
Economie en werkgelegenheid  
Bergeijk en de regio zitten economisch gezien in de lift en de werkloosheid is laag. Wel is de structuur 
van de economie aan het veranderen en is sprake van urbanisatie. Dit heeft onder andere gevolgen 
voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de positie daarop van de inwoners van Bergeijk. Daarnaast 
stellen deze ontwikkelingen eisen aan de bereikbaarheid en digitale infrastructuur van Bergeijk. Op 
deze gebieden ligt de komende jaren een continue opgave om zo goed mogelijk te blijven profiteren 
van en bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling.  
 
Transitie gemeentelijke organisatie  
De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk 
gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterend gemeentebestuur en een faciliterende 
organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet. Ook van de raad wordt een actuele visie 
verwacht op deze relatie tussen gemeente en inwoners. Ga actief met de gemeenschap in gesprek 
wat leefbaarheid betekent. Bouw daarnaast, onder andere door het ontwikkelprogramma ambtenaar 
3.0, verder aan een gemeentelijke organisatie met een zelfde faciliterende houding. 
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Coalitieprogramma  
 

 

 

 

 

 

Samen Doen! 

Levendig, Duurzaam, Betrokken  

Gemeente Bergeijk, bestaande uit 6 kernen, kent een krachtige samenleving met betrokken inwoners. 
Een gemeente die zich kenmerkt door verschillende initiatieven waarin ieder zijn rol heeft om de sa-
menhang te bevorderen. Dit is ook de wijze waarop wij als coalitie onze ambities willen uitvoeren; 
samen met onze inwoners, ondernemingen, verenigingen en maatschappelijke partners. 
 
Samen willen wij de uitdagingen en opdrachten op het gebied van leefbaarheid voortvarend aanpak-
ken. Daarbij is ruimte voor eigen initiatieven. Inwoners, verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen 
hier een belangrijke rol in spelen. 
 
Bergeijk is een groene gemeente en hierin blijven we investeren. De kwaliteit van de leefomgeving en 
het openbaar gebied willen we op niveau houden. We delen de ambitie om de komende vier jaar con-
crete doelen te stellen en stappen te zetten om tot een toekomstbestendig duurzaam Bergeijk te ko-
men.  
 
In de gemeenteraad wordt er op constructieve wijze door de politieke partijen samengewerkt. De fo-
cus in dit coalitieakkoord ligt op de ambities en speerpunten, waarbij we ruimte willen laten voor debat. 
Zo doen we recht aan de democratie.  

De strategische koers voor Bergeijk wordt bepaald door het versterken van de lokale gemeenschap-
pen. We zijn van mening dat gemeente Bergeijk de juiste organisatiegrootte heeft om gemeentelijke 
taken en opgaven goed te kunnen uitvoeren. Om de lokale gemeenschappen te kunnen versterken 
moet de afstand tussen inwoners en bestuurders klein zijn. Zo kunnen we initiatieven de ruimte geven 
en de gemeenschap in hun kracht zetten.  

De bestuurskracht van Bergeijk is goed op orde. Ook financieel staat de gemeente er goed voor. We 
zoeken de samenwerking in de regio om doelen te bereiken die voor een individuele gemeente moei-
lijk zij te realiseren. De samenwerking met de Kempengemeenten willen we intensiveren en verbete-
ren om zo krachten te bundelen op bovenlokale thema’s en uitdagingen.  

Kortom:  
Samen Doen! 

  

  

Coalitieakkoord CDA – VVD 2018-2022 
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1. Zorgen voor levendige kernen 

Kernen: 
Samen met kern- en dorpsraden wordt per kern een dorpsvisie opgesteld. Hierin worden de uitdagin-
gen en kansen om de leefbaarheid naar een hoger niveau te brengen in kaart gebracht. Door intensief 
samen te werken, houden wij onze openbare voorzieningen (scholen, gemeenschapshuizen en sport-
accommodaties) op peil. 
- Eigen initiatieven die onze kernen aantrekkelijker en levendiger maken, worden ondersteund. 
- Wij blijven investeren in gemeenschapshuizen. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
- Belanghebbende partijen betrekken we actief bij de ontwikkeling van plannen en de uitwerking 

van de omgevingswet.  
 
Verenigingen: 
Verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente via TUOB. Ook bieden wij onder-
steuning bij het faciliteren van sporten voor mensen met een beperking. 
Zelfwerkzaamheid van verenigingen en gemeenschapshuizen wordt beloond. 
- We schaffen leges voor evenementen georganiseerd door verenigingen af. 
- Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen door betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van 

leden en inwoners worden beloond, TUOB zetten we voort. 
 
Cultuur: 
Wij investeren in de Kattendans. Het sociale en culturele centrum met unieke theaterzaal moet be-
houden blijven voor een zo breed mogelijk publiek. Wij willen verenigingen en gebruikers betrekken bij 
het ontwikkelen van de moderniserings- en uitbreidingsplannen. 
 
Wonen: 
In alle kernen moet er nieuwbouw gerealiseerd worden voor jong en oud. Er is aandacht voor een 
goede spreiding van woningen en voor diversiteit, duurzaamheid en verschillende woonbehoeften in 
alle kernen:  
- Er is ruimte voor innovatieve woonvormen zoals woon-zorg initiatieven en “tiny houses”. 
- We hebben extra aandacht voor duurzaam bouwen 
- Gezien de veranderingen in de woningmarkt willen we de woonvisie aanpakken en actualiseren. 

Het beleid laten we aansluiten bij de woonwensen van deze tijd. 
 
Onderwijs: 
In elke kern zorgen we voor een basisschool die bij de tijd is. Hier is kinderopvang en peuterwerk be-
schikbaar. De gebouwen van de scholen op ’t Hof zijn niet meer op orde. Dit is het moment om te 
beoordelen hoe het gebouw kan voldoen aan de moderne behoeften van onderwijs. We staan achter 
de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum. Samen met de partners werken we aan de ontwikke-
ling hiervan.  
- Jongeren-, cultuur-, muziek- en sportcoaches worden ingezet zodat in iedere kern en bij alle scho-

len een breed aanbod voor talentontwikkeling bestaat. 
- We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor een MFA in Riethoven. 
 
Jeugd: 
Om Bergeijk leefbaar te houden is het van groot belang dat jongeren in de gemeente kunnen en willen 
blijven wonen. Hiervoor zijn een modern theater, woningen voor starters, ondersteuning van vereni-
gingen, een levendig centrum en een goede fiets- en OV-verbinding belangrijk. Jeugdigen worden 
ondersteund bij initiatieven voor hun vrijetijdsbesteding. Voorkomen is beter dan genezen, we willen 
dat de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt aan preventieve en innovatieve jeugd-
hulp.  
- De samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en lokale ondersteuningsteams wordt ver-

sterkt.  
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- De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners aan een ‘zorgplan van aanpak’ zodat 
jeugdhulp geborgd is, ook als jongeren ouder dan 18 jaar zijn. 

- Ruimte voor innovatie. Er komt een gerichte aanpak die zich richt op de weerbaarheid van jonge-
ren. 

 
Goede Zorg in je eigen dorp 
De afgelopen jaren is er een stevige basis gelegd voor goede zorg aan inwoners van Bergeijk. In de 
kernen zijn lokale ondersteuningsteams actief. Iedere kern heeft een dorpsondersteuner en er zijn 
diverse (inloop)activiteiten en zorginitiatieven op poten gezet. Maatwerk, preventie, innovatieve pro-
jecten en laagdrempeligheid bij een hulpvraag zijn belangrijke speerpunten. De sterke basis die in de 
gemeente Bergeijk is gelegd willen we versterken en verbeteren. Zo kunnen we op een eigentijdse en 
een toekomstbestendige manier inwoners dicht bij huis zorg bieden. 
- Dorpsondersteuners en professionals hebben oog voor eenzaamheid. 
- Middelen voor sociaal domein worden gereserveerd voor dit doel, geld voor de zorg gaat ook 

daadwerkelijk naar de zorg. 
- Inwoners kunnen voorstellen doen om zelf zorg te organiseren. We geven ze het ‘recht om uit te 

dagen’. Hierbij kan het gaan om preventie en professionele zorg als alternatief voor bestaande 
geboden zorg door de gemeente.  

- Succesvolle voorbeelden: zorg in eigen dorp / zelfhulpgroepen / inloopactiviteiten / gezonde eet-
projecten. 

- Voor degenen die afhankelijk zijn van professionele hulp zoeken we een passende oplossing. 
- Niemand zou in armoede moeten leven. Maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties 

worden bij elkaar gebracht om een integraal plan te maken op het gebied van preventie en bestrij-
ding van armoede in Bergeijk.  

 
Arbeidsparticipatie  
We gaan mensen die graag willen werken - maar door omstandigheden of regelgeving niet kunnen of 
mogen werken ondersteunen. Dat doen we door het vinden van een passende arbeidsplek of vrijwilli-
gerswerk. Iedereen moet kunnen meedoen. 

 

2. Een toekomstbestendige omgeving 

Duurzaamheid 
Klimaatverandering, energietransitie en een duurzame economie zijn belangrijke thema’s waar we ook 
lokaal actief stappen in willen zetten. We zien een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur 
om te komen tot een duurzame gemeente, zowel op grote als op kleine schaal. De gemeente inves-
teert in duurzaamheid, stimuleert initiatieven van ondernemers en inwoners en heeft een belangrijke 
voorbeeldfunctie als het gaat om de eigen gebouwen, accommodaties en straatverlichting.  
- Er wordt een energievisie opgesteld. Hierin worden ruimtelijke mogelijkheden voor grootschalige 

projecten in kaart gebracht en omgezet in concrete plannen. Bijvoorbeeld zonneweides of wind-
molens. Het uitgangspunt is dat er met inwoners en bedrijven samengewerkt wordt.   

- Er wordt geïnvesteerd in het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, accommoda-
ties en omzetten naar LED-straatverlichting. 

- We richten een fonds op dat als vliegwiel dient om investeringen in duurzaamheid te stimuleren. 
Het rendement van de investering vloeit terug in het fonds. De opbrengsten dienen voor investe-
ringen in verduurzaming van de gemeente Bergeijk. Zo ontstaat een langdurige cyclus om doel-
stellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Zowel voor gemeentelijke eigendommen 
(gebouwen, verlichting, openbare ruimte) als voor ondernemers en inwoners. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan de gezamenlijke realisatie van zonneweides of de verduurzaming van bedrijfspro-
cessen. De gemeente is co-financier.  

- De gemeente brengt inwoners en ondernemers samen. Zij informeert, enthousiasmeert en subsi-
dieert om te komen tot een duurzame gemeente.   
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- Het zelf opwekken van energie, gezamenlijke warmtebronnen gebruiken, streven naar gasloos 
leven en het besparen van energie wordt gestimuleerd door middel van subsidies, informatiever-
strekking en ondersteuning vanuit de gemeente.  

 
Bergeijk beter bereikbaar 
Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor onze inwoners en het bedrijfsleven, zodat Bergeijk 
veilig, levendig en aantrekkelijk blijft. Zo blijven we een toekomstbestendige gemeente; zowel voor 
fietsers, auto’s als vrachtverkeer. We zorgen voor goede (fiets)verbindingen tussen alle kernen, maar 
ook met de buurgemeenten en het stedelijk gebied. De plannen voor de aanleg van de Noordelijke 
Randweg en de N69 zullen deze periode uitgevoerd worden. We hebben de ambitie om fors te inves-
teren in fietspaden, niet alleen tussen de kernen maar ook in een snelle fietsverbinding met het stede-
lijk gebied. Zo kunnen inwoners van Bergeijk veilig en op een duurzame en snelle manier richting 
Eindhoven.  
- Er wordt een nieuw fietspad gerealiseerd tussen de Weebosch en Luyksgestel.   
- Tussen Westerhoven – Riethoven komt er een nieuw fietspad.  
- De kern Riethoven – Waalre wordt middels een fietspad veilig met elkaar verbonden. 
- Bij onderhoud van fietspaden willen we onmiddellijk de paden, daar waar het nodig is, verbreden. 
- Kinderen moeten veilig naar school en verenigingen kunnen. We zorgen voor verkeersveilige rou-

tes van en naar scholen en verenigingen. 
- We leggen een snelle duurzame fietsverbinding tussen Bergeijk en het stedelijk gebied aan. Bij 

realisatie van deze snelle fietsverbinding streven we naar een groene variant. Zo kan Bergeijk ex-
tra toeristen trekken vanuit het stedelijk gebied en kunnen inwoners op een snelle en duurzame 
manier door het groen naar de stad.  

- Door aanleg van de Noordelijke randweg en de N69, houden we Bergeijk goed bereikbaar.  
- Eindhoven Airport hoort bij een goede infrastructuur. Bergeijk wil in gesprek blijven en zich inzet-

ten om geluidshinder en uitstoot te beperken. Daarbij houden we oog voor het economisch be-
lang.  

 
Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans: 
Gemeente Bergeijk heeft een groot oppervlak buitengebied met een enorme veelzijdigheid aan func-
ties. Natuur, recreatie, toerisme, energie, wonen, zorg en bedrijvigheid zijn nauw met elkaar verwe-
ven. We werken samen met alle betrokken partijen aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. Agra-
rische ondernemers willen we ontwikkelingskansen bieden. Hierbij worden geen concessies aan de 
volksgezondheid gedaan. We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven voor vrijkomende agrarische ge-
bouwen om tot omvorming te komen.  
Balans tussen ondernemerschap, omgevingskwaliteit leefbare kernen en landelijk gebied is hierbij het 
uitgangspunt.  
- Initiatieven die gericht zijn op verduurzaming van de agrarische sector steunen we. 
- We staan voor een duurzaam pachtbeleid en hebben oog voor milieu, biodiversiteit en pachters. 
- We investeren in de promotie van Bergeijk. 
 
Bedrijvigheid en werkgelegenheid: 
- Gemeente Bergeijk heeft een uitstekende uitgangspositie in de Brainportregio mede dankzij het 

Kempisch bedrijvenpark en een sterke maakindustrie. Bedrijvigheid en werkgelegenheid leveren 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen. Ook zijn recreatie en toerisme be-
langrijke pijlers en kent Bergeijk een grote diversiteit aan bedrijven. Ondernemerschap wordt ge-
waardeerd, er is ruimte voor nieuwe vestigingsmogelijkheden en kennisdeling. We investeren in 
een levendig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Er is voldoende parkeergelegenheid.  

- Bij het ontwikkelen van detailhandel is de concentratiegedachte en de centrumvisie leidend.  
- We bieden voldoende ruimte voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente door uitbreiding 

van bedrijventerreinen. 
- Regionale economische samenwerking op het gebied van toerisme, recreatie en economie wordt 

bevorderd.  
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3. Betrokken bestuur, dichtbij 

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente 
De gemeente Bergeijk heeft de juiste schaalgrootte om de opgaven en gemeentelijke taken goed te 
volbrengen. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. 
Er ruimte is voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap en 
sterk doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en 
aangemoedigd initiatieven te ontplooien. De lokale gemeenschap willen we versterken door een kleine 
afstand tussen inwoners en bestuur.  
Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de 
regio voortvarend op te pakken. ISD, WVK, GGD, ODZOB, MRE, Veiligheidsregio, Brainport en Politie 
zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen 
die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de kennis te specifiek is voor maar één gemeen-
te.  
Wat we alleen kunnen, doen we alleen; voor gemeente-overstijgende zaken zoeken we actief de sa-
menwerking. 
 
Financiën: 
Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden. Structurele uitgaven dekken we met structu-
rele inkomsten.  
- We gaan op een bewuste duurzame manier om met onze stille reserves. 
- Geen belastingverhoging indien dit niet noodzakelijk is. 
 
Handhaving, veiligheid 
Inwoners in gemeente Bergeijk moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt. Veiligheid is een 
gezamenlijke inspanning, de gemeente werkt samen met inwoners aan een veilige leefomgeving.  
 

Bergeijk, 26 april 2018 
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Samenvatting en voorstel college  
 
 
De meerjarenbegroting behorende bij de vastgestelde programmabegroting 2018 is vastgesteld op 2 
november 2017. Voor 2019 sloot deze met een negatief saldo van € 99.000. Tussentijds zijn er een 
tweetal besluiten genomen door de raad met structurele begrotingseffecten. Op 25 januari 2018 is 
besloten om extra middelen vrij te maken voor de uitvoeringsorganisatie promotie Bergeijk. Op 26 
april is besloten tot extra inzet van formatie. Door deze twee besluiten daalt het begrotingssaldo naar 
negatief € 243.000. Met de perspectievennota 2019-2022 geven we een nieuwe doorkijk. Hierbij con-
tinueren wij de lopende plannen en houden wij rekening met relevante ontwikkelingen.  
 
De financiële positie van de gemeente is solide. Onze ambities zijn echter groot. Er moeten veel in-
spanningen verricht worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook de uitdagingen in het sociaal 
domein en het op orde brengen c.q. houden van onze openbare ruimte vergen flinke inspanningen. 
Ook worden er komende periode nog belangrijke keuzes gemaakt met betrekking tot het concept In-
tegraal Kind Centrum en renovatie/nieuwbouw van de Kattendans. De meicirculaire 2018 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 2019 hiermee rekening 
gehouden kan worden.  
 
De perspectievennota heeft als doel te komen tot een structureel sluitende begroting voor het jaar 
2019. Het gepresenteerde beeld voor 2019 laat een, op een begroting van ca. 46 miljoen euro, tekort 
zien van ca € 205.000. Dit is ca. 0,45%. De toezichthouder zal met name toetsen of de begroting 2019 
structureel in evenwicht is. Op basis van de voorliggende PPN-2019-2022 is het structurele beeld 
positief. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door eenmalige lasten. De toets van de pro-
vincie op het structureel in evenwicht zijn is daarom naar verwachting positief. 
 
De perspectievennota 2019-2022 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 2019 

waarin: 
a. Het bestaande beleid is opgenomen 
b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid. 

 
De uitspraken van uw raad vormen de basis voor het college om te komen tot een voorstel voor een 
structureel sluitende begroting. De begroting 2019 wordt gebaseerd op die uitspraken, waarbij de laat-
ste beleidsontwikkelingen worden betrokken.  
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1. Inleiding 
 
 
Met deze PPN geeft de raad de kaders en prioriteiten mee aan het college om de programmabegro-
ting 2019-2022 voor te bereiden. De programmabegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad in haar vergadering van 30 oktober en 1 november 2018.  
 
De perspectievennota 2019-2022 heeft als vertrekpunt de programmabegroting 2018-2021. Dit bete-
kent voortzetting van het bestaande beleid. In deze perspectievennota worden de financiële kaders 
vastgelegd voor de meerjarenraming 2019-2022. 
 
Na de vaststelling van de programmabegroting 2018-2021 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 26 april 2018. Dit vormt de basispositie in deze notitie voor de komende jaren. De in 
juni / juli 2018 te behandelen jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1,05 miljoen. De 1e 
Burap 2018 laat een verwacht begrotingssaldo 2018 zien van € 141.000 negatief.  
 
Ontwikkelingen  
Een aantal relevante ontwikkelingen spelen in Bergeijk. De belangrijkste zijn: 
 
• Kattendans 
De gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van zaken per 1 mei 2018. Daarin is voorzien in 
geplande besluitvorming door de gemeenteraad in de 2e helft van 2018, wanneer ook de voorlopige 
financiële consequenties van realisatie van de door de gemeenteraad aangewezen voorkeursvariant 
duidelijk zijn. Het resultaat van een doorrekening van een eerste concept van een Programma van 
Eisen, heeft tot de conclusie geleid dat heroverweging van een ruimtelijk programma moet plaatsvin-
den.  
 
• Concept Integraal Kind Centrum  
In de eerste helft van 2018 is gewerkt aan het vaststellen van de ambities van de primaire partners ten 
aanzien van het concept IKC. Deze ambities liggen naar verwachting ter vaststelling voor in de raads-
vergadering van 26 juni 2018 bij de gemeenteraad voor. Daarbij is voorgesteld om deze ambities uit te 
werken tot een concrete samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst, die aan 
de gemeenteraad naar verwachting in de tweede helft van 2018 ter vaststelling kan worden aangebo-
den, is de basis voor de inhoudelijke en organisatorische realisatie van het concept IKC.  
 
• Herschikking huisvesting St. Willibrordusschool Rie thoven 
In 2017 is gestart met eerste gesprekken met basisschool St. Willibrordus, Kinderopvangorganisatie 
Nummeréén en Kinderopvangorganisatie ’t Blusserke over de doorontwikkeling van het Brede Jeugd-
netwerk in Riethoven. Directe aanleiding daarvoor is de krimp van de St. Willibrordusschool en daar-
mee het overschot aan huisvesting voor deze school. Deze vrijkomende huisvesting kan een kans zijn 
voor intensivering van het Brede Jeugdnetwerk, waarbij huisvestingsmogelijkheden deze intensivering 
kan faciliteren. 
De vrijkomende huisvesting (waarvan nog onduidelijk is voor welke functies binnen het Brede Jeugd-
netwerk deze kan worden ingezet) zal naar verwachting moeten worden aangepast. 
 
• Omgevingswet 
Het omgevingsrecht wordt gemakkelijker gemaakt en samengevoegd 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 particulier initiatief en de onder-
zoeklasten worden verminderd. Zo wordt de structuurvisie, vervangen door de omgevingsvisie en 
bestemmingsplannen door het omgevingsplan. Het grote verschil is dat niet alleen ruimtelijke zaken, 
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maar alle aspecten van de fysieke leefomgeving in deze visie, c.q. plannen geregeld kunnen worden. 
Denk aan milieubepalingen, evenementen, kapvergunningen, mobiliteitsplannen etc. Minstens zo 
belangrijk is, dat de Omgevingswet uit gaat van een andere opstelling van de overheid die meer open 
staat voor ontwikkelingen en daarbij meer verantwoordelijkheid laat aan initiatiefnemers. Daarvoor is 
een cultuuromslag in de hele organisatie nodig in het denken van de overheid van ‘Nee, tenzij’, naar 
‘Ja mits’ Om hierop voorbereid te zijn is het verstandig om tijdig in te spelen op de nieuwe wet. Daarbij 
werken we samen met de Kempengemeenten en heeft Bergeijk zowel bestuurlijk als ambtelijk een 
voortrekkersrol. De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021 en is daarmee weer een jaar 
uitgesteld. 
 
• Aanpak georganiseerde criminaliteit 
De aanpak van georganiseerde criminaliteit staat regionaal hoog op de politieke agenda. In 2017 is 
het actieplan aanpak ondermijnende criminaliteit gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld. Met dit 
actieplan wordt vorm gegeven aan de benodigde versterking van de gemeentelijke organisatie ten 
behoeve van de bestrijding en het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In 2017 hebben de 8 
gemeenten in het basisteam De Kempen besloten samen aan de slag te gaan met de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met externe partners zoals de poli-
tie, Openbaar Ministerie, RIEC, Belastingdienst en ISD de Kempen. De aanpak wordt vormgegeven 
aan de hand van 5 thema’s: Fysiek domein, Zorg, Participatie, Weerbaarheid en Veiligheid.  
 
• Toekomstig beheer openbaar gebied: FOCUS 
Het brandpunt voor veel ontwikkelingen de komende jaren gaat samenkomen in de openbare ruimte. 
Vanwege de wijziging van de BBV komt er meer nadruk te liggen op een investeringsprogramma voor 
de hele openbare ruimte. Om gestructureerd een doorkijk te kunnen maken voor de lange termijn is 
de gemeente opgedeeld in homogene clusters. Zo wordt het mogelijk alle werkzaamheden in samen-
hang te programmeren met behoud van flexibiliteit. Deze aanpak is een uitbreiding op het reeds be-
staande BORA beleid en noemen we FOCUS.  
 
Alle plannen en projecten die betrekking kunnen hebben op fysieke onderdelen als bijvoorbeeld water, 
mobiliteit of verlichting worden visueel gemaakt. Het uitvoeren van maatregelen tegen wateroverlast of 
het verbeteren van de fiets-infrastructuur krijgt zo een concrete plek in de lange termijn planning. FO-
CUS is zodoende een tactisch niveau tussen beleid en uitvoering. De afstemming met andere be-
leidsvelden en stakeholders is onmisbaar om samen de doorkijk voor de lange termijn compleet te 
maken. 
 
• Fietsambitie Bergeijk 
De gemeente heeft een grote fietsambitie. Dit zodat er goede en veilige verbindingen zijn tussen de 
kernen, de omliggende buurgemeenten en het stedelijk gebied. Maar ook om ons recreatieve voorzie-
ningen te versterken. De voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad Westerhoven – Riethoven, 
het fietspad Broekhovenseweg en het Ploegpad zijn in gang gezet. Deze zijn ook opgenomen in het 
coalitieprogramma. In de meerjarenbegroting behorende bij de begroting 2018 en in deze PPN zijn 
investeringsbedragen opgenomen die afhankelijk van prioritering ingezet gaan worden. Fietsverbin-
dingen die vanuit het coalitieprogramma prioriteit dienen te krijgen zijn een fietspad tussen de Wee-
bosch en Luyksgestel en een snelle duurzame fietsverbinding tussen Bergeijk en het stedelijk gebied.  
 
• Waterlaat VI 
Zoals in de lopende begroting is opgenomen wordt dit jaar de ontwikkeling van een volgende fase van 
bedrijventerrein Waterlaat VI opgepakt. In 2018-2019 zal gewerkt worden aan het daarvoor noodzake-
lijke bestemmingsplan. Uitgifte van kavels is zeker niet eerder te verwachten dan de tweede helft van 
2019. De gemeenteraad zal in 2019 een voorstel ontvangen tot vaststelling van een grondexploitatie, 
gelijktijdig met een voorstel tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. 
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• Promotie Bergeijk 
Voor de promotie van Bergeijk worden VVV en SPB samengevoegd tot één nieuwe uitvoeringsorgani-
satie. De werknaam van deze uitvoeringsorganisatie is: ‘Beleef Bergeijk’. Daarbij geldt dat 2018 een 
overgangsjaar is waarin juridische en fiscale zaken nader uitgewerkt worden. Voor de professionalise-
ring van de stichting wordt een professionele kracht ingehuurd. De selectieprocedure daarvoor loopt 
momenteel. Daarnaast wordt onderzocht of ‘Beleef Bergeijk’ op termijn gehuisvest kan worden in / bij 
de Kattendans. 
 
• Klimaat 
Wereldwijd is in het klimaatverdrag van Parijs (2015) afgesproken om de opwarming van de aarde 
tegen te gaan. De huidige opwarming van de aarde, veroorzaakt door verbranding van fossiele brand-
stoffen, hebben enorme negatieve gevolgen voor klimaat en milieu. In het Nederlandse regeerakkoord 
van 2017 is het klimaatverdrag door vertaald naar landelijke doelen. Onder andere het opstellen van 
een nationaal klimaat- en energieakkoord, de sluiting van alle kolencentrales in 2030, nieuwe wonin-
gen krijgen ‘warmterecht’ i.p.v. recht op gasaansluiting en nieuwe woningen worden gasloos.  
 
De in 2009 vastgestelde ambitie om energieneutraal te worden is en blijft een stip op de horizon. De 
vraag reist echter of dit doel binnen de gestelde tijd gehaald kan worden. Bergeijk en de andere Kem-
pengemeenten zijn niet de enige die tegen deze race tegen de klok aanlopen. In Nederland zijn ver-
schillende lokale overheden met een soortgelijke ambities die in de praktijk gecompliceerder blijken 
dan in eerste instantie gedacht. De energietransitie wordt niet voor niets een van de grootste opgaven 
in de menselijke geschiedenis genoemd.  
Daarom is een programmatische aanpak noodzakelijk waarin concrete projecten worden opgenomen 
met benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duurzame her-
nieuwbare energie. Dit programmaplan zal zeker ook een levend document zijn, waar projecten in en 
uitstromen. In 2018 is begonnen met het opstellen van een programmaplan BErgeijkENERGY. We 
zijn in beeld aan het brengen welke onderwerpen deel kunnen uitmaken van dit plan en wat het kost. 
Dit wordt komende periode verder uitgewerkt. Deze uitwerking zal onder andere plaats vinden naar 
aanleiding van een informatieavond met de raad die in september 2018 wordt gepland.  
 
• Gebiedsakkoord N69 
In 2018 wordt duidelijkheid verwacht voor het Provinciaal Inpassingsplan(PIP) dat de aanleg van de 
nieuwe verbinding mogelijk maakt. Een nog onzekere tijdsfactor is op dit moment (mei 2018) het be-
stemmingsplan dat de aansluiting van de nieuwe verbinding op de A67 regelt. Hierover heeft de Raad 
van State prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof. Dit 
neemt niet weg dat de regio er van overtuigd is dat de weg er komt. Vandaar dat de provincie de aan-
besteding voorbereid zodat snel gestart kan worden als de juridische procedures zijn afgerond. Ook 
de grondverwerving loopt daarom door. Een groot deel van de gronden is inmiddels via kavelruil, 
waarbij ook vaak de gemeente Bergeijk betrokken was, beschikbaar. Ondanks dat het PIP nog niet 
onherroepelijk is, heeft de provincie wel de middelen voor de uitvoering van het Integrale Gebiedsplan 
beschikbaar gesteld. Bergeijk is daarbij trekker van het deelgebied Einderheide en de wandel- en 
fietsroutes. Daarnaast heeft Bergeijk nog verschillende projecten in de deelgebieden Run en Keersop. 
In 2017 zijn al enkele projecten uitgevoerd en in 2018 wordt verder gewerkt aan voorbereiding. Be-
langrijke projecten zijn bijvoorbeeld de aanleg van fietsvoorzieningen tussen Riethoven en Westerho-
ven en de Broekhovenseweg, de aanleg van een ecologische verbindingszone nabij de Molenstraat 
en  de verjonging van het bosgebied Einderheide. Afhankelijk van de voortgang van  voorbereiding zal 
in 2019 gestart worden met de uitvoering. Een groot deel van de nulplusmaatregelen zal echter pas 
kunnen worden uitgevoerd als het PIP onherroepelijk is. Dat neemt niet weg dat wel gekeken wordt  
waar werk met werk gemaakt kan worden. Als er dan ook geen nadelige effecten op andere wegen 
ontstaan, zullen nulplusmaatregelen toch opgepakt  worden. 
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• Hof Noord 
Met de vestiging van een supermarkt op Hof Noord wordt invulling gegeven aan een lang bestaande 
beleidsdoelstelling uit de Centrumvisie om detailhandel in het kernwinkelgebied te concentreren en op 
Hof Noord een publiekstrekker te vestigen. Het plan omvat naast de supermarkt van 1.600 m² de 
bouw van 30 sociale huurappartementen. Het vloeroppervlak van de bebouwing zal aanzienlijk kleiner 
worden dan de oude bebouwing waardoor de vrijkomende ruimte kan worden benut voor parkeren en 
het creëren van een verbinding tussen het zuidelijke en noordelijk deel van ’t Hof. Tegelijkertijd wordt 
een goede oplossing voor laden en lossen gerealiseerd. Ook het bestaande plein Hof Noord zal wor-
den heringericht, waarmee uitvoering wordt gegeven aan fase 4 van het Centrumplan.  Bij de invulling 
van de plannen is een klankbordgroep betrokken. Verwacht wordt dat in 2019 de bestemmingsplan-
procedure kan worden afgerond, zodat in de loop van het jaar kan worden gestart met de bouw. 
 
• Mobiliteit 
In de Programmabegroting 2018-2021 heeft de gemeenteraad reeds ambities uitgesproken aangaan-
de verschillende taakvelden. In taakveld 2 spreekt de raad haar ambitie uit over verkeer en vervoer. 
Het gaat hierbij ondermeer over bestaand beleid als projecten in het kader van de N69. Daarnaast is 
er ook ruimte voor nieuw beleid, herinrichting van wegen, fietsen, schoolomgevingen maar ook de, 
omvorming naar LED van de openbare verlichting. Bij de vaststelling van de programmabegroting 
2018-2021 heeft de gemeenteraad tevens de wens bekrachtigd om meer prioriteit te geven aan fiets-
paden en de kwaliteit daarvan. Voor 2018 staan in de begroting twee grote fietsprojecten op de agen-
da om tot uitvoering te komen. Hierbij gaat het om de realisatie van een vrij liggend fietspad langs de 
Bisschop Rythoviusdreef te Riethoven en de realisatie van de fietsverbinding Mr. Pankenstraat-
Riethovensedijk-Ploegpad te Bergeijk. Bovendien is in de begroting het GVM opgenomen en de daar-
bij behorende fietsambitie te actualiseren in 2018. Door de ambitie en de kwaliteit van fietspaden sa-
men te benaderen kunnen keuzes worden gemaakt over prioritering van fietsprojecten, om zo te ko-
men tot een realisatiestrategie voor de komende jaren. De actualisatie biedt ook mogelijkheden om 
“nieuwe” fietsverbindingen te creëren, zoals een snelle doorfietsroute van en naar Eindhoven.  
 
Fietsen is niet de enige modaliteit om de bereikbaarheid van en naar het stedelijk gebied te verbete-
ren. Binnen de Bereikbaarheidsagenda ontstaan verschillende kansen om de bereikbaarheid van on-
ze kernen te verbeteren door middel van bijvoorbeeld de slimme mobiliteitsoplossingen (generieke 
projecten), mogelijk in combinatie met doelgroepenvervoer. Daarnaast is als project in de Bereikbaar-
heidsagenda opgenomen de  HOV doorstroomas Valkenswaard – Bergeijk. In het kader van de be-
reikbaarheidsagenda wordt de komende jaren bekeken welke kansen er ontstaan en waar we als 
Bergeijk in mee kunnen liften om de bereikbaarheid met het stedelijk gebied te verbeteren. 
 
Naast mobiliteit en bereikbaarheid speelt ook duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Bij de actua-
lisatie van het GVM wordt duurzaamheid een pijler en wordt een directe link gelegd met het Program-
maplan Energieneutraal. Hierbij valt te denken aan slimmere aanleg van wegen, E-laad voorzieningen 
en fietsstimulering. 
 
• Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 
Met de WNRA vallen ambtenaren qua rechtspositie voortaan onder het Burgerlijk Wetboek (BW), in 
plaats van onder het publieke recht. De CAR/UWO maakt plaats voor een CAO gemeenten en al onze 
lokale regelingen moeten aansluiten op deze CAO en op het BW. Alle medewerkers krijgen een ar-
beidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en de beroep- en bezwaarprocedure voor personele 
aangelegenheden komt te vervallen. Dit alles vraagt om andere procedures en gewijzigde lokale rege-
lingen. Ook komt het (B)GO ((Bijzonder) Georganiseerd Overleg) te vervallen en wordt de OR het 
enige medezeggenschapsorgaan. Om goed met deze wijzigingen te kunnen omgaan, is het nodig dat 
het MT, de OR en P&O kennis heeft van de nieuwe wettelijke kaders.   
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• BErgeijk SMART Acadamy 
Van 2017 tot en met 2019 loopt er een organisatie ontwikkeltraject genaamd de BErgeijk SMART 
Academy. Het organisatie ontwikkeltraject heeft als doel:  
“de medewerkers en organisatie verder te ontwikkelen in het licht van de toekomst. We werken als 
gemeente in een steeds veranderende omgeving die andere eisen stelt aan medewerkers en organi-
satie. Dit vergt medewerkers die investeren in zichzelf en zo bijdragen aan een lerende, wendbare 
organisatie die ontwikkelingsgericht is en streeft naar continue verbetering. Door te investeren in onze 
medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie.  
Een organisatie die actief en verbindend samenwerkt met onze inwoners, andere overheden en part-
ners, met als doel het bestuur en de samenleving optimaal te faciliteren.”  
 
Vanuit de kernwaarden ‘Relatie’, ‘Ambitie’ en ‘Wendbaarheid’ wordt dit traject met de gehele organisa-
tie doorlopen: 
 
• Relatie: we staan in relatie met de ander, we kunnen netwerken en we zoeken de verbinding op 

tussen de diverse partijen waarmee we samenwerken.  
• Ambitie: we zijn ontwikkelingsgericht en streven naar continu verbeteren. We willen goede voor-

zieningen en complexe projecten aangaan voor onze burgers en inwoners 
• Wendbaar: we beschikken over een goed verandervermogen en zijn flexibel en adaptief.  
 
Dit project werkt vanuit 5 trechters: reflectie & feedback, trainingen, verbeterprojecten, werkplaatsen 
en MT sessies. 
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2. Financiële kaders begroting 
 
 
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 2019 sluitend is. 
 
Aandachtspunten toezichthouder 
De provincie geeft in de Begrotingscirculaire 2018 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 de eventuele financiële consequenties van aangenomen amendementen expli-
ciet benoemd te worden.  

- Ook dient opgenomen te worden hoe een eventueel nadelig resultaat gedekt wordt. 
- Investeringen die bij vaststelling beschikbaar worden gesteld en investeringen die op een later 

tijdstip beschikbaar komen 
• Lasten nieuw beleid/investeringen structureel en reëel ramen. De onderuitputting kapitaallasten 

dient opgenomen te worden in het overzicht van incidentele baten en lasten.  
• Onderhoud kapitaalgoederen dient in overeenstemming te zijn met het vastgestelde kwaliteitsni-

veau en dient voor wegenonderhoud minimaal niveau C (in het geval de CROW-normen worden 
toegepast) te bedragen. Het mag niet leiden tot achterstallig onderhoud.  

• Lasten vanuit de decentralisaties sociaal domein dienen reeel geraamd te worden, Dit kan op 
basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren. 

• Bezuinigingen / taakstellingen dienen concreet te zijn.  
• De beschikbare weerstandcapaciteit dient gekoppeld te worden aan de risico’s. 
Voor een uitgebreide toelichting op de aandachtspunten verwijzen wij u naar bijlage 1. Hier is de brief 
van de provincie integraal opgenomen. 
 
Circulaires gemeentefonds  
In de achterliggende periode zijn een aantal circulaires ontvangen die doorwerking hebben naar de 
jaren 2019 en verder.  Zo worden de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2017 als 
ook de maartcirculaire 2018 verwerkt in de financiële prognose van deze perspectievennota. Gelet op 
het tijdpad van de behandelingsprocedure van de Perspectievennota 2019-2022 is het niet mogelijk 
de uitkomsten van de meicirculaire 2018 bij de opstelling van deze Perspectievennota te betrekken. 
Wij zullen na publicatie van deze circulaire de effecten in beeld brengen en u daarover informeren. De 
begroting 2010-2022 wordt opgesteld op basis van de meicirculaire 2018. 
 
Uniforme verdeling in taakvelden 
De begroting wordt ingedeeld in de volgende taakvelden:   

 
 
Paragrafen 
Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor gemeenten een 
7-tal verplicht paragrafen voor. Daarnaast kunnen gemeenten desgewenst eigen paragrafen toevoe-
gen. In de begroting van de gemeente Bergeijk is de laatste jaren een paragraaf Subsidies opgeno-

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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men. De informatiewaarde beperkt zich met name tot inzicht in de geraamde en verstrekte subsidie. 
We stellen daarom voor om de tabel met subsidie te verplaatsen naar de bijlagen. In plaats daarvan 
adviseren we om een paragraaf Klimaat en Duurzaamheid in te voeren in de begroting 2019. Het kli-
maat staat nadrukkelijk in belangstelling van alle fracties. Aangezien maatregelen op het gebied van 
klimaat door alle taakvelden heen lopen willen we dit door middel van een aparte paragraaf monitoren.  
 
Uniforme set beleidsindicatoren 
De set van verplichte beleidsindicatoren is in beweging. In de begroting 2019 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 
 
Rentelasten 
Rentetoerekening investeringen Omslagrente: 2% 
Rentetoerekening eigen vermogen/voorzieningen: 2% 
Rentetoerekening grondexploitaties: 1,5%  
We rekenen met een rente van 2% over investeringen. Ook over het eigen vermogen/voorzieningen 
rekenen we met 2% rente Het verschil tussen de berekende afgeronde rente en de daadwerkelijk te 
betalen rente is het rentevoor- of nadeel. Aan de grondexploitaties wordt de werkelijke rente doorbe-
rekend. Dit op basis van richtlijnen in het BBV. De rente is berekend op gemiddeld 1,5% in de jaren 
2018-2022. 
 
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.  
 
Overhead en toerekening apparaatskosten  
Voor de berekening van kostendekkende tarieven en de grondexploitatie hanteren we een verdeel-
sleutel. Deze wordt als volgt bepaald. De totale overheadkosten worden gedeeld door de productieve 
uren die aan de primaire processen worden toegerekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenig-
vuldigd met het aantal productieve uren wat is toebedeeld aan de onderwerpen van de kostendekken-
de tarieven en de grondexploitatie.   
 
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 taakveld “Overige baten en lasten”. 
 
Aanpassing stelsel van baten en lasten: afschrijvin gslasten 
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. 
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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. 
 
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 2018 zit de eerste doorkijk naar 2019. 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. Ten opzichte van de loonontwikkeling die wij reeds voorzien hadden in onze meerjarenbegroting 
stijgt deze. De volgende percentages worden gehanteerd. 

De meicirculaire wordt normaliter gebaseerd op de prognoses die in het CEP worden verwerkt.  
 
Prijsontwikkeling 
Voor de begroting 2019 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 meicirculaire 2018 (prijsmutatie Bruto Binnenlands 
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 2018. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2018 
worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan 
van lopende prijzen (dus inclusief inflatie).  
 
Wet waardering onroerende zaken 
. 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 in-

Omschrijving (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Prijs overheidsconsumptie, beloning medewerkers reeds opgenomen in begroting 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%
Prijs overheidsconsumptie, beloning medewerkers CEP 2018 3,00% 3,20% 2,70% 3,20%
Bijstelling begroting 2019 - 2022 0,70% 0,90% 0,40% 0,90%

Omschrijving (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) reeds opgenomen in begroting 1,70% 1,60% 1,70% 1,70%

Prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) CEP 2018 2,40% 2,00% 1,80% 1,80%
Bijstelling begroting 2019 - 2022 0,70% 0,40% 0,10% 0,10%
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komsten voor het in stand houden dan wel te verbeteren van het voorzieningenniveau. 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 2018 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-
zaamheid grondtransacties het maximale plafond dan vloeit het meerdere naar de algemene reserve. 
Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 is voorgesteld om het plafond te verhogen van € 1,5 
miljoen naar € 2,5 miljoen. Hierdoor wordt de periode om eventuele nadelen op te vangen verlengd.  
De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties heeft per 1-1-2018 een omvang van ca € 
1,46 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 Duurzame Ontwikkeling Buitengebied–Gebiedsakkoord N69 (DOB-Gebiedsakkoord N69). 
 
Grondexploitaties 
Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties wordt uitgegaan van de volgende para-
meters: 
- Rentelasten: 1,5 %  
- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht) 
- Kostenstijging: 2% 
- Opbrengstenstijging 2% 
De rentelasten zijn gebaseerd op de op dit moment werkelijk betaalde rente. De disconteringsvoet van 
2% is gebaseerd op het streven van de EU om de inflatie rond dit percentage te laten uitkomen. In lijn 
met die gedachte is in de Perspectievennota 2018-2021 voorgesteld een kosten- en opbrengstenstij-
ging voor de grondexploitaties van 2% te hanteren met ingang van 2018. Hierbij respecteren we eer-
der gesloten overeenkomsten. Met deze kosten- en opbrengstenstijging volgen we de marktontwikke-
lingen van dit moment. Op dit moment is deze indexering in tijd onbeperkt. Hierdoor ontstaat voor de 
langere termijn mogelijk een vertekend beeld. Bij de herziening van de calculaties indexeren we de 
inkomsten daarom maximaal 5 jaar.  
 
Overig 
Voor het begrotingsjaar en de meerjarenplanning gaan wij uit van de hoogte van het aantal woningen 
en inwoners per 1 januari 2018. 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 worden gebaseerd op 18.401 inwoners en 7.814 woonruimten.  
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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 2019-
2022 bepaald. Dit is als volgt tot stand gekomen: 
• Startpositie is de geamendeerde programmabegroting 2018, vastgesteld op 2 november 2017 en 

de begrotingswijzigingen tot en met 26 april 2018. 
• De jaarschijf 2022 is toegevoegd. 
• De financiële kaders conform hoofdstuk 2. 
• De mutaties van de algemene uitkering volgens de september- en decembercirculaire 2017 en de 

maartcirculaire 2018. 
• De meerjarige mutaties uit de op 26-28 juni 2018 geagendeerde vast te stellen 1e Burap 2018.  
 

-/- = meer lasten / baten, + = minder lasten / meer baten 
Door het afronden op € 1.000 zijn kleine afrondingsverschillen in de tellingen mogelijk. 
 

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. Mogelijk heeft dit 
negatieve effecten op de grondexploitaties en daarmee op toekomstige winsten en verliezen.  
 

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 1e Burap 2018 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 
Bij grondexploitaties moet tussentijds winst worden genomen volgens de zogenaamde POC-methode. 
Dit houdt in dat er winst wordt genomen op basis van de gerealiseerde uitgaven en inkomsten afgezet 

Omschrijving (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
Saldo programmabegroting 2018 incl. amendementen a -99 284 64 671
Raad 25 januari 2018 Uitvoeringsorganisatie promotie Bergeijk b -45 -45 -45 -45
Raad 26 april 2018 Formatie b -99 -99 -99 -99
Saldo begroting 2018 na wijzigingen c= (a+b) -243 140 -80 527

Bestaand beleid d 336 425 414 510
Nieuw beleid e -298 -338 -376 -902
Totaal wijzigingen f = (d+e) 38 86 38 -392

Saldo perspectievennota 2019-2022 g = (c+f) -205 226 -4 2 134
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tegen de volledige uitgaven en inkomst van een plan. Bij de begroting 2019 worden de verwachte 
resultaten per jaar in beeld gebracht. 
 

 
 
Dit geeft de volgende verwachte stand van de reserves van de gemeente per ultimo jaar. Dit wanneer 
de PPN 2019-2022 één-op-één overgenomen wordt in de Begroting 2019-2022. 
 

 
 
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.  
 

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. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook 
geactualiseerd.    
 

Het risicoprofiel is bij de jaarstukken 2017 bepaald op € 2,26 miljoen. In de tabel is een doorkijk gege-
ven naar de ontwikkeling van de risico’s. 
 

Mutaties algemene reserves (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022
Saldo 1e burap 2018 -141 0 0 0 0
Sloop boekwaarde Bernardusschool -70 0 0 0 0
Strategische aankopen Hof Noord -500 0 0 0 0
Vorming BR Duurzaamheid en klimaat 0 -1.000 0 0 0
Saldo PPN 0 -205 226 -42 134
Totaal mutaties algemene reserves -711 -1.205 226 -42 134

Mutaties bestemmingsreserves (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

BR IKC/Kattendans 500 500 500 500 500

BR IKC/Kattendans Toekomst de Kattendans -75 0 0 0 0

BR DOB kavelruiltransacties 73 0 0 0 0

BR DOB plattelandsontwikkeling (PPN) -129 -72 -56 -47 0

BR DOB Beleid VAB (PPN) 0 -100 0 0 0

BR DOB Liskes, herstelplan (PPN) 0 -20 0 0 0

BR Budgetoverheveling -56 0 0 0 0
BR ROL stortingen grexen 141 44 449 383 0

BR Rente BBV wijziging grexen -248 -245 -156 -127 -89

BR Impuls duurzaamheid -75 0 0 0 0

BR Duurzaamheid en klimaat (PPN) 0 1.000 0 0 0

BR Fietsambitie Bergeijk (PPN) 0 -25 0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves 131 1.082 737 709 41 1

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserves 8.810 7.605 7.831 7.788 7.923

Bestemmingsreserves 3.850 4.932 5.669 6.378 6.789

Dekkingsreserves 5.642 5.335 5.027 4.720 4.412

Totaal reserves per 31-12 18.302 17.872 18.527 18.886 19.124
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Het verloop van de ratio weerstandscapaciteit zoals opgenomen in de programmabegroting 2018 -
2021 en het verwachte verloop in deze perspectievennota is als volgt: 
 

 
 
Voorzieningen 
In onderstaand overzicht zijn alle voorzieningen in beeld gebracht. Deze voorzieningen zijn bij de jaar-
stukken 2017 beoordeeld. De voorzieningen zijn toereikend. 
 
De geraamde standen van de voorzieningen, gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2017, de 1e Burap 
2018 en de begroting 2018-2021, per 31 december van elk jaar zijn als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 

  

Omschrijving risico
Bedragen x € 1.000 Kans Af te dekken 

met:
Jaarrekening 

2017
2e Burap 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning
a. Verkoop pachtgronden Zeer gering AR 25 25 25 25 25 25 25
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen Gering AR 75 75 75 75 75 75 75
c. Vennootschapsbelasting Gering AR 31 38 31 31 31 31 31

6. Taakveld Sociaal domein
d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk AR 175 175 175 175 175 175 175

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu
e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk AR 50 50 50 50 50 50 50
f. Afvalverwerking Attero Waarschijnlijk AR 43 0 43 43 43 43 43

8. Taakveld VHROSV
g. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk AR 75 75 75 75 75 75 75
h. Risico's grondexploitatie Hoog AR grex 1.489 1.608 1.489 1.489 1.489 1.489 1.489

Organisatie/bedrijfsrisico
i Gewaarborgde geldleningen Zeer gering AR 85 200 59 30 0 0 0
j. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk AR 25 25 25 25 25 25 25

Verbonden partijen
k. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Waarschijnlijk AR 193 180 193 193 193 193 193
Totaal 2.265 2.451 2.239 2.210 2.180 2.180 2.180

Jaar

2018

2019

2019

2021

2022

Begroting 2018 PPN 2019-2022

2,46 3,46

 - 3,14

2,73 2,95

3,27 3,08

2,68 3,10

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022

Voorziening Riolering 209 327 418 566 714

Voorziening Accommodaties 377 382 37 10 71

Voorziening Openbare verlichting 16 34 55 79 103

Voorziening Wegen & bruggen 257 244 132 92 12

Voorziening Tekorten grondexploitaties 5.312 2.017 2.017 2.803 2.803

Voorziening Dubieuze debiteuren 133 133 133 133 133

Totaal voorzieningen per 31-12 6.305 3.137 2.793 3.682 3.835
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4. Financieel overzicht beleidsitems 
 
Overzicht exploitatiebaten en –lasten 
 
In dit overzicht staan de onderwerpen met financiële mutaties ten aanzien van  het bestaand beleid 
(BB) en nieuw beleid (NB). 
 

 

ID Omschrijving U/I 2018 2019 2020 2021

B00 Stand primitieve begroting u -99.429 283.668 64.072 670.673

Raad 25-1-2018 Nieuwe uitvoeringsorganisatie promotie Bergeijk u -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Raad 26-4-2018 Personele formatie u -99.000 -99.000 -99.000 -99.000

Totaal B00 -243.429 139.668 -79.928 526.673

Begroting (beginstand PPN 2019-2022) -243.429 139.668 -79.928 526.673

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen u -260.436 -335.287 -266.786 -219.771

Bijdrage aan verbonden partijen loon-prijsontwikkeling u 171.534 178.637 182.212 186.844

Totaal BB01 -88.902 -156.650 -84.574 -32.927

BB02 Algemene uitkering i 803.168 1.327.064 1.710.172 2.315.216

Totaal BB02 803.168 1.327.064 1.710.172 2.315.216

BB03 Loon- prijsontwikkeling u -361.328 -759.488 -1.102.638 -1.645.474

Totaal BB03 -361.328 -759.488 -1.102.638 -1.645.474

BB04 Taxatie opstallen u 0 0 -15.000 0

Totaal BB04 0 0 -15.000 0

BB05 Premiestijging verzekeringen u -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

Totaal BB05 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

BB06 Dividend BNG i 72.000 72.000 72.000 72.000

Totaal BB06 72.000 72.000 72.000 72.000

BB07 Rente u -24.472 -35.969 -25.194 -4.154

Totaal BB07 -24.472 -35.969 -25.194 -4.154

BB08 Omvorming OV naar LED-verlichting u 0 0 0 -14.000

Totaal BB08 0 0 0 -14.000

BB09 Terugkoop brandweerkazerne gebouw u 0 0 0 -18.786

Terugkoop brandweerkazerne grond u 0 0 0 -3.504

Terugkoop brandweerkazerne exploitatielasten u 0 0 0 -12.500

Terugkoop brandweerkazerne huuropbrengsten i 0 0 0 34.790

Totaal BB09 0 0 0 0

BB10 Reëel begroten GRSK u -75.000 -75.000 -125.000 -125.000

Totaal BB10 -75.000 -75.000 -125.000 -125.000

BB11 Voorbereiding invoering omgevingswet u 0 -45.000 -25.000 0

Totaal BB11 0 -45.000 -25.000 0

BB12 Werkplekmiddelen u -35.333 -34.667 -34.000 -35.333

Totaal BB12 -35.333 -34.667 -34.000 -35.333

BB13 Toegankelijkheid DMS u -7.500 -3.000 -3.000 -3.000

Totaal BB13 -7.500 -3.000 -3.000 -3.000

BB14 De dienstverlening van NU (digitale agenda 2020) u -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

De dienstverlening van NU (digitale agenda 2020)* u 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal BB14 0 0 0 0

BB15 Ophogen budget ondernemerscontact u -5.000 0 0 0

Totaal BB15 -5.000 0 0 0

BB16 Ontwikkeling herinrichten 't Hof Noord fase 4 u -35.000 0 0 0

Totaal BB16 -35.000 0 0 0

BB17 Herziening pachtbeleid u -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Totaal BB17 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

BB18 Beheerssubsidie bos- en natuurterreinen i 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal BB18 20.000 20.000 20.000 20.000

BB19 Project weerbaarheid u -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal BB19 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

BB20 Harmonisatie kinderopvang u 114.000 114.000 114.000 114.000

Totaal BB20 114.000 114.000 114.000 114.000

BB21 Wijziging Btw vrijstelling sportbeoefening u pm pm pm pm

Totaal BB21 pm pm pm pm

BB22 Neveninstroom u -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Totaal BB22 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
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ID Omschrijving U/I 2018 2019 2020 2021

BB23 Preventie u -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Totaal BB23 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

BB24 Programmakosten Jeugdhulp u -206.857 -183.261 -183.261 -183.261

Totaal BB24 -206.857 -183.261 -183.261 -183.261

BB25 Programmakosten ISD i -104.695 -185.708 -185.708 -185.708

u 217.846 330.147 343.836 281.064

Totaal BB25 113.151 144.439 158.128 95.356

BB26 Overige administratieve wijziging i -41.036 -55.302 -18.035 30.498

u 27.519 40.178 -296 -45.435

Totaal BB26 -13.517 -15.124 -18.331 -14.937

BB27 Actualisatie financiele planning gevoteerde projecten u 115.000 104.000 4.000 0

Totaal BB27 115.000 104.000 4.000 0

Totaal bestaand beleid 335.910 424.844 413.802 509.986

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

Totaal NB01 -10.000 0 0 0

NB02 Cultuurhistorische evenementen u -10.000 0 0 0

Totaal NB02 -10.000 0 0 0

NB03 Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden u -25.000 0 0 0

Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden BR Fietsambitie i 25.000 0 0 0

Totaal NB03 0 0 0 0

NB04 Onderzoek naar behoeften bedrijventerreinen u -15.000 0 0 0

Totaal NB04 -15.000 0 0 0

NB05 Meetpunt Eindhoven Airport u -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal NB05 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

NB06 Instellen transformatiefonds u -15.000 -10.000 0 0

Totaal NB06 -15.000 -10.000 0 0

NB07 Beleid Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties u -100.000 0 0 0

Beleid Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties BR DOB u 100.000 0 0 0

Totaal NB07 0 0 0 0

NB08 Programmaplan BErgeijkENERGY vorming BR u -1.000.000 0 0 0

Programmaplan BErgeijkENERGY onttrekking AR i 1.000.000 0 0 0

Totaal NB08 0 0 0 0

NB09 Uitvoeren klimaatstresstest thema's hitte en verdroging u -20.000 -40.000 0 0

Uitvoeren klimaatstresstest thema's hitte en verdroging subsidie i 15.000 10.000 0 0

Totaal NB09 -5.000 -30.000 0 0

NB10 Toekomst de Kattendans u 0 0 0 0

Totaal NB10 0 0 0 0

NB11 Doorontwikkeling brede jeugdnetwerk u pm pm pm pm

Totaal NB11 pm pm pm pm

NB12 Bevordering gezondheid u -38.000 -34.000 -34.000 -34.000

Totaal NB12 -38.000 -34.000 -34.000 -34.000

NB13 Decentralisaties u -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal NB13 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

NB14 Preventie, sluitende aanpak verwarde personen u -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal NB14 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

NB15 Patersbos u -3.707 -4.912 -4.875 -4.839

Totaal NB15 -3.707 -4.912 -4.875 -4.839

NB16 Van speelvoorzieningenplan naar integraal beweegvoorzieningenbeleid u -10.000 0 0 0

Totaal NB16 -10.000 0 0 0

NB17 Fietsambitie Bergeijk u 0 0 0 -26.667

Totaal NB17 0 0 0 -26.667

NB18 Herinrichting Elsenhof Bergeijk u -11.467 -11.323 -11.180 -11.037

Totaal NB18 -11.467 -11.323 -11.180 -11.037

NB19 Flankerende maatregelen Middenweg u 0 -2.667 -2.633 -2.600

Totaal NB19 0 -2.667 -2.633 -2.600
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ID Omschrijving U/I 2018 2019 2020 2021

NB20 Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat u 0 0 0 -53.333

Focus: herinrichitng Burgemeester Magneestraat Riolering u 0 0 0 -36.667

Focus: herinrichting Eijkereind u 0 0 -21.333 -21.067

Focus: herinrichting Eijkereind riolering u 0 0 -14.667 -14.533

Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad u 0 0 -18.667 -18.433

Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering u 0 0 -5.500 -5.450

Focus: herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat u -21.333 -21.067 -20.800 -20.533

Focus: herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering u -19.067 -18.893 -18.720 -18.547

Focus: herinrichting Industrieweg u 0 0 -25.867 -25.543

Focus: herinrichting Industrieweg riolering u 0 0 -36.667 -36.333

Focus: herinrichting Kleine Broekstraat u 0 -17.867 -17.643 -17.420

Focus: herinrichting Kleine Broekstraat riolering u 0 -25.667 -25.433 -25.200

Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsestraat Luyksgestel u 0 -23.467 -38.053 -37.574

Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsestraat Luyksgestel rioleringu 0 -14.300 -32.357 -32.061

Focus: herinrichtingen tlv riolering, gesloten circuit u 19.067 58.860 134.054 169.445

Totaal NB20 -21.333 -62.401 -141.653 -193.249

NB21 Maatregelen Zuidelijke Randweg Luyksgestel - Bergeijk u -21.600 -42.930 -42.390 -41.850

Totaal NB21 -21.600 -42.930 -42.390 -41.850

NB22 Uitvoering Bereikbaarheidsagenda  zuidoost brabant u -1.748 -1.891 -2.035 -2.181

Totaal NB22 -1.748 -1.891 -2.035 -2.181

NB23 Liskes, herstelplan cultuurhistorisch landschap u -20.000 0 0 0

Liskes, herstelplan cultuurhistorisch landschap BR DOB u 20.000 0 0 0

Totaal NB23 0 0 0 0

NB24 Aanleg leemputten visvijvers Bergeijk u -1.333 -2.067 -2.050 -2.033

Totaal NB24 -1.333 -2.067 -2.050 -2.033

NB25 Bestrijding Japanse Duizendknoop u -15.000 -1.500 -1.500 -1.500

Bestrijding Japanse Duizendknoop BR DOB u 15.000 0 0 0

Totaal NB25 0 -1.500 -1.500 -1.500

NB26 Plattelandsontwikkeling 2019 u -26.500 -11.000 -1.500 0

Plattelandsontwikkeling 2019 BR DOB i 26.500 11.000 1.500 0

Totaal NB26 0 0 0 0

NB27 Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen u -12.000 -2.000 -2.000 -2.000

Faciliteren wildstandbeheer populatie wilde zwijnen BR DOB u 10.000 0 0 0

Totaal NB27 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

NB28 Informatie(-veiligheids)beleid en privacy u -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Totaal NB28 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

NB29 Opzetten Kempen Interventie Team u -5.100 0 0 0

Totaal NB29 -5.100 0 0 0

NB30 Projectleider Ondermijning basisteam De Kempen u -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Totaal NB30 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

NB31 Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht u pm pm pm pm

Totaal NB31 pm pm pm pm

NB32 Onderuitputting kapitaallasten u 81.003 64.697 65.607 117.188

Totaal NB32 81.003 64.697 65.607 117.188

NB33 Storting Bestemmingsreserve IKC Kattendans u 0 0 0 -500.000

Totaal NB33 0 0 0 -500.000

NB34 Stimulering evenementen u -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Totaal NB34 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Totaal nieuw beleid -297.785 -338.494 -376.209 -902.268

Eindtotaal -205.304 226.018 -42.335 134.391
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Overzicht investeringen PPN  
In de begroting 2018 zijn een aantal investeringen opgenomen voor de jaarschijven 2019-2022. Om 
een totaaloverzicht van de investeringen 2019-2022 te hebben zijn deze daarom in beeld gebracht. Dit 
naast de investeringen die uit de PPN 2019-2022 volgen. 
De bruto-investeringen zijn in beeld gebracht met daarnaast een overzicht van eventuele bijdragen / 
subsidies / andere dekkingsbronnen. 
 

Omschrijving Afschr. 
termijn

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Begroting 2018

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

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

Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 60 40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0

Riolering: rioolgemaal electromechanisch 15 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0

Riolering: drukriolering bouwkundig 60 18.000 18.000 18.000 0 0 0 0 0

Riolering: drukriolering electromechanisch 15 87.000 87.000 87.000 0 0 0 0 0

Riolering: randvoorziening electromechanisch 15 28.000 28.000 28.000 0 0 0 0 0

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

Fietsambitie Bergeijk 30 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0

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

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

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

Omvorming OV naar LED-verlichting 2019 20 200.000 0 0 0 0 0 0 0

Omvorming OV naar LED-verlichting 2020 20 0 200.000 0 0 0 0 0 0

Omvorming OV naar LED-verlichting 2021 20 0 0 200.000 0 0 0 0 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019 15 200.000 0 0 0 0 0 0 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020 15 0 200.000 0 0 0 0 0 0

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021 15 0 0 200.000 0 0 0 0 0

Totaal Begroting 2018 2.976.000 3.403.000 2.343.000 0 600.000 800.000 600.000 0

Werkplekmiddelen (mobiele werkplekvoorzieningen) 3 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0

Werkplekmiddelen (mobiele telefonie) 3 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0

Aankoop brandweerkazerne 20 0 0 0 268.369 0 0 0 0

Aankoop brandweerkazerne grond nvt 0 0 0 175.209 0 0 0 0

Herinrichten 't Hof fase 4 verwerving 1 35.000 0 0 0 0 0 0 0

Omvorming OV naar LED-verlichting 2022 30 0 0 0 200.000 0 0 0 0

Riolering: rioolgemaal electromechanisch 15 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Riolering: drukriolering bouwkundig 60 0 0 0 18.000 0 0 0 0

Riolering: drukriolering electromechanisch 15 0 0 0 87.000 0 0 0 0

Riolering: randvoorziening electromechanisch 15 0 0 0 28.000 0 0 0 0

Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 60 0 0 0 40.000 0 0 0 0

Fietsambitie Bergeijk 30 0 0 0 500.000 0 0 0 0

Herinrichting Elsenhof Bergeijk 30 215.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Burgemeester Magneestraat 30 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Herinrichitng Burgemeester Magneestraat riolering 60 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Herinrichting Eijkereind 30 0 0 400.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Eijkereind riolering 60 0 0 400.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad 30 0 0 350.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering 60 0 0 150.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat 30 400.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering 60 520.000 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Industrieweg 30 0 0 485.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Industrieweg riolering 60 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Kleine Broekstraat 30 0 335.000 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Kleine Broekstraat riolering 60 0 700.000 0 0 0 0 0 0
Herinrichting Koperteutenstraat e.o., Hasseltsestraat 
Luyksgestel 

30
0 440.000 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Koperteutenstraat e.o., Hasseltsestraat 
Luyksgestel 

30
0 0 279.000 0 0 0 0 0

Herinrichting Koperteutenstraat e.o., Hasseltsestraat 
Luyksgestel riolering

60
0 390.000 0 0 0 0 0 0

Herinrichting Koperteutenstraat e.o., Hasseltsestraat 
Luyksgestel riolering

60
0 0 496.000 0 0 0 0 0

Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk 30 405.000 0 0 0 0 0 0 0

Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk 30 0 405.000 0 0 0 0 0 0

Renovatie en verbouw Kattendans voorbereiding 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Renovatie en verbouw Kattendans 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Flankerende maatregelen Middenweg 30 0 50.000 0 0 0 0 0 0

Patersbos 30 32.000 23.000 0 0 0 0 0 0

Aanleggen leemputten visvijvers 30 100.000 0 0 0 75.000 0 0 0

Totaal PPN 2019-2022 1.807.000 2.343.000 3.560.000 3.466.578 75.000 0 0 0

Eindtotaal 4.783.000 5.746.000 5.903.000 3.466.578 675.000 800.000 600.000 0

Bruto investering per jaar Bijdrage van derden / sub sidies
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De mutaties leiden tot het volgende begrotingsbeeld. Door het afronden op € 1.000 zijn kleine afron-
dingsverschillen in de tellingen mogelijk. 
 

 
 
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. 
 

 

  

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid 2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)

Beginstand begroting -243 140 -80 527

Mutaties bestaand beleid (BB) 336 425 414 510

Mutaties nieuw beleid (NB) -298 -338 -376 -902

Totaal -205 226 -42 134

Structureel 2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)

Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m april 2018 601 600 359 527

Mutaties PPN 2019-2022 -49 3 -7 -9

Totaal structureel 552 603 352 517

Incidenteel 2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)

Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m april 2018 -844 -461 -439 0

Mutaties PPN 2019-2022 87 84 44 -383

Totaal incidenteel -757 -377 -395 -383

Totaal begroting 2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)

Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m april 2018 -243 140 -80 527

Mutaties PPN 2019-2022 38 86 38 -392

Totaal -205 226 -42 134
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5. Toelichting beleidsitems 
 

Bestaand beleid 
 
BB00 Stand primitieve begroting 2018-2021 
De geamendeerde meerjarenbegroting 2018-2021 is de basis voor het opstellen van de PPN 2019-
2022. De jaarschrijf 2022 is toegevoegd. Daarnaast is rekening gehouden met vastgestelde raadsbe-
sluiten tot en met 26 april 2018. 

 
 
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, VRBZO, ODZOB en MRE zijn dit vooral wijzigingen die voortkomen uit indexering.  
 
De mutaties uit de conceptbegroting 2019 van de GRSK  zijn verwerkt. De stijging van de bijdrage 
wordt sterk beïnvloed door indexeringen en meer inzet ten opzichte van de begroting voor de flexibele 
schil bij het onderdeel Jeugdhulp.  
De WVK heeft besloten om voor de jaren 2018-2019 het werkgeversservicepunt Kempenplus nog te 
bekostigen. Wij hadden rekening gehouden dat deze kosten reeds vanaf 2018 op het conto van de 
gemeente zouden komen. Voor de jaren 2018 en 2019 is dat nu niet het geval. .  
 
BB02 Algemene uitkering (€ 803.000 in 2019 oplopend  naar € 2.316.000 in 2022) 
Twee keer per jaar zijn er officiële bijstellingsmomenten van de algemene uitkering. Dit zijn de mei- en 
septembercirculaire. Over de gevolgen van septembercirculaire 2017 is de raad op 11 oktober 2017 
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De gevolgen worden nu verwerkt. 
Daarnaast geeft de doorrekening van de decembercirculaire 2017 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 2018 leidt tot een positief saldo. Dit wordt veroor-
zaakt door minder korting in verband met een verschuiving tussen waarde niet-woningen en woningen 
en het vaststellen van enkele maatstaven.  
In tegenstelling tot andere jaren is er  een maartcirculaire 2018 opgesteld waarin de financiële gevol-
gen van het Regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma zijn verwerkt. 
Een belangrijk onderdeel hierin is de overheveling van een deel van de integratie-uitkering naar de 
algemene uitkering. Hierdoor is o.a.  het accres sterk gestegen. Hier staat tegenover dat we aan de 
uitgavenzijde stelposten op moeten nemen voor loon- en prijscompensatie binnen het sociaal domein.  
 

Totaal begroting 2019 2020 2021 2022

(+ = voordeel / -/- = nadeel)

Stand begroting 2018 na wijzigingen t/m april 2018 -243 140 -80 527

Bedragen x € 1.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

2019 2020 2021 2022

GGD -8 -14 -17 -22
ODZOB -13 -13 -13 -13
VRBZO -55 -55 -55 -55
MRE -3 -3 -3 -3
GRSK doorwerking tussenrapportage 2017 -19 -21 -20 -20
GRSK kadernota / begroting GRSK  -213 -230 -159 -107
GRSK Werkgeversservicepunt Kempenplus 50 0 0 0
Verwerking stelpost loon-prijsontwikkeling 172 179 182 187
Totaal -89 -157 -85 -33
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De septembercirculaire 2017 heeft tot gevolg dat de Wmo uitkering toeneemt. Het budget wordt jaar-
lijks aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. 
Dit is structureel € 11.000. Er wordt vanuit gegaan dat de uitgaven met hetzelfde bedrag toenemen. In 
programma Sociaal domein wordt hier rekening mee gehouden. Dit naast de actualisatie van de bud-
getten ISD. 
 
De doorwerking van de septembercirculaire 2017 en maartcirculaire 2018 met betrekking tot de loon- 
en prijsontwikkeling is verwerkt onder BB03.  
 
BB03 Loon- en prijsontwikkeling (€ 361.000 N, oplop end naar € 1.645.000 N) 
Voor loon- en prijsontwikkelingen zijn stelposten opgenomen in de begroting. Op basis van de laatste 
inzichten van het Centraal Economisch Planbureau nemen de loonkosten van de (ambtelijke) organi-
satie toe. Dit werkt door naar volgende jaren. Wij ramen hiervoor € 42.000  bij in 2019. Dit loopt op 
naar € 362.000 in 2022. 
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 2017, de maartcirculaire 2018 en een 
aantal indexeringen bij de verbonden partijen, effect op de stelpost prijsontwikkeling. Vooral de maart-
circulaire 2018 heeft tot gevolg dat de stelpost prijsontwikkeling sterk oploopt. Dit omdat onderdelen 
van het sociaal domein geïntegreerd zijn in de algemene uitkering en daardoor mee gaan lopen in de 
ontwikkeling van het accres. Doordat het accres oploopt en de inkomsten daardoor toenemen moeten 
we aan de uitgavenzijde een stelpost opnemen om de loon- en prijsontwikkeling die derden bij ons in 
rekening gaan brengen op te kunnen vangen. De stelpost wordt hierdoor bijgesteld met 319.000 in 
2019, oplopend naar € 1.283.000 in 2022.  
 
BB04 Taxaties opstallen (€ 15.000 N) 
Om onze verzekeringsportefeuille op orde te houden is in de voorwaarden opgenomen dat de onder-
liggende taxaties van de opstallen niet ouder dan 6 jaar mogen zijn. Anders kan dit gevolgen hebben 
voor de dekking. In 2015 heeft de laatste taxatie plaatsgevonden. We stellen de raming 2021 daarop 
bij.  
 
BB05 Premiestijging verzekeringen (€ 12.500 N) 
Door het schadeverleden, voor een belangrijk deel als gevolg van de hagelschaderamp in 2016, maar 
ook door gestegen premies vanwege landelijke ontwikkelingen stellen we de te betalen premies struc-
tureel bij.  
 
BB06 Dividend BNG (€ 72.000 V) 
Ook over het jaar 2017 heeft de BNG weer positieve resultaten behaald. De BNG verhoogt de divi-
denduitkering naar 37,5%. In het huidige dividendbeleid, dat formeel tot en met 2018 van kracht is, 
was de dividenduitkering vastgelegd op 25%. Deze verruiming is nu reeds mogelijk omdat er eerder 
aan de strengere risiconormen voldaan wordt. De uitkering neemt met € 72.000 toe tot € 205.000. Dit 
verwerken we structureel. 
 
 

Algemene uitkering 
x € 1.000

2019 2020 2021 2022

Begroting algemene uitkering 22.575 22.795 23.058 23.180

Mutaties septembercirculaire 2017 4 -4 -22 63

Mutaties decembercirculaire 2017 93 93 93 94

Mutaties maartcirculaire 2018 706 1.238 1.639 2.159

Algemene uitkering 23.379 24.122 24.768 25.495
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BB07 Rente (€ 23.932 N, oplopend naar € 34.657 V) 
De rentetoerekening van de grondexploitaties is gebaseerd op de verwachte boekwaarde per 1 janua-
ri van enig jaar. Door het verplicht tussentijds winst moeten nemen in combinatie met de actualisatie 
van de calculaties voor de volgende jaren ontstaan verschillen. Hierdoor wijzigt de rente die aan de 
grondexploitaties wordt toegerekend ten opzichte van de huidige begroting. Dit is een mutatie voor de 
reguliere exploitatie. In de calculaties is hiermee rekening gehouden.  
 
BB08 Omvorming OV naar LED-verlichting (investering  € 200.000 in 2022)  
In de begroting 2018 is een omvormingsprogramma om te komen tot LED-verlichting, met een looptijd 
van 8 jaren, opgenomen. Wij voegen nu jaarschijf 2022 toe. 
 
BB09 Terugkoop brandweerkazerne (investering € 444. 000, neutraal opnemen) 
De brandweerkazerne Zoeferbeemd is verkocht aan de Veiligheidsregio. In de overeenkomst is als 
verplichting vastgelegd dat de gemeente de kazerne op termijn, na 1 januari 2022 terug koopt tegen 
een vastgestelde prijs.  
Of er dan een huurconstructie gaat plaatsvinden of het pand op een andere wijze in exploitatie geno-
men / doorverkocht moet worden is thans niet duidelijk.  
De exploitatiekosten zijn indicatief bepaald op basis van de brandweerkazerne die in Bergeijk is ver-
huurd aan de Veiligheidsregio. Vooralsnog gaan we uit van een kostendekkende exploitatie. 
 
BB10 Reëel begroten  GRSK ( € 75.000 N, oplopend na ar € 125.000 N) 
De gemeente Bergeijk vindt samenwerking belangrijk en derhalve is het van belang dat ook de ko-
mende jaren geïnvesteerd blijft worden in de doorontwikkeling van de GRSK. Daarnaast staan wij op 
het standpunt dat structurele lasten ook structureel dienen te worden opgenomen. De huidige begro-
ting van de GRSK is  beleidsarm. De ontwikkelingen rondom de ontvlechting van de ISD als organisa-
tieonderdeel naar een participatiebedrijf zorgen voor een verandering in de kostenverdeling. Verder 
zijn in de begroting van de GRSK budgetten incidenteel opgenomen die echter naar de toekomst zeer 
waarschijnlijk structureel ingevuld worden. Hierdoor is er een groot risico dat de kosten van de GRSK 
ten opzichte van de huidige begroting van de GRSK sterk toenemen. Voorzichtigheidshalve lijkt het 
ons verstandig hierop te anticiperen door een stelpost op te nemen. 
 
BB11 Voorbereiding invoering Omgevingswet (2020 € 4 5.000, 2021 € 25.000 N) 
De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. De wetgeving die nu omgevingsaspecten regelt is ver-
snipperd over veel wetten en regelingen. De Omgevingswet zorgt straks, dat alle omgevingsregelin-
gen vanuit één kader en één loket uitgevoerd worden. Dat is belangrijk voor een integrale aanpak van 
de ontwikkelingen in onze leefomgeving. Minstens zo belangrijk is, dat de Omgevingswet uit gaat van 
een andere opstelling van de overheid die meer open staat voor ontwikkelingen en daarbij meer ver-
antwoordelijkheid laat aan initiatiefnemers  Daarvoor is een cultuuromslag in de hele organisatie nodig 
in het denken van de overheid van ‘Nee, tenzij’, naar ‘Ja mits’. 
De Kempengemeenten hebben de invoering van de Omgevingswet vanaf 2015 gezamenlijk opgepakt. 
Daarbij worden kennis en ervaringen gedeeld en waar mogelijk gezamenlijk zaken uitgevoerd. Berge-
ijk heeft daarbij een voortrekkersrol. Om de gezamenlijke invoering van de Omgevingswet gestalte en 
structuur te geven hebben de Kempengemeenten een voortschrijdend Programmaplan gemaakt. 
Daarbij is geconstateerd, dat met de invoering van Omgevingswet de nodige kosten gemoeid zullen 
zijn voor opleiding en inrichting van de organisaties en digitale infrastructuur. De invoeringskosten zijn 
vooralsnog geraamd op € 25.000 voorbereidingskosten en € 20.000 voor externe projectleider voor 
zowel 2018 als 2019. Vanwege de latere invoering van de wet verschuiven de kosten van de project-
leider van 2018-2019 naar 2019-2020.   
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BB12 Werkplekmiddelen (mobiele telefonie en mobiele  werkplekken) (€ investering 100.000 
elke 3 jaar) 
In het kader van digita(a)l(er) werken, speelt locatie onafhankelijkheid een grote rol. Bereikbaarheid en 
de toegankelijkheid tot de gemeentelijke informatiesystemen beperkt zich niet enkel tot één fysieke 
werkplek.  
Dit vraagt een aanpassing van de huidige werkplekmiddelen van de vaste naar mobiele voorzieningen 
(de vaste telefoon en vaste computer worden vervangen door mobiele varianten). Het gebruik mobiele 
voorzieningen vraagt een specifieke inrichting om de informatieveiligheid te kunnen borgen.  
 
BB13 Toegankelijkheid Document Management Systeem ( DMS) (€ 7.500 in 2019, vanaf 2020 € 
3.000 N) 
Informatie is een van de voornaamste bedrijfsmiddelen van de gemeentelijke organisatie; de gemeen-
te als informatie verwerkend bedrijf. Toegankelijke en betrouwbare informatie is essentieel voor be-
hoorlijk bestuur. Om de toegankelijkheid te vergroten op de digitale dossiers is de aanschaf van aan-
vullende modules in het DMS-systeem nodig. 
 
BB14 De dienstverlening van NU (de digitale agenda)  (Nihil, uit regulier budget dienstverlening)  
Medio 2017 heeft een rekenkameronderzoek plaatsgevonden. De aanbevelingen van dat onderzoek 
zijn opgedeeld in 2 hoofdthema’s, te weten informatiebeveiliging & privacy en dienstverlening. Als 
gemeente zijn we continu bezig om de dienstverlening te verbeteren. 2018 zal gebruikt worden voor 
het opstellen van een nieuwe visie op dienstverlening samen met betrokkenen zoals inwoners, onder-
nemers, bestuur en ambtelijke organisatie. Voor het realiseren hiervan zal ook een bijbehorend pro-
gramma worden opgesteld. Door de technologische ontwikkelingen wordt er op het gebied van dienst-
verlening steeds meer mogelijk, zoals bijvoorbeeld dienstverlening aan huis. Dergelijke ontwikkelingen 
zullen impact hebben op de benodigde middelen in relatie tot de op te stellen ambitie. De doorlooptijd 
van deze visie en onderliggende projecten bedraagt vier jaar. Afhankelijk van het ambitieniveau in de 
visie zijn daarvoor middelen nodig in 2019 en verder. 
 
BB15 Ophogen budget ondernemerscontact (€ 5.000 N i n 2019) 
Jaarlijks reiken we de trofee voor ondernemer van het jaar uit. Er is een wisseltrofee; daarna krijgt 
elke winnaar een klein exemplaar om te behouden. De voorraad hiervan is in 2019 op en daarom 
willen we 10 extra exemplaren laten maken, natuurlijk in overleg met de erfgenamen van kunstenaar 
Willem Loos. Een eerste inschatting is dat hiervoor eenmalig ca. € 5.000 nodig is.  
 
BB16 Ontwikkeling herinrichten ’t Hof Noord fase 4 (€ 35.000 N) 
In de begroting 2018 is het meerjarig project financieel geschetst. Voor verwerving is in 2019  
€ 333.000 opgenomen. In het raadsvoorstel van 25 januari 2018 is aangegeven dat het onderhande-
lingsresultaat ca. € 35.000 nadeliger is vooral omdat het te verwerven oppervlak openbaar gebied 
groter is dan waarvan eerder was uitgegaan.   
 
BB17 Herziening pachtbeleid  (€ 10.000 N) 
Het pachtbeleid 2007 wordt in 2018 herzien. Hierin willen we onder andere een verduurzaming van 
het gemeentelijk pachtgrondgebruik opnemen. Hoe dit exact eruit gaat zien is nog onbekend. De ver-
wachting is dat dit lagere pachtinkomsten zal betekenen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een stel-
post van € 10.000 per jaar aan minderinkomsten. 
 
BB18 Beheerssubsidie bos- en natuurterreinen (€ 20. 000 V) 
De gemeente ontvangt jaarlijks beheersubsidie van het Rijk (SNL). De meerjarige subsidiebeschik-
king, onderdeel van een collectief,  loopt af. Een nieuwe aanvraag is nodig om opnieuw voor 6 jaar 
beheersubsidie te ontvangen. Volgens de nieuwe subsidievoorwaarden ontvangen we naar verwach-
ting € 20.000 /per jaar méér subsidie.  
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BB19 Project weerbaarheid (€ 5.000 N) 
In 2018 is Bergeijk met de andere Kempengemeenten gestart met het Project weerbaarheid. Hiervoor 
heeft de raad in 2017 het budget laat je niet Flessen verhoogd tot € 12.000. Inmiddels zijn er diverse 
projectvoorstellen ingediend .Hiermee dreigt het budget voor weerbaarheid te krap te worden. IJs-
lands Project (hierover bent u in een RIB geïnformeerd) (€ 7.000 per jaar voor de periode 2017-2021) 
loopt inmiddels. Medio 2018 wordt het Activiteitenplan Weerbaarheid opgesteld voor de komende 
jaren, om organisaties te ondersteunen bij het samenwerken aan en samenstellen van een sluitend 
aanbod op het gebied van weerbaarheid. Jaarlijks is een extra bedrag van € 5.000 wenselijk. 
 
BB20 Harmonisatie kinderopvang (€ 114.000 V) 
Vanwege een wetswijziging is met ingang van 1 januari 2018 de subsidie aan Stichting Peuterspeel-
zalen Bergeijk voor het leveren van peuterspeelzaalwerk stopgezet. Peuterwerk wordt via een inkoop-
contract vanaf 1 januari 2018 voor  4 jaar ingekocht bij Kinderopvang Nummereen. 
Met ingang van 1 januari 2018 is er een wetswijziging van kracht. De eisen die gesteld worden aan 
peuterspeelzaalwerk 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 
Peuterspeelzalen Bergeijk (jaarlijks ca € 204.000) is stopgezet en omgevormd naar de inkoop van 
peuterwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Het betreft het 
inkopen van peuterwerk voor 2,5-4 jarigen voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderop-
vangtoeslag en voor de geïndiceerde VVE kinderen. Het peuterwerk wordt aangeboden in elke kern 
van de gemeente Bergeijk. 
 
BB21 Wijziging BTW vrijstelling voor sportbeoefenin g (PM) 
Vanaf 2019 wijzigt de BTW vrijstelling voor sportbeoefening. Dit heeft zeer waarschijnlijk consequen-
ties voor de gemeente en de stichting Bergerheide. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor andere partij-
en waar de gemeente een overeenkomst mee heeft. De sportvrijstelling zal naar verwachting per 2019 
wijzigen. In de loop van 2018 geldt een overgangsregeling en compensatieregeling. De gemeente is 
geadviseerd om de huidige btw structureel in kaart te brengen en na te denken hoe deze aangepast 
kunnen worden.  
 
BB22 Neveninstroom (€ 11.000 N) 
Een neveninstroomvoorziening geeft onderwijs aan leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland ko-
men (nieuwkomers). Kinderen kunnen op elke moment in het schooljaar worden aangemeld en star-
ten. In maximaal 40 tot 60 weken leren zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven 
zodat zij daarna een aansluiting kunnen vinden in het reguliere onderwijs. De dichtstbijzijnde voorzie-
ning voor Bergeijk is ’t Palet in Hapert. Het betreft de kinderen die normaal gesproken instromen in 
groep 3 t/m groep 8 van het basisonderwijs. De kosten voor het bezoek aan deze voorziening betref-
fen € 600 per kind per kwartaal. Aangezien het aantal kinderen dat deze voorziening bezoekt substan-
tieel is toegenomen, wordt verzocht om jaarlijks € 11.000 extra  in de begroting op te nemen. 
 
BB23 Inzet extra uren voor preventiemedewerker alco hol en drugs  (€ 10.000 N) 
In navolging van de gemeente Bladel is het advies om ook extra in te zetten op een preventiemede-
werker alcohol en drugs.  
In Bladel wordt de inzet als positief ervaren. In Bergeijk (en andere Kempengemeenten) zijn vergelijk-
bare problematieken. Daarom zetten we ook extra uren in voor een preventiemedewerker alcohol en 
drugs. 
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BB24 Programmakosten CJG+ 

 
 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente Bergeijk heeft 
de jeugdhulp samen met de Kempengemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden georganiseerd 
in het CJG+ De Kempen. Het is een open einde regeling. 
Landelijk speelt discussie over tekorten die zichtbaar worden op het gebied van jeugdhulp. Dit in com-
binatie met de bezuinigingen die het Rijk oplopend heeft doorgevoerd bij de invoering van de decen-
tralisaties. Gemeenten en VNG dringen er bij het kabinet dan ook op aan om extra middelen beschik-
baar te stellen. 
Er is in het eerste kwartaal van 2018 meer fte nodig geweest dan vooraf was voorzien. Dit heeft met 
name te maken met de toestroom van het aantal cliënten richting het CJG+ en het oppakken van ont-
stane wachttijden. Er is dus in het eerste kwartaal van 2018 fors meer inzet gevergd van de flexibele 
schil dan begroot. De inzet van de flexibele schil is passend bij het aantal cliënten. Voor wat betreft de 
middelen gekoppeld aan de beschikkingen voor specialistische jeugdhulp wordt op basis van de cij-
fers van het eerste kwartaal een toename gezien op de onderdelen Zorg in Natura met en zonder 
verblijf, PGB en Veiligheid. Er wordt een aanpassing gevraagd van € 256.000. De verwachte is dat 
deze kosten zich door zetten naar 2019 en verder. 
 
BB25 Programmakosten ISD 

 
 
BUIG 
Eind 2018 wordt t.o.v. 2017 een afname van 8% van het klantenbestand verwacht (van 145 naar 133). 
Kempenbreed is er sprake van een afname van het aantal BUIG-klanten, maar daarbij dient wel aan-
getekend te worden dat er is sprake is van enige verschuiving vanuit het BUIG-bestand naar werken 
met inzet van structurele loonkostensubsidie. Het klantenbestand verandert geleidelijk van samenstel-
ling door de instroom van specifieke doelgroepen, zoals leerlingen VSO/PRO, statushouders en per-
sonen die tot 1 januari 2015 nog toegang hadden tot de Wajong en de Wsw.         
Ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal BUIG-klanten wordt voor het jaar 2019 uitgegaan van 
een verdere afname met 5%. Voor de jaren daarna wordt vooralsnog het niveau 2019 aangehouden.  

A. Programmakosten CJG+ 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000) (+ = voordeel / -/- = nadeel)
Zorg in Natura -161 65 65 65
Persoonsgebonden budget -19 -116 -116 -116
DVO -24 -130 -130 -130
Veiligheid, jeugdreclasering en opvang -52 -52 -52 -52
Totaal A -256 -232 -232 -232

B. CJG+ dekking 2019 2020 2021 2022
Verrekening stelpost loon-prijsontwikkeling 49 49 49 49
Totaal B 49 49 49 49

Saldo (A+B) -207 -183 -183 -183

A. Programmakosten ISD 2019 2020 2021 2022
Bedragen x € 1.000) (+ = voordeel / -/- = nadeel)

BUIG (afname cliënten) 165 220 220 220
Bijzondere bijstand en minimaregelingen (afname aanvragen cliënten) 15 15 15 15
Schuldhulpverlening 8 9 9 9
Participatie -17 20 19 -44
Wmo 17 36 51 51
Totaal A 188 300 314 251

B. ISD Dekking 2019 2020 2021 2022
BUIG inkomsten rijk (aanvullende bijdrage obv vangnetregeling) -111 -160 -160 -160
Participatie 15 -17 -17 -17
Minimabeleid bijdrage jeugdcultuur en -sportfonds derden (o.a. provincie) 13 13 13 13
Wmo eigen bijdrage -11 -11 -11 -11
Verrekening stelpost loon-prijsontwikkeling 20 20 20 20
Totaal B -75 -156 -156 -156

Saldo (A+B) 113 144 158 95
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Ten aanzien van het aantal plaatsingen met structurele loonkostensubsidie (LKS) gaan we bij de ge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden uit van een toename met 50% ten opzichte 
van het aantal per 1 april 2018. 
Bij beschut werk is uitgegaan van een realisatie van 50% van de taakstelling. De huidige indicatiecrite-
ria voor beschut werk zijn zeer streng waardoor het aantal indicaties achterblijft bij de taakstelling. In 
Bergeijk is nu 1 beschut werk plaats gerealiseerd (prognose 2 voor 2018). 
Door de verwachte daling van kosten wordt ook de verwachte uitkering uit de Vangnetregeling lager.   
 

Bijzondere Bijstand en Minima regelingen                                                    
Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe minimabeleid. Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is 
in vergelijking met het 1e kwartaal 2017 gedaald met ca 10%. Hierop zijn de verwachte uitgaven geac-
tualiseerd. 
In de begroting was rekening gehouden met uitgaven voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur-
fonds. Met de provinciale bijdrage daarvoor was echter nog geen rekening gehouden.                                                     
 

Schuldhulpverlening 
De verwachting is dat de lasten voor schuldhulpverlening vergelijkbaar zullen zijn met de lasten van 
2017. In 2018 en verder betekent dit een beperkte bijstelling van het budget. 
 

Re-integratie / Participatie 
De budgetten zijn bijgesteld naar aanleiding van de 1e rapportage van de ISD 2018. Hierbij is een 
doorkijk gemaakt naar de jaren 2019-2022.  
 

Wmo 
De verwachting is dat de lasten voor huishoudelijke hulp (Hbh) in 2018 licht zullen stijgen, onder ande-
re vanwege indexering ten opzichte van de begroting. Definitieve cijfers zijn echter nog niet beschik-
baar, omdat de afrekening bij de SVB over 2017 nog plaats moet vinden.  
Voor Wmo Begeleiding geldt dat aanbieders nog niet alle facturen over 2017 hebben aangeleverd, 
waardoor de totale lasten 2017 nog niet vaststaan. Aan de hand van de prognose van de lasten 2017 
is besloten de primitieve begroting voor dit onderdeel naar beneden bij te stellen. De verwachting is 
dat de lasten 2018 voor vervoersvoorzieningen ongeveer gelijk zullen blijven ten opzichte van 2017. 
Voor rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen is de verwachting eveneens dat de lasten ongeveer 
gelijk zullen blijven. Voor de genoemde voorzieningen geldt echter dat de lasten moeilijk voorspelbaar 
zijn, omdat er sprake is van een wisselend beeld.  
We verwachten dat de baten van de eigen bijdrage in 2018 ongeveer gelijk zijn aan de baten in 2017.  
We kunnen concluderen dat er bij een aantal voorzieningen een verschuiving plaats zal vinden (hoge-
re lasten of juist hogere baten ten opzichte van vorig jaar), maar dat de verwachte lasten voor de 
Wmo in 2018 beperkt wijzigingen. Dit werkt door naar de volgende jaren.  
 

BB26 Overige administratieve wijzigingen (€ 13.517 N) 
Bij het opstellen van de PPN zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om 
beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan actuele prognoses. Kosten- en op-
brengstenmutaties betreffen bijvoorbeeld belastingen en energie-, brandstof- en onderhoud.  
 

BB27 Actualisatie financiële planning gevoteerde pr ojecten (€ 115.000 V) 
In de begroting 2018 is rekening gehouden met de jaarlijkse lasten van een aantal grote investerin-
gen. De afschrijving start in de begroting het jaar na het beschikbaar stellen van het krediet. Op reali-
satiebasis start de afschrijving het jaar na afronding van het project. Een aantal investeringen die in 
2018 beschikbaar zijn gesteld hebben een doorlooptijd die enkele jaren kan duren, of vanwege proce-
dures later tot uitvoering komen. Hierdoor start de afschrijving op de investeringen ook later dan ge-
pland. Hierdoor een tijdelijk voordeel in de begroting. Het betreft: 
• Aanleg Middenweg (financieel vanaf 2019, wordt 2021) 
• Nulplusmaatregel aanleg Fietspad Riethoven-Westerhoven (financieel vanaf 2019, wordt 2022) 
• Herinrichten Riethovensedijk (financieel vanaf 2019, wordt 2020) 
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Nieuw beleid 
 
NB01 Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verb lijfsrecreatie (€ 10.000 N) 
Vanwege het feit dat het beleid uit 2008 niet meer aansluit bij de huidige wet- en regelgeving, moet 
deze beleidsvisie aangepast worden. Dit heeft m.n. te maken met ruimtelijke inpassingen. De wet- en 
regelgeving waar in de beleidsvisie naar wordt verwezen, is vaak aangepast of niet meer van toepas-
sing. In de nieuwe versie zullen wijzigingen vanuit de nieuwe Omgevingswet zoveel mogelijk worden 
meegenomen. Er is echter wel apart beleid nodig, zodat plannen getoetst kunnen worden. Bovendien 
betreft het een regionale beleidsvisie, die ook voor andere gemeenten in de Kempen geldt. De huidige 
beleidsvisie geldt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, maar niet voor 
Oirschot. 
In het poho VTE van de Kempen is aangegeven dat Bergeijk dit traject zal trekken. Er moet nog be-
paald worden hoe de kosten worden verdeeld en of Oirschot meedoet. 
 
NB02 Cultuurhistorische evenementen (€ 10.000 N) 
In 2019 is het 550 jaar geleden dat Bergeijk stadsrechten kreeg. De Heemkundekring wil hier graag 
op meerdere manieren aandacht aan besteden en is momenteel bezig met het opstellen van plannen 
hiervoor. De gemeente wil hier graag een bijdrage leveren aan de plannen voor dit jubileumjaar, onder 
andere door bij te dragen aan de ontwikkeling van een korte en een lange cultuurhistorische fietsroute 
en een bijbehorend routegidsje. 
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. Daarom is dit thema door Visit Brabant geko-
zen voor het jaar 2019. Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd die aansluiten bij 
dit thema. Zowel door Visit Brabant, maar ook door de Liberation Force, die een kamp opslaat op de 
markt in Bergeijk. Voor dit themajaar wil de gemeente een bijdrage leveren aan arrangementen en 
aan de plaatsing van een monument voor een neergestort vliegtuig in Riethoven. 
 
NB03 Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspad en (€ 25.000 N, dekking BR Impuls fietsam-
bitie) 
Recreatieve fietspaden komen normaliter niet in aanmerking voor kwaliteitsverbetering, omdat de 
reguliere fietspaden – die het jaar rond intensief worden gebruikt – voorrang krijgen. Eerder heeft al 
onderzoek plaatsgevonden naar de reguliere fietspaden. Voor de recreatieve fietspaden is dit nog niet 
gebeurd. Om in kaart te brengen op welke recreatieve fietspaden een kwaliteitsverbetering nodig is, is 
onderzoek nodig. Er moet in kaart gebracht wat de breedte van de fietspaden is, maar ook op welke 
manier ze verhard zijn. Vervolgens moeten tellingen worden gedaan om een beeld te krijgen hoe in-
tensief de recreatieve fietspaden worden gebruikt. Op basis daarvan kunnen de recreatieve fietspaden 
worden toegevoegd aan de Fietsambitie van het GVM en kan een prioritering en daarbij behorend 
kostenplaatje worden opgesteld. 
De inventarisatie van de knelpunten en het opstellen van een prioriteitenplan worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve impuls fietsambitie. 
 
NB04 Onderzoek naar behoeften bedrijventerreinen (€  15.000 N)  
Aanleiding is het onderzoek dat dit jaar in opdracht van de provincie wordt gedaan naar vraag en aan-
bod van bedrijventerreinen. Aanvullend hieraan is het van belang om in onze gemeente te onder-
zoeken wat we moeten doen om onze bedrijventerreinen ook in de toekomst up-to-date te houden 
(richting 2030).  
Hierbij wordt gekeken naar o.a.: 
• behoefte in ha’s, ook per kern 
• kwalitatieve behoefte van bedrijven: bouwhoogtes, milieucategorieën, omgeving, etcetera 
• duurzaamheid: energieopwekking 
• bereikbaarheid 
• passend bij de ambities vanuit de Kempische Industrie Agenda 
Dit onderzoek vindt bij voorkeur plaats met andere Kempengemeenten.  
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NB05 Meetpunt Eindhoven Airport  (€ 10.000 in 2019,  € 5.000 vanaf 2020) 
In het kader van geluidsoverlast en luchtvervuiling van Eindhoven Airport is het plan om een meetnet 
op te zetten. De gemeente Eersel heeft de Omgevingsdienst (ODZOB) de opdracht gegeven om een 
Plan van aanpak meetnet Eersel op te stellen. Hier willen we vanuit Bergeijk graag bij aansluiten.  
Het doel voor Bergeijk is om in ieder geval een meetpunt in Riethoven te realiseren.  
De kosten zijn een inschatting op basis van gegevens vanuit het meetnet in Eindhoven en op basis 
van eerder gedane metingen in Riethoven. 
Voor financiering kan mogelijk een beroep gedaan worden op het Leefbaarheidsfonds van de Stich-
ting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven. 
 
NB06 Instellen transformatiefonds (€ 15.000 in 2019 , € 10.000 in 2020)  
In de Update Centrumvisie Bergeijk 2017 (vastgesteld door de raad in oktober 2017) wordt gesproken over 
de aanloopstraten naar het centrum van Bergeijk. Hier is het beleid om flexibel te zijn bij het wijzigen van 
een bestemming naar maatschappelijke functies of wonen. Een transformatiefonds kan ondernemers en/of 
vastgoedeigenaren net de extra steun geven om een investering door te zetten. Het idee is dat bv. de kos-
ten van een onderzoek naar de mogelijkheden van de betreffende locatie of de kosten van een wijziging 
van het bestemmingsplan betaald worden. In de Update Centrumvisie is genoemd dat een fonds ingericht 
kan worden van ca. € 25.000 (totaal). Dit is opgenomen in de uitvoeringsagenda van deze Centrumvisie. 
De uitwerking van deze regeling moet nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit uit te werken in een bij-
drageregeling voor de jaren 2019 en 2020. 
  
NB07 Beleid Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties:  (€ 100.000, dekking BR DOB-
Gebiedsakkoord N69)  
Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfs-
voering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. Volgens 
de leegstandsmonitor van de provincie Noord-Brabant  gaan er in de periode 2012-2030 een kleine 
100 bedrijven stoppen en komt daarbij ruim 17 ha aan agrarische bedrijfsruimte vrij. Ter referentie: in 
de periode 2000-2012 is er ca 5,35 ha vrijgekomen en het totale areaal aan agrarische bedrijfsruimten 
per 1/1 2000 bedraagt ruim 60 ha 
We willen met hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing de vitaliteit 
en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten. Het hui-
dige bestemmingsplan bevat hiervoor al mogelijkheden, maar de praktijk wijst uit dat op dit gebied 
vaak maatwerk geleverd moet worden. Naast aanpassing van het beleid zullen bedrijven ook bewust 
gemaakt moeten worden van de huidige situatie en wat dit voor hen betekent. Uiteraard is dit primair 
een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Maar de gemeente kan hierbij een faciliterende rol 
spelen. Tot slot is de verwachting dat er zoveel bedrijfsruimte vrij komt, dat niet overal een goede her-
invulling mogelijk is. Er is dan ook een regeling nodig om de sloop van stallen te bevorderen. In welke 
vorm dat kan, is onderwerp van nader onderzoek. Voorgesteld wordt om een stelpost van € 100.000 
te reserveren. Gelet op de directe samenhang met de kwaliteit van het buitengebied, kunnen deze 
kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69. 
De leegkomende gebouwen brengen een risico op ongewenst gebruik met zich mee. Daarom zal in 
het handhavingsuitvoeringsprogramma ook rekening worden gehouden met de VAB-problematiek. 
 
NB08 plan BErgeijkENERGY (Vorming bestemmingsreserv e Duurzaamheid en klimaat € 1 mil-
joen ten laste van de algemene reserve) 
De in 2009 vastgestelde ambitie om energieneutraal te worden is en blijft een stip op de horizon. De 
vraag reist echter of dit doel binnen de gestelde tijd gehaald kan worden. Bergeijk en de andere Kem-
pengemeenten zijn niet de enige die tegen deze race tegen de klok aanlopen. In Nederland zijn ver-
schillende lokale overheden met een soortgelijke ambities die in de praktijk gecompliceerder blijken 
dan in eerste instantie gedacht. De energietransitie wordt niet voor niets een van de grootste opgaven 
in de menselijke geschiedenis genoemd.  
Daarom is een programmatische aanpak noodzakelijk waarin concrete projecten worden opgenomen 
met benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duurzame her-
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nieuwbare energie. Zo kunnen budgetten zo efficiënt mogelijk ingezet worden. In 2018 zullen we uw 
raad een programmaplan Bergeijk energieneutraal voorleggen waarin we de projecten voor de ko-
mende jaren gaan vatten. Dit programmaplan zal zeker ook een levend document zijn, waar projecten 
in en uitstromen. We zijn in beeld aan het brengen welke onderwerpen deel kunnen uitmaken van dit 
plan en wat het kost. Dit wordt komende periode verder uitgewerkt. Deze uitwerking zal onder andere 
plaats vinden naar aanleiding van een informatieavond met de raad die in september 2018 wordt ge-
pland.  
Het is duidelijk dat er een aanzienlijke opgave voor ons ligt. Om hierin ook daadwerkelijk stappen te 
kunnen gaan zetten en omdat het programmaplan dynamisch is, wordt voorgesteld om in de begroting 
voor de uitvoering van het plan een bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat te vormen van € 1 
miljoen. Dit ten laste van de algemene reserve. Door middel van het vaststellen van het programma-
plan kan uw raad dan de inzet van deze middelen beschikbaar stellen. 
 
NB09 Uitvoeren klimaatstresstest voor thema’s hitte  en verdroging (€ 20.000 N en subsidie  
€ 15.000 V in 2019, € 40.000 N en subsidie € 10.000  V in 2020) 

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) erkennen de ondertekenende staten dat er nu al sprake is van 
schade door klimaatverandering en dat aanpassing daaraan (adaptatie) even belangrijk is als het te-
gengaan van klimaatverandering (mitigatie). Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 
verschenen en bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van 
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, 
droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Het Deltaplan moet leiden tot 
een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte.  
  
In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie genomen, met de afspraak dat alle overheden 
ruimtelijke adaptatie uiterlijk in 2020 in hun beleid verankeren en gezamenlijk aan de slag gaan, zodat 
Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De deltabeslissing Ruimtelijke adap-
tatie heeft de methode ‘weten, willen, werken’ geïntroduceerd voor een gestructureerde aanpak van 
de vier thema’s. Om de ongewenste effecten op een effectieve manier te kunnen aanpakken, is het 
zaak eerst in beeld te brengen wat de uitdagingen in een specifiek gebied zijn (‘weten’).  
 
We onderscheiden voor Bergeijk de volgende specifieke gebieden:  
 
Hitte 
Veel mensen vinden de stijgende temperatuur aangenaam. Maar vooral ouderen mensen kunnen veel 
hinder ondervinden van hittegolven. Sterker nog, tijdens een hittegolf stijgt het aantal sterfgevallen 
met 12 procent. Toch hebben niet alleen ouderen last van hitte. De arbeidsproductiviteit daalt en het 
ziekteverzuim neemt toe zodra het kwik stijgt. Dat heeft economische gevolgen. De stresstest op dit 
onderdeel dient minimaal de gevolgen en risico’s van een periode van hoge temperatuur in beeld te 
brengen.  
 
Droogte 
We krijgen steeds vaker te maken met periodes van droogte. De gevolgen daarvan zijn voor bewo-
ners iets minder direct zichtbaar. Maar droogte zorgt voor een verhoogd risico op brand en de natuur 
op de hoge Kempische zandgronden heeft het zwaar, zodat vijvers en vennen uitdrogen en vissen en 
vogels sterven. De stresstest dient ervoor de risico’s en gevolgen van een periode van weinig neer-
slag in beeld te krijgen.  
Wateroverlast 

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022
Uitvoeren stresstest -20.000 0 0 0
Uitvoeren Risicodialoog omgeving 0 -20.000 0 0
Subsidie derden 15.000 10.000 0 0
Omgevingsscan Positieve Gezondheid 0 -20.000 0 0
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Wateroverlast is waarschijnlijk het meest zichtbare probleem. Door klimaatverandering zullen hevige 
neerslaggebeurtenissen steeds vaker voorkomen. Dit levert economische schade op zowel voor be-
drijven als particulieren. Het thema water is al langer onder de aandacht in uitvoering en beleidsinvul-
ling via het VGRP. In 2018 zal vooroplopend op de stresstesten hitte en droogte, een stresstest voor 
het stedelijk gebied worden uitgevoerd voor hoofdzakelijk het thema water in samenwerking met Wa-
terschap de Dommel.  
 
Positieve gezondheid  
Naast de klimaatstresstest zal een omgevingsscan  uitgevoerd in samenwerking met de GGD  op 
basis van de zes domeinen van positieve gezondheid. Deze scan biedt inzicht in zowel de samenhang 
tussen de domeinen als de kansen om integraal en effectief maatregelen uit te voeren. Zo kan ge-
werkt worden aan Bergeijk als “blue zone”. Een gemeente waar mensen tot op hoge leeftijd relatief 
vitaal, gezond en gelukkig zijn. 
 
Daarna volgt de stap om ambities te formuleren en te borgen (‘willen’). Het instrument om de ambities 
in te borgen is de op te stellen omgevingsvisie. Vervolgens kunnen maatregelen invulling krijgen met 
concrete maatregelen (‘werken’) in het omgevingsplan dan wel in specifieke programma’s. Op wijkni-
veau kan synergie worden gezocht met andere thema’s zoals duurzaamheid en vervangingsinveste-
ringen in de openbare ruimte.   
 
NB10 Toekomst de Kattendans (PM) 
De gemeenteraad is geïnformeerd over de stand van zaken per 1 mei 2018. Daarin is voorzien in 
geplande besluitvorming door de gemeenteraad in de 2e helft van 2018, wanneer ook de voorlopige 
financiële consequenties van realisatie van de door de gemeenteraad aangewezen voorkeursvariant 
duidelijk zijn. Het resultaat van een doorrekening van een eerste concept van een Programma van 
Eisen, heeft tot de conclusie geleid dat heroverweging van een ruimtelijk programma moet plaatsvin-
den.  
 
NB11 Doorontwikkeling brede jeugdnetwerk (PM)  
• Concept Integraal Kind centrum (IKC 
In de eerste helft van 2018 is gewerkt aan het vaststellen van de ambities van de primaire partners ten 
aanzien van het concept IKC. Deze ambities liggen naar verwachting ter vaststelling voor in de raads-
vergadering van 26 juni 2018 bij de gemeenteraad voor. Daarbij is voorgesteld om deze ambities uit te 
werken tot een concrete samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst, die aan 
de gemeenteraad naar verwachting in de tweede helft van 2018 ter vaststelling kan worden aangebo-
den, is de basis voor de inhoudelijke en organisatorische realisatie van het concept IKC.  
 
• Herschikking huisvesting St. Willibrordusschool Riethoven 
In 2017 is gestart met eerste gesprekken met basisschool St.Willibordus, Kinderopvangorganisatie 
Nummeréén en Kinderopvangorganisatie ’t Blusserke over de doorontwikkeling van het Brede Jeugd-
netwerk in Riethoven. Directe aanleiding daarvoor is de krimp van de St.Willibrordusschool en daar-
mee het overschot aan huisvesting voor deze school. Deze vrijkomende huisvesting kan een kans zijn 
voor intensivering van het Brede Jeugdnetwerk, waarbij huisvestingsmogelijkheden deze intensivering 
kan faciliteren. 
 
De vrijkomende huisvesting (waarvan nog onduidelijk is voor welke functies binnen het Brede Jeugd-
netwerk deze kan worden ingezet) zal naar verwachting moeten worden aangepast. In elk geval zal in 
augustus 2018 de voormalige kleuterschool door het schoolbestuur aan ons worden terug geleverd. 
Dit brengt voor 2018 in het laatste kwartaal kosten voor ons op voor (voorlopige) instandhouding van 
het gebouw). Deze kosten zullen worden geraamd en worden meegenomen in de 2e Burap 2018. 
 
 



Perspectievennota  2019-2022 42 

NB12 Bevordering gezondheid (€ 38.000 N in 2019, € 34.000 vanaf 2020 N) 

 
• Promoten concept positieve gezondheid 
Promoten concept positieve gezondheid  bij gezondheidsprofessionals in de Kempen door middel van 
het organiseren van inspiratiesessies. Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte. Inwoners van 
Bergeijk beleven hun gezondheid positief als ze kunnen doen wat ze willen, ook als ze een chronische 
ziekte hebben! 
Een speerpunt van het Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 is ‘Positieve gezondheid en professio-
nals’: het werken vanuit het concept positieve gezondheid vraagt een cultuuromslag bij de zorgprofes-
sionals. In plaats van alleen zorgen voor mensen, moet men ook gaan zorgen dat mensen hun eigen 
gezondheid en ziekte kunnen managen. Speerpunt is dan ook om met een aantal eerste en tweede-
lijns zorgprofessionals te gaan bekijken hoe dit vorm gegeven kan worden. 
 
• Rijksvaccinatieprogramma 
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het 
RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de 
Wet Publieke Gezondheid (WPG). De WPG is hiertoe onlangs gewijzigd. De bepalingen inzake de 
gemeentelijke betrokkenheid bij het RVP treden in werking op 1 januari 2019. 
Indicatief ramen wij € 30.000. Via de algemene uitkering vindt compensatie plaats aan de gemeenten 
voor totaal € 30,8 miljoen. 
  
• Voeding en duurzaamheid 
In het schooljaar 2018/2019 Bergeijkse basisscholen ondersteunen bij de opzet van een themaweek 
over gezonde voeding en tegengaan voedselverspilling. Scholen doen op basis van vrijwilligheid mee. 
 
NB13 Decentralisaties (€ 150.000 N) 

 
• Ontwikkeling Participatiebedrijf de Kempen 
Per 1 januari 2019 moet het nieuwe Participatiebedrijf de Kempen een feit zijn. Het bedrijfsplan, waar-
in ook de kosten van het nieuwe Kempische Participatiebedrijf zijn opgenomen zal medio april 2018 
gereed zijn. Deze ontwikkelingen kunnen naar verwachting financiële consequenties hebben. Zo gauw 
als hier meer duidelijkheid over is zullen ze verwerkt worden in de begroting. 
 
• Doorontwikkeling CJG+  
De ontwikkelingen rondom het Participatiebedrijf de Kempen hebben ook invloed op de organisatie 
van ISD de Kempen zoals we die nu kennen. Mogelijk zal er een doorontwikkeling plaatsvinden van 
het CJG+ naar een bredere afdeling Jeugd en Zorg. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet 
in kaart te brengen.  
 
• Extra plaatsen beschut werk 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om voor mensen met 
een beperking extra beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werk-
gevers te “ontzorgen”. Deze maatregel is nog niet verwerkt in de maartcirculaire omdat hiervoor, in 
samenhang met de invoering van loondispensatie in de Participatiewet, verdere uitwerking noodzake-
lijk is. 

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022
Promoten concept positieve gezondheid -4.000 pm pm pm
Rijksvaccinatieprogramma -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Voeding en duurzaamheid -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022
Ontwikkeling participatiebedrijf de Kempen pm pm pm pm
Doorontwikkeling CJG+ pm pm pm pm
Extra plaatsen beschut werk pm pm pm pm
Programmakosten ISD abonnementstarief -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
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In het eerste kwartaal van 2018 stuurt de staatssecretaris een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Ka-
mer over de verdere uitwerking van de plannen. De uitwerking zal gebeuren in samenspraak met alle 
betrokken partijen, waaronder de VNG en enkele gemeenten. Verdere informatie volgt in de septem-
bercirculaire 2018. 
 
• Programmakosten ISD: invoeren abonnementstarief 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de huidige eigen bijdragesystematiek Wmo per 1 januari 
2019 wordt vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden 
dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening. Om deze vereenvoudiging en verlaging te co-
financieren, is vanuit het Regeerakkoord een bedrag van € 143 miljoen in 2019 oplopend naar structu-
reel € 145 miljoen vanaf 2023 ter beschikking gesteld. Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat 
gezamenlijk zal worden verkend hoe inhoudelijk een uitvoerbare regeling kan worden vormgegeven.  
Het 'abonnementstarief' is eenvoudig, waardoor de administratie minder complex wordt. Het betekent 
echter wel dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht'. Dit zal mogelijk leiden 
tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten, naast de lagere opbrengst 
aan eigen bijdragen. In de toekomst zal blijken wat de financiële consequenties zijn. Indicatief ramen 
wij een kostenstijging c.q. inkomstenvermindering van vooralsnog € 150.000.  
 
NB14 Preventie, sluitende aanpak verwarde personen (€ 10.000 N, vanaf 2020 € 5.000) 
Voor oktober 2018 moeten gemeenten een sluitende aanpak hebben voor de omgang met verwarde 
personen. Het aantal verwarde personen neemt toe, enerzijds door bezuinigingen in de GGZ, ander-
zijds door ontwikkelingen als gezinshereniging, toename aantal dementerenden, toename van het 
aantal mensen dat onze drukke maatschappij niet goed meer aan kan (aantal suïcides, ook onder 
jongeren, stijgt sterk). 
Wij hebben nog geen specifieke aandacht voor personen met verward gedrag. Betreffende personen 
worden besproken in het Multi-Problem-overleg (MPC). 
De sluitende aanpak Verwarde personen kan wellicht het beste gekoppeld worden aan ons MPC-
overleg. In 2019 moet de sluitende aanpak geïmplementeerd worden, dit kan om extra inzet van (de 
coördinator) van het MPC vragen. 
 
NB15 Patersbos (investering € 55.000, uitbreiding a reaal € 2.000 N) 
Het Patersbos ligt op korte afstand van zorgcentrum ‘t Hofhuys en het centrum van Bergeijk. Het is 
een ideale wandel omgeving voor bewoners van het verzorgingstehuis en inwoners van Bergeijk om-
metje). Het sluit bovendien aan op het naastgelegen evenemententerrein, theater de Kattendans en 
het Ploegpark. Het bosgebied is rijk aan cultuurhistorie omdat het vroeger onderdeel was van de 
voormalige kloostertuin. Dit biedt kansen voor met name bewoners van ‘t Hofhuys met o.a. Dementie. 
In de uitvoering zal hier rekening mee worden gehouden. 
Zo worden de zandpaden toegankelijk gemaakt en voorzien van (half)verharding en worden er bank-
jes geplaatst. We voldoen met de uitvoering van dit project aan Agenda 22 (VN-verdrag), welke stelt 
dat we verplicht zijn mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving te laten deelne-
men. Dit betekent ook in de toegankelijkheid van algemene voorzieningen zoals het Patersbos. 
 
NB16 Van speelvoorzieningenplan naar integraal bewe egvoorzieningenbeleid (€ 10.000 N) 
De gemeente Bergeijk heeft een speelvoorzieningenplan waarin beleid is vastgelegd ten aanzien van 
speelvoorzieningen en de spreiding hiervan in de diverse kernen. Dit plan is met name gericht op de 
doelgroep tot 0 tot 18 jaar en richt zich voornamelijk op de spreiding van speelvoorzieningen binnen 
de kernen. Waar voorheen vooral werd ingezet op speelvoorzieningen met speeltoestellen en een 
trapveldje is anno 2018 vraag naar pannakooitjes, beweegtuinen voor ouderen, bootcamp terreinen 
en/of freerunterreinen voor de jeugd. Er ontstaan steeds vaker burgerinitiatieven met vraag naar spe-
cifieke beweegvoorzieningen die momenteel niet passen binnen het huidige speelvoorzieningenplan. 
Het huidige speelvoorzieningenbeleid is daarom toe aan een actualisering en verbreding naar een 
beweegvoorzieningenbeleid voor alle leeftijden. Dit beleid past binnen de visie op bewegen zoals de 
gemeente Bergeijk binnen BErgeijk ACTIVE heeft vorm gegeven. De hoofddoelstelling van het be-
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weegbeleid is om te komen tot een actueel, breed gedragen en integraal plan waarin alle aspecten 
met betrekking tot het aanbieden van informele en formele beweeg- en speelruimte in de openbare 
ruimte in Bergeijk aan bod komen. Dit beweegbeleid is gericht op de doelgroep 0 tot 100 jaar. Dit sluit 
aan bij de ambitie om Bergeijk te ontwikkelen als Blue-zone.  
 
NB17 Fietsambitie Bergeijk (investering € 500.000 i n 2022) 
In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen om fors te investeren in fietspaden, niet alleen 
tussen de kernen maar ook in een snelle duurzame fietsverbinding met het stedelijk gebied. In de 
begroting 2018 is reeds een eerste aanzet opgenomen voor het investeren in fietspaden door voor elk 
van de jaren 2019-2021 € 500.000 aan investeringsbedragen op te nemen. We ramen nu ook een 
investeringsbedrag van € 500.000 in 2022. Met de prioritering die voortkomt uit de actualisatie van de 
Gemeentelijke Visie Mobiliteit, die we eind 2018 verwachten gereed te hebben, worden de geraamde 
investeringen geconcretiseerd. 
 
NB18 Herinrichting Elsenhof Bergeijk (investering €  215.000) 
Het pleintje Elsenhof is onderdeel van het Centrumplan Bergeijk. Recent is de gemeente eigenaar 
geworden van het pleintje (630m2) waardoor de invulling daarvan actueel is geworden.  
 
Op 2 juni 2016 heeft de raad een besluit genomen over de herinrichting centrum fase 3 met daarbij 
enkele extra maatregelen. Hierbij is over het plein Elsenhof het volgende opgenomen: 
Voorstel 6: Onderzoek plein Elsenhof  
Het beeld is dat de ruimtelijke kwaliteit van het plein aan de Elsenhof verbeterd kan worden. Dit plein 
is geen gemeentelijk eigendom en valt nu niet onder het plan voor de herinrichting. Het idee is om te 
onderzoeken of hier de uitstraling verbeterd kan worden gecombineerd met (deels) parkeren. 
 
In overleg met de omgeving willen we komen tot een herinrichtingsplan van plein Elsenhof. Het herin-
richtingsplan wordt inclusief een voorstel tot financiering aan de raad voorgelegd in 2018 (september 
2018), waarna uitvoering in 2019 kan worden gerealiseerd. De periode april-augustus 2018 wordt 
gebruikt om een herinrichtingsplan (met klankbordgroep en adviseur) op te stellen.  
 
In het Definitief Ontwerp voor het gehele centrumplan is vooralsnog uitgegaan van een kostenraming 
voor deel Elsenhof van € 215.000 (excl. BTW).  
 
NB19 Flankerende maatregelen Middenweg (investering  € 50.000)  
Uit de modelberekeningen van de Middenweg blijkt dat deze, zoals bedoeld, een grote aantrekkende 
werking heeft. Desondanks blijft het op enkele wegen in het buitengebied nog drukker dan gewenst. 
Het gaat dan om wegen waar ook veel schoolgaande fietsers gebruik van maken, zoals de Runder-
bochten en Berkterbeemden. Voor Runderbochten wordt gedacht aan een “knip” en voor Berkter-
beemden aan snelheidsverlagende maatregelen. In overleg met de omgeving wordt de vorm en loca-
tie van de maatregelen nader uitgewerkt. De maatregelen worden uitgevoerd nadat de Middenweg is 
aangelegd, naar verwachting in 2020. Kosten worden geschat op € 50.000. 
 
NB20 Investeringen BORA Focus (meerdere herinrichti ngprojecten, voor totaaloverzicht inves-
teringen zie tabel) 
Het brandpunt voor veel ontwikkelingen de komende jaren gaat samenkomen in de openbare ruimte. 
Vanwege de wijziging van de BBV komt er meer nadruk te liggen op een investeringsprogramma voor 
de hele openbare ruimte. Om gestructureerd een doorkijk te kunnen maken voor de lange termijn is 
de gemeente opgedeeld in homogene clusters. Zo wordt het mogelijk alle werkzaamheden in samen-
hang te programmeren met behoud van flexibiliteit. Deze aanpak is een uitbreiding op het reeds be-
staande BORA beleid en noemen we FOCUS.  
 
Alle plannen en projecten die betrekking kunnen hebben op fysieke onderdelen als bijvoorbeeld water, 
mobiliteit of verlichting worden visueel gemaakt. Het uitvoeren van maatregelen tegen wateroverlast of 
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het verbeteren van de fiets-infrastructuur krijgt zo een concrete plek in de lange termijn planning. FO-
CUS is zodoende een tactisch niveau tussen beleid en uitvoering. De afstemming met andere be-
leidsvelden en stakeholders is onmisbaar om samen de doorkijk voor de lange termijn compleet te 
maken. Met dit proces zijn we in 2018 begonnen en heeft voor de komende begroting geleid tot de 
volgende investeringen.  
• 2019 Hoeverstraat en Zandstraat, Westerhoven 
• 2020 Kleine Broekstraat, Bergeijk 
• 2020 Koperteutenstraat eo, Luyksgestel 
• 2021 Hasseltsestraat, Luyksgestel  
• 2021 Industrieweg, Bergeijk 
• 2021 Eijkereind, Bergeijk 
• 2022 Burgemeester Magneestraat, Bergeijk 
 

 
 
NB21 Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel – B ergeijk (investering € 810.000)  
In vervolg op de maatregelen op het traject Heijerstraat-Loveren in Westerhoven en de komgrensaan-
passing bij de Loonsebaan worden nu maatregelen genomen op het traject Lommelsedijk-Lijnt (van 
Luyksgestel tot Bergeijk). De maatregelen betreffen 2 komgrensaanpassingen en 5 kruispuntaanpas-
singen, waardoor de inrichting van de zuidelijke randweg als gebiedsontsluitingsweg wordt vervolle-
digd en uniform wordt ingericht. De maatregelen voorzien met name in het toepassen van middenge-
leiders, hetgeen voor de weggebruikers op de doorgaande weg attentieverhogend werkt en een posi-
tieve invloed heeft op de gemiddelde snelheid. Daarnaast verbetert het de oversteekbaarheid van de 
weg voor langzaam verkeer.  
 
NB22 Uitvoering Bereikbaarheidsagenda 2019-2028 (€ 1.748 N, vorming voorziening van  
€ 415.000 ten laste van BR ROL) 
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 22 december 2016 ingestemd met de principes van 
de Bereikbaarheidsagenda en daarmee de intentie uitgesproken om voor de financiering van de bij-
drage van de gemeente Bergeijk middelen te zoeken binnen de begroting in de periode 2018-2030. 
Op 5 december 2017 heeft het college ingestemd met de inhoud van een intentieovereenkomst Be-
reikbaarheidsakkoord en uitvoering Bereikbaarheidsagenda. Op 13 december is deze intentieover-
eenkomst getekend namens het college. Op 14 december is de gemeenteraad bijgepraat over deze 
ontwikkelingen en over de financiële gevolgen voor de komende jaren. Op 22 december 2017 is ter 
aanvulling op de presentatie van 14 december een raadsinformatiebrief verschenen. 
 
In het Bereikbaarheidsakkoord zijn projecten opgenomen die van toepassing zijn op de gehele regio. 
De zogenoemde generieke projecten. In het licht van de gezamenlijke aanpak worden de kosten hier-
voor door de gezamenlijke 21 gemeenten gedragen. De ondertekende intentieovereenkomst van 13 
december 2017 is gebaseerd op de financieringsstrategie en is erop gericht de benodigde cofinancie-
ringsmiddelen binnen de gemeentelijke begrotingen te reserveren. Met de ondertekening van de in-
tentieovereenkomst spreken wij als gemeente Bergeijk de intentie uit om voor wat betreft de generieke 
projecten, voor de komende 10 jaar structureel een bijdrage in de cofinanciering van deze projecten te 
leveren. Op basis van inwoneraantal komt dat voor de gemeente Bergeijk neer op een totaalbedrag 
van (in 10 jaar) € 415.000. Vanuit de bestemmingsreserve ROL vormen wij hiervoor een voorziening 

Investeringen BORA Focus (+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022 Totaal
Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat 920.000 0 0 0 920.000
Herinrichting Kleine Broekstraat 0 1.035.000 0 0 1.035.000
Herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsestraat Luyksgestel 0 830.000 775.000 0 1.605.000
Herinrichting Eijkereind 0 0 800.000 0 800.000
Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad 0 0 500.000 0 500.000
Herinrichting Industrieweg 0 0 1.485.000 0 1.485.000
Herinrichitng Burgemeester Magneestraat 0 0 0 2.000.000 2.000.000
Totaal 920.000 1.865.000 3.560.000 2.000.000 8.345.000
Waarvan bijstelling rioleringsplan 320.000 -73.000 883 .000 -163.000 967.000
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Bereikbaarheidsagenda 2019-2028. Het geld blijft in het bezit van de gemeente Bergeijk. Wanneer 
een generiek project concreet is (door instemming van een meerderheid van het Poho Mobiliteit en 
Innovatie) wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd. 
 
NB23 Liskes, herstelplan cultuurhistorisch landscha p (€ 20.000 N, dekking BR DOB-
Gebiedsakkoord N69) 
Het gebied De Liskes is een voormalige vloeiweidegebied dat nog altijd opvalt door zijn bijzondere 
landschap. Het bestaat uit een stelsel van sloten en zandwegen met een kenmerkende beplanting van 
populieren. Tussen deze structuren liggen landbouwgronden, een deel van een EVZ en enkele poe-
len.  
Het gebied kenmerkt zich door de laanbeplanting van de veelal oude populieren (± 1960). Het is ook 
het leefgebied van rode lijst soorten als nachtegaal, spotvogel,  wielewaal en vleermuizen. 
Dit bijzondere landschap met populieren en het leefgebied van beschermde vogelsoorten wordt be-
dreigd. Steeds meer populieren vallen om of breken af door storm en ziekten. Gevolg is niet alleen 
schade en herstelkosten, maar ook onveilige situaties voor bezoekers en grondgebruikers. Een her-
stelplan is nodig.  
 
NB24 Aanleg leemputten visvijvers (investering € 10 0.000, te ontvangen subsidie € 50.000, bij-
drage vereniging € 25.000)  
Uitdiepen van 2 visvijvers stuit op bezwaren van het Waterschap vanuit het beleid omtrent grondwa-
terbescherming. Een alternatief om de vissterfte bij droogte te voorkomen en blijvend te kunnen vis-
sen is de vijvers voorzien van leemputten. Het Waterschap wil hieraan mogelijk wel meewerken. Voor 
het aanleggen van leemputten is het nodig om de sliblaag volledig te verwijderen. Vervangen van een 
invalidesteiger en inrichten van visstekken is nodig om de hengelsport voor allerlei doelgroep te stimu-
leren. Cofinanciering vanuit de gebiedsimpuls N69 lijkt haalbaar. Daarnaast is het beleid in de ge-
meente dat verenigingen door zelfwerkzaamheid een inbreng leveren.  
 
NB25 Bestrijding Japanse Duizendknoop (€ 15.000 in 2019, dekking BR DOB - Gebiedsakkoord 
N69, vanaf 2020 jaarlijkse exploitatiekosten € 1.50 0)) 
In Nederland komen vier uitheemse soorten Aziatische duizendknoop voor die zich invasief gedragen 
en zeer moeilijk te bestrijden zijn (Exotenproblematiek). Ze rukken steeds verder op in onder meer 
natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen onder andere de 
oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit 
van  taluds wordt verminderd en de groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en riole-
ringen beschadigen.  
De soort verspreid zich nog steeds in o.a. gemeentelijke bermen en plantsoenen door maaien en 
grondbewerking. Er is onderzoek gedaan naar bestrijdingsmethoden. Het is nadrukkelijk gewenst om 
verdere verspreiding tegen te gaan. Landelijk zijn allerlei acties uitgezet om te bestrijden.  
 
Eerste jaar vraagt om grote investering voor markeren en inrasteren van de locaties.  
 
NB26 PLOP 2019 (€ 26.500 nieuwe projecten, dekking uit BR DOB–Gebiedsakkoord N69) 
Vanuit de bestemmingsreserve DOB–Gebiedsakkoord N69 wordt jaarlijks een aantal projecten uitge-
voerd die bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. De bestemmingsreserve DOB–
Gebiedsakkoord N69 wordt gevoed uit een deel van de opbrengst van gronden in het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) en een provinciale bijdrage uit de realisatie van Ruimte voor Ruimte-woningen. In bei-
de gevallen geldt dat deze middelen ten goede moeten komen van het buitengebied. De NNB-
middelen kunnen ook ten behoeve van de grenscorridor N69 worden ingezet. 
 
Voor 2019 gaat het om de volgende projecten: 



Perspectievennota 2019-2022 47 

 
• Ervenplus Riethoven: betreft een initiatief van de Kernraad Riethoven om de biodiversiteit op on-

geveer tien Riethovense erven te vergroten. Daarvoor wordt een zogeheten erfscan opgesteld en 
een erfbeplantingsplan uitgevoerd. 

• Heidecorridor Stevensbergen:  Aanleg van een ecologische heide-verbinding vanuit heidegebied 
Stevensbergen in Luyksgestel naar België ter versterking van kwetsbare soorten zoals gladde 
slang, nachtzwaluw en veldkrekel. 

 
NB27 Faciliteren wilstandbeheer populatie wilde zwi jnen (€ 10.000 in 2019, dekking BR DOB – 
Gebiedsakkoord N69, jaarlijkse exploitatiekosten € 2.000) 
De wilde zwijnenstand neemt toe, ondanks het Nul-standbeleid provincie. Om overlast en schade te 
voorkomen is intensivering van jacht noodzakelijk. De jagersvereniging WBE zuid-oost Kempen vraagt 
in 2019 om een bijdrage in de kosten van plaatsen dichte hoogzitten. 
Daarnaast zijn er kosten voor het afvoeren van het slachtafval. 
 
NB28 Informatie(-veiligheids)beleid en privacy (€ 2 5.000 N)  
Er is in toenemende mate aandacht voor informatieveiligheid en privacy bij gemeenten. Een van de 
redenen daarvoor is de verplichting om per 25 mei te voldoen aan de nieuwe Europese privacy wet-
geving (AVG). Daarbij dringt zich ook het besef op dat er nog veel te doen is. De bekendheid met de 
risico’s neemt toe maar er zijn ook continu nieuwe en grotere risico’s. Er gebeurt veel, maar dat geldt 
ook voor de ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen. We zullen dus geen rust kunnen nemen 
op het onderwerp informatieveiligheid. In algemene zin is samenwerking in formele samenwerkings-
verbanden, met leveranciers en in ketens een belangrijk aandachtspunt. Het sturen op informatievei-
ligheid is – en blijft – een eigen verantwoordelijkheid van ons als gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de taakuitvoering in het sociaal domein (WVK, ISD, Jeugd). 
 
In 2018 brengen we de organisatie op de benodigde sterkte. In 2019 willen we actiever inzetten op 
informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij horen ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) 
op de gemeentelijke processen. Op basis van een analyse blijkt dat in 20% van de gemeentelijke pro-
cessen een specifieke audit benodigd is. Deze audits geven inzicht in de mogelijk (negatieve) gevol-
gen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties.  
 
NB29 Opzetten Kempen Interventie Team ( € 5.100 N) 
In Oost-Brabant is een Peelland Interventie Team (PIT) werkzaam. Hierin werken partners (gemeen-
ten, politie, justitie, belastingdienst en RIEC) samen bij een integrale aanpak(toezicht en handhaving) 
van overtredingen in het kader van de georganiseerde criminaliteit. Tijdens de vergadering van het 
Bestuurlijk Ondermijning Overleg basisteam De Kempen van 23 februari 2018 is afgesproken dat een 
onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheid tot het gezamenlijk opzetten van een Kempisch 
Interventie Team, naar voorbeeld van het PIT. Aan het Bestuurlijk Ondermijning Overleg basisteam 
De Kempen van 25 mei 2018 zal een voorstel worden gedaan waarin personele en financiële gevol-
gen in beeld worden gebracht. Er wordt vooralsnog uitgegaan van het inhuren van een parttime (18 
uur per week) kwartiermaker voor de periode van 1 jaar. De kosten van inhuur worden (vooralsnog) 
geraamd op € 50.000. Verdeling van kosten geschiedt naar rato van de inwonersaantallen in de 8 
basisteam gemeenten. 
 
  

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 2019 2020 2021 2022
Stimuleringskader groenblauwe diensten B2018 -25.000 -25.000 -25.000 0
Masterplan biodiversiteit B2018 -20.000 -20.000 -20.000 0
Ervenplus Riethoven -9.000 0 0 0
Heidecorridor Stevensbergen -17.500 -11.000 -1.500 0
Totaal -71.500 -56.000 -46.500 0



Perspectievennota  2019-2022 48 

NB30 Projectleider Ondermijning basisteam De Kempen  (€ 10.000)  
Voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit werken we in basisteam De Kempen samen 
met onze ketenpartners (politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, RIEC). Gedurende de afgelo-
pen twee jaar is ervaring opgedaan met twee parttime projectleiders op het niveau van het basisteam 
op de ondermijnings-dossiers. De gemeenten Best en Veldhoven hebben ieder 0,5 Fte ambtelijke 
capaciteit beschikbaar gesteld voor de invulling van deze functie. Dit is gebeurd met gesloten beur-
zen. De resultaten van de afgelopen twee jaar zullen bestuurlijk worden geëvalueerd. De verwachting 
is dat op basis van deze evaluatie besloten wordt structureel een fulltime projectleider in te zetten voor 
de 8 basisteam gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waal-
re). De Integrale Stuurploeg Ondermijning Oost-Brabant adviseert alle basisteams in de politie een-
heid Oost-Brabant een fulltime projectleider ondermijning aan te stellen. De kosten voor de projectlei-
der basisteam De Kempen worden geraamd op € 100.000. Verdeling van de kosten geschiedt naar 
rato van de inwonersaantallen in de 8 basisteam gemeenten. 
 
NB31 Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht (P M) 
De ODZOB voert sinds 1 januari 2014 TH-milieutaken uit voor 21 gemeentes en de Provincie. Met de 
komst van de ODZOB wordt een belangrijk deel van het milieutoezicht regionaal uitgevoerd. Dit ver-
eist een regionaal strategisch en operationeel kader. Voor alle deelnemers is het Regionaal Operatio-
neel Kader milieutoezicht 2018 (ROK) voor de basistaken uniform. Naast de verplichte basistaken 
heeft de gemeente zelf de keuze met welke diepgang de niet basistaken worden uitgevoerd. 
Onlangs is inzichtelijk geworden wat de financiële consequenties per gemeente zijn van het ROK als 
uitgegaan wordt van het ambitieniveau dat in een eerder stadium is aangegeven. Ook blijkt dat het 
aantal inrichtingen per gemeente afwijkt dan wat steeds werd aangenomen. Dit heeft er toe geleid dat 
het ROK nog niet is vastgesteld en dat nog nadere onderbouwing nodig is om tot vaststelling van het 
ROK te komen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit wel leiden tot een jaarlijkse verhoging van het budget voor 
de ODZOB.   
 
NB32 Onderuitputting kapitaallasten (€ 81.000 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. Op basis van nieuwe investeringen opgenomen in de PPN 2019-2022 is een 
eerste indicatie gegeven van de onderuitputting. Deze wordt nog herberekend op basis van het defini-
tieve investeringsprogramma. 
 
NB33 Storting in bestemmingsreserve IKC/Kattendans (€ 500.000 N in 2022) 
Aanvullend op het amendement dat door de raad is vastgesteld bij de behandeling van de begroting 
2021, nemen we ook in 2022 een storting op om te voorzien in eventuele financiële gevolgen van een 
Integraal Kindcentrum en / of de toekomst van de Kattendans.    
 
NB34 Stimulering evenementen (€ 2.500 N) 
De Bergeijkse verenigingen organiseren veel evenementen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de 
kernen. Door meer regelgeving rondom evenementen, waarvoor o.a. evenementenvergunningen 
moeten worden aangevraagd en leges moeten worden betaald, wordt het steeds duurder en daardoor 
moeilijker om de evenementen te organiseren. Om die drempel te verminderen onderzoeken we de 
mogelijkheden zodat de financiële druk verminderd kan worden. 
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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 € 290.000 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 € 917.000 in 2018. Hiervoor verblijven circa 1,15 miljoen toeristen binnen de ge-
meentegrenzen. Het verhogen met 0,10% leidt tot een extra opbrengst van € 30.000. 
De opbrengst stijgt daarnaast indien de omzet uit overnachtingen stijgt.  
 
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 2017, de claims in verband met het slopen van de oude 
Bernardusschool, het strategisch verwerven van panden op ’t Hof en de claim in deze PPN voor het 
vormen van een bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat, bedragen de algemene reserves  
€ 6,3 miljoen. 
Hierdoor is binnen de algemene reserves ca € 1,5 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-Gebiedsak koord N69 
Op 1 januari 2018 is de omvang van deze reserve € 625.000. Na aftrek van claims zoals opgenomen 
in deze PPN 2019-2022 is ca € 210.000 beschikbaar. Hierbij is geen rekening gehouden met toekom-
stige stortingen vanuit de grexen of anterieure overeenkomsten. 
Na aftrek van claims die rusten op de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69, inclusief de 
dekking van nieuw beleid zoals opgenomen in deze PPN 2019-2022, is ca € 202.000 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.  

2019 2020 2021 2022

Trendmatige verhoging OZB 2% 70.000 142.000 216.000 290.000

2019 2020 2021 2022

a) Eenmalige verhoging OZB 1% 35.000 35.000 35.000 35.000

b) Jaarlijkse verhoging OZB met 1% 35.000 71.000 108.000 145.000
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RB05 Inzet bestemmingsreserve IKC/Kattendans 
In de periode 2017-2021 wordt totaal € 2,5 miljoen gestort in deze bestemmingsreserve. Deze is aan-
gewend voor € 100.000 in verband met eerdere besluitvorming rondom de Kattendans. Het overige 
kan ingezet worden om, een deel van, toekomstige lasten van de renovatie en verbouw van de Kat-
tendans te dekken.  
 
RB06 Vervallen storting in bestemmingsreserve IKC/K attendans 
In de begroting 2018 wordt in de jaren 2018-2021 jaarlijks € 500.000 gestort in de bestemmingsreser-
ve. Dit zodat gespaard wordt om eventuele toekomstige investeringen voor een deel te kunnen dek-
ken. Het laten vervallen van deze storting leidt tot een voordeel in de begroting.  

 
 
 

  

2019 2020 2021 2022

Laten vervallen storting bestemmingsreserve IKC/Kattendans 500.000 500.000 500.000 0
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 1: Brief provincie 
 
 
Aan de raden van de gemeenten  
In de provincie Noord-Brabant 
 
 
Onderwerp: begrotingscirculaire 2018 
 
Geachte raadsleden, 
 
Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren, dragen we 
bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwo-
ners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen is het uit-
gangspunt. 
 
In het kader van onze interbestuurlijke toezichtstaak informeren wij gemeenten jaarlijks over de be-
langrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting. Wij doen dit door een afzonderlijke begrotingscircu-
laire te sturen aan de raad en aan het college. 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. Het doel hiervan is te voorkomen dat uw gemeente een 
structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet makkelijk meer door u zelf op te lossen is. Uitgangs-
punten hierbij zijn de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en Ver-
antwoording 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 vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wan-
neer 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 even-
wicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt hersteld. Daarnaast dienen de jaarrekening en de begroting 
tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, aan ons te zijn toegezonden. 
 
Er kan geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëel 
evenwicht, beoordelen wij of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee bedoelen wij, 
dat het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uit-
sluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is er in uw (meerjaren)begroting alleen structureel en 
reëel evenwicht in de laatste jaarschijf (2022)? Dan beoordelen wij of er sprake is van opschuivend 
sluitend meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2018 alleen de laatste jaarschijf 
(2021) structureel en reëel in evenwicht was. In dat geval moeten bij de begroting 2019 minimaal de 
laatste twee jaarschijven (2021 en 2022) structureel en reëel in evenwicht zijn. 
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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 hersteld wordt. Preventief toe-
zicht kan ook worden ingesteld indien de wettelijke inzendtermijn van de jaarrekening en/of begroting 
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. 
Verder gaan wij na of het begrotingsjaar formeel in evenwicht is. 
 
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 (meerjaren)begroting duidelijk blijkt welke 
geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotings-
saldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en las-
ten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk document. Dit overzicht is 
verplicht opgenomen in de begroting, maar het is van belang dat u dit ook daadwerkelijk gebruikt voor 
het bepalen en presenteren van het structureel begrotingssaldo. 
 
Presentatie structureel begrotingssaldo 
Tijdens het onderzoek van de begrotingen 2017 hebben wij geconstateerd dat in een aantal gemeen-
tebegrotingen (en bijbehorende raadsbesluiten) geen inzichtelijke presentatie van het structurele be-
grotingssaldo was 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 gemeenten hierbij te onder-
steunen, hebben wij u een handreiking toegezonden waarin is aangeven hoe het structurele begro-
tingssaldo gepresenteerd kan worden. Deze kunt u vinden op brabant.nl. 
 
Bij de begroting 2018 is deze handreiking op grote schaal toegepast. Dit heeft bij veel gemeenten 
geleid tot een (nog) betere presentatie van het structureel begrotingssaldo. Er zijn echter gemeenten 
die het structureel begrotingssaldo niet inzichtelijk in de begroting opnemen. Wij doen een beroep op 
die gemeenten om dit vanaf 2019 te doen. 
 
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 informatie over 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. 
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• Investeringskredieten die bij vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld worden. 
• Van welke investeringen de raad op een later tijdstip een apart voorstel wil ontvangen. 
• 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 de raad vastgestelde baten en lasten van het begrotingsjaar, inclusief de mutaties 
in de reserves, ten minste 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 de raad, dat de raad 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 vaststellingsbesluit. 

 
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 
Gemeenten nemen bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen op in de begroting en/of meerjarenra-
mingen. Voor de bepaling van het structureel en reëel begrotingssaldo beoordelen wij of de eventuele 
bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen in uw begroting haalbaar en hard zijn. 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 ge-
volgd gaat worden moet vastliggen. Indien wij de ramingen onvoldoende reëel onderbouwd vinden 
zullen wij de gepresenteerde begrotingssaldi negatief bijstellen. 
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. 
 
Bezuiniging verbonden partijen 
Taakstellingen die u oplegt aan verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen, 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. 
 
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 
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 uitmaken van de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De inventarisatie van de risico’s wordt door ons beoordeeld op volledigheid van 
opgenomen risico’s en de financiële vertaling daarvan. PM-posten moeten voorkomen worden. 
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Onderhoud kapitaalgoederen 
U bent verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgeving voor uw inwoners. Het onderhoud 
is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van uw gemeente. De paragraaf “onder-
houd kapitaalgoederen” bevat de belangrijkste informatie over de kapitaalgoederen, 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 vastgestel-

de 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 be-
lang 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. 
 
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 door u vastgestelde verlaging 
van het kwaliteitsniveau noodzakelijk zijn. 
 
Egaliseren lasten groot onderhoud 
Sommige gemeenten laten de voorzieningen voor groot onderhoud kapitaalgoederen vrijvallen. 
Meestal omdat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van het hebben van een actueel beheer-
plan. In de praktijk zien wij dat gemeenten als (tijdelijke) oplossing een bestemmingsreserve groot 
onderhoud kapitaalgoederen instellen om de onderhoudslasten te egaliseren. 
 
Wij attenderen u erop dat lasten van groot onderhoud kapitaalgoederen op twee manieren verwerkt 
kunnen worden in de begroting/jaarrekening:  
1. De lasten worden in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
2. De lasten komen ten laste van een vooraf gevormde voorziening in het geval de lasten gelijkmatig 
verdeeld worden over verschillende begrotingsjaren. 
 
Het BBV kent dus niet de mogelijkheid om onderhoudslasten via een bestemmingsreserve te egalise-
ren. Wij accepteren (in overleg) echter een redelijke termijn om de (tijdelijke) oplossing van het heb-
ben van een bestemmingsreserve te ‘repareren’. Deze redelijke termijn dient vooraf met ons afge-
stemd te zijn. In het geval u het groot onderhoud kapitaalgoederen blijft egaliseren via een bestem-
mingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen, merken wij de onttrekking aan deze bestemmings-
reserve aan als incidentele dekking. 
 
Decentralisatie Sociaal Domein 
De taken binnen het sociaal domein worden vanaf 2015 uitgevoerd door de gemeenten. Het financiële 
beeld wordt steeds duidelijker. Wij zien vanaf de begroting 2018 dat steeds meer gemeenten de las-
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ten ramen op basis van de werkelijke uitgaven. Wij verwachten van u dat u deze lijn (verder) vertaalt  
naar de begroting 2019. 
Het is onze rol om te beoordelen of de ramingen in de (meerjaren)begroting voor het sociaal domein 
reëel zijn en welke risico’s u daarbij loopt. De realisatie van de jaarrekeningen 2016 en 2017, de ver-
wachte realisatie voor het jaar 2018 en de verslagen van de accountant betrekken wij bij de beoorde-
ling van de realiteit van de ramingen in de (meerjaren)begroting 2019-2022. 
 
Blijkt uit de (verwachte) realisatie dat de lasten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde (rijks)budget? 
Dan dient u dit op te vangen binnen een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting of kunt u 
de lasten binnen het sociaal domein verlagen. Gebeurt dit laatste in de vorm van bezuinigingsmaatre-
gelen en taakstellingen, dan beoordelen wij deze, net als andere maatregelen, op haalbaarheid en 
hardheid. 
 
In het 1e halfjaar 2018 voeren wij het themaonderzoek ‘Sociaal domein’ uit. Doel van dit themaonder-
zoek is om op basis van de (meerjaren)begrotingen 2018-2021 inzicht te geven in de financiële ra-
mingen en risico’s binnen het sociaal domein, zodat de kwaliteit van de besluitvorming bij de gemeen-
ten verder verhoogd wordt. De resultaten van dit project zullen wij voor 1 juli 2018 met u delen. Daarbij 
communiceren wij ook over de manier waarop wij bij de (meerjaren)begroting 2019-2022 de realiteit 
van de ramingen en de risico’s van het sociaal domein zullen toetsen. 
 
De decentralisatietaken worden veelal gezamenlijk opgepakt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van het beleid blijft echter bij de deelnemende gemeenten liggen. Budgetoverschrijdingen worden 
aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Door de omvang van de budgetten die bij deze taken 
horen, kan dit leiden tot omvangrijke risico’s. Het lijkt er tevens op dat het solidariteitsbeginsel verder 
onder druk komt te staan, vooral bij de jeugdzorg. Dit kan leiden tot onverwachte lasten omdat de  
zorgvraag niet altijd tijdig bekend is. Daarnaast spelen bij dit domein nog onzekerheden, onder andere 
door de ‘uitgestelde zorg’ en ‘vroegsignalering’. 
Ook bij de andere domeinen zijn de financiële consequenties van de uitvoering niet helemaal uitge-
kristalliseerd. Wij adviseren u om concrete afspraken te (blijven) maken over de werkwijze, periodieke 
informatievoorziening, verantwoordingswijze en de manier waarop uw gemeente kan bijsturen. 
 
4. Ontwikkeling Besluit Begroting en Verantwoording  (BBV) 
De Commissie BBV heeft besloten om de diverse notities periodiek te actualiseren. In de actualisatie 
worden ook de antwoorden op gestelde vragen verwerkt. Na publicatie van een nieuwe notitie vervalt 
de oude notitie.  
 
Nieuwe notities Commissie BBV 
 
Notitie Materiële vaste activa (december 2017) 
Voor het begrotingsjaar 2019 is de gehele notitie van kracht. De notitie behandelt de wijze van active-
ren, waarderen en afschrijven van activa en het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook zijn er aan-
dachtspunten voor de financiële verordening opgenomen. 
 
Enkele aandachtspunten zijn: 
- Activeringsgrens investeringen: Om administratieve lasten te beperken mag een ondergrens ge-

hanteerd worden voor het activeren van investeringen. Het is echter niet toegestaan om de active-
ringsgrens zodanig hoog te stellen dat hierdoor investeringen in materiële omvang niet geacti-
veerd worden. U geeft zelf in de financiële verordening aan wat voor uw gemeente een reële on-
dergrens is. De accountant en toezichthouder zullen de gehanteerde ondergrens toetsen. 

- Recent beheerplan: Een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn. Voor het verslagleggingsjaar 
2019 mag het beheerplan niet ouder zijn dan 2014. Van deze vijf jaar kunt u alleen gemotiveerd 
afwijken. 
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- Jaarlijkse stortingen in onderhoudsvoorzieningen: In de (meerjaren)begroting 2019-2022 is de 
jaarlijkse (gelijkblijvende) storting in de onderhoudsvoorziening minimaal gebaseerd op de onder-
houdslasten van de jaarschijven 2019 tot en met 2022 van het beheerplan. Wanneer het geldende 
beheerplan geen inzicht meer geeft in de onderhoudslasten van één of meerdere jaren van de 
meerjarenraming, zal er voor vaststelling van de begroting een nieuw beheerplan vastgesteld 
moeten worden. Op basis van dit nieuwe beheerplan wordt de jaarlijks (gelijkblijvende) storting 
voor de (meerjaren)begroting 2019-2022 bepaald. 

- Egaliseren onderhoudslasten: Het BBV biedt alleen de mogelijkheid om onderhoudslasten structu-
reel te egaliseren via een voorziening (artikel 44 lid 1c BBV). Een jaarlijks gelijkblijvende storting in 
een onderhoudsvoorziening maakt het niet (meer) mogelijk om een ingroeimodel (de storting stijgt 
in enkele jaren naar de structureel benodigde storting) te hanteren. 

- Achterstallig onderhoud: Achterstallig onderhoud, waardoor onveilige situaties ontstaan en/of 
waarbij sprake is van kapitaalvernietiging, is onaanvaardbaar en moet zo snel mogelijk, maar ui-
terlijk binnen vier jaar hersteld worden. Herstel van achterstallig onderhoud is een verplichting 
waarvan de omvang, door middel van een inventarisatie en een financiële vertaling, redelijkerwijs 
is in te schatten. Op basis van artikel 44 lid 1a BBV wordt daarvoor een voorziening gevormd. Dit 
is een andere voorziening dan de onderhoudsvoorziening voor het egaliseren van de onderhouds-
lasten. Als u onvoldoende middelen heeft in de exploitatie en/of in de algemene reserve om deze 
voorziening te vormen, is het in dat geval acceptabel om het achterstallig onderhoud (daadwerke-
lijk en financieel) in maximaal vier jaar (de periode van de begroting en de meerjarenraming) in te 
lopen. 

 
Notitie Incidentele en structurele baten en lasten (nog te publiceren) 
Momenteel wordt de Notitie Incidentele en structurele baten en lasten door de Commissie BBV geac-
tualiseerd. De verwachting is, dat deze notitie voor 1 juli 2018 wordt gepubliceerd. Deze nieuwe notitie 
dient met ingang van de begroting 2019 te worden toegepast.  
 
5. Overige ontwikkelingen 
Precariobelasting 
Op 21 maart 2017 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel voor vrijstelling van precariorechten voor 
netwerken van nutsbedrijven aangenomen. Het is een vrijstelling van precariobelasting over netwer-
ken onder, op of boven de grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. Deze netwerken 
zijn bestemd voor de openbare dienst. 
 
Overgangsperiode van vijf jaar 
Er is een overgangstermijn van vijf jaar ingesteld om de mogelijke inkomstenderving voor gemeenten 
geleidelijk op te vangen. Om voor de overgangstermijn in aanmerking te komen moet er op 10 februari 
2016 een belastingverordening zijn voor het heffen van precariobelasting op nutsnetwerken. Gemeen-
ten die aan deze voorwaarde voldoen mogen tot en met 2021 precariobelasti ng op openbare werken 
van algemeen nut blijven heffen, naar maximaal het tarief dat op de dag van 10 februari 2016 in de 
verordening stond. Dit betekent dat vanaf 2022 de inkomsten uit deze belasting vervallen voor de 
gemeenten die hiermee te maken hebben. De (eventueel geleidelijke) overgang moet zijn verwerkt in 
de meerjarenraming 2020-2022.  
 
Doorontwikkeling Financieel Toezicht 
Het Financieel Toezicht is volop in beweging. Positionering, transparantie, uniformiteit en aanpassing 
van de toezichtsopdracht zijn enkele actuele thema’s. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de 
doorontwikkeling van het Financieel Toezicht, het ‘Toezicht van de Toekomst’. In dat kader wordt er 
momenteel ook gewerkt aan een nieuw Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK). In het nieuwe GTK 
wordt rekening gehouden met ontwikkelingen en inbreng van de betrokken partijen. De verwachting is 
dat het nieuwe GTK voor het eerst van toepassing zal zijn op de begroting 2020. 
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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 T.C. (Teco) Noordegraaf van ons team IBT 
financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via 
telefoonnummer 073-6808350. 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
 

 
mw. drs. E. Breebaart, 
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 
 
 


