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Aanbiedingsbrief 
 
Aan de leden van de raad van de gemeente Bergeijk 

  

Geachte dames en heren, 

 

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Bergeijk, de laatste van deze be-

stuursperiode. Deze programmabegroting is gebaseerd op de besluitvorming en richtlijnen van de 

Perspectievennota 2017-2020 (PPN).  

Op 27-29 juni 2017 besloot u: 

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

waarin: 

a. Het bestaande beleid is opgenomen 

b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid. 

  

De verdere uitwerking van de PPN tot de voorliggende begroting heeft plaatsgevonden 

op basis van de beraadslagingen van uw raad bij de PPN en de richtinggevende uitspraken die u bij 

de behandeling van de PPN heeft gedaan. 

 

De programmabegroting biedt een inhoudelijk en financieel kader voor 2018 en volgende jaren. 

Daarmee is het voor uw raad een belangrijk instrument in het kader van uw sturende rol. 

 

De voorliggende begroting is sluitend.  

 

Het ambitieniveau zoals vastgelegd in het coalitieakkoord wordt waargemaakt. De dienstverlening 

ontwikkelt zich nog steeds in positieve zin en het voorzieningenniveau blijft op peil. Door het binnen-

halen van subsidies, aanbestedingsvoordelen, werk met werk te maken, herprioritering en het slimmer 

organiseren van de ambtelijke organisatie kunnen wij onze plannen blijven realiseren.  

Onze ambitie blijft om te investeren in de lokale samenleving. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk, 

 

W.A.C.M. Wouters    A. Callewaert–de Groot 

Secretaris      Burgemeester 
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Samenstelling raad 
 
Coalitieakkoord 

 

Door de coalitie is voor een periode van vier jaren het ‘coalitieprogramma 2014-2018 CDA/LPB’ opge-

steld. In het coalitieakkoord is een aantal onderwerpen benoemd op het gebied van: 

 

 Leefbaarheid en accommodaties 

 Verkeer, infrastructuur en openbare ruimte 

 Ondernemers 

 Bereikbaarheid en transparantie 

 Transities en zorg 

 Duurzaamheid 

 Intergemeentelijke samenwerking 

 Financiën 

 Ploeg 

 Ruimtelijke ordening 

 
 

Zetelverdeling 
 
De raad bestaat uit 17 personen. Per 1-1-2018 is de zetelverdeling als volgt.  
 

 
 

  

9

5

2

1

CDA

LPB

PvdA

Raadslid Frank Smit
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Samenstelling college van burgemeester en wethouders 
 
Burgemeester A. (Arinda) Callewaert-de Groot  

 Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding) 

 Intergemeentelijke samenwerking (GRSK en MRE) 

 Kabinet en voorlichting 

 Algemeen bestuur 

 Toerisme en recreatie 

 Handhaving 

 Bezwaar en beroep 

 Personeel en organisatieontwikkeling 

 
 
Wethouder M.M. (Mathijs) Kuijken 

 

 1
e
 loco-burgemeester 

 Ruimtelijke ordening 

 Economie 

 Landbouw en natuur 

 Pacht- en grondzaken 

 Beheer openbare ruimte (BORA) 

 Verkeer en vervoer 

 
 
Wethouder T.G.M.H. (Thomas) van Hulsel 

 

 2
e
 loco-burgemeester 

 Financiën en P&C 

 Volkshuisvesting 

 Vastgoed 

 Dienstverlening / ICT / Informatievoorziening 

 Publiekszaken 

 Archief 

 Kernenbeleid 

 Kunst en Cultuur 

 Agenda van de Kempen  
 
Wethouder S.C.A. (Stef) Luijten 

 

 3
e
 loco-burgemeester 

 Werk en inkomen 

 Zorg 

 Decentralisatie Jeugd, Begeleiding en Participatiewet 

 Maatschappelijke dienstverlening 

 Onderwijs 

 Sport 

 Milieu en afval 

 Duurzaamheid  
 
Secretaris W.A.C.M. (Wim) Wouters 

 

De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat 
en is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De 
gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het 
bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen 
met de burgemeester alle collegebesluiten 
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Organigram 
 
De gemeentelijke organisatie ziet er per 1 januari 2018 als volgt uit: 
 

 

  

Gemeenteraad 

Informatievoorziening 
en Facilitair 

Financiën 

Staf 

Maatschappij 

Ruimte 

Buitendienst 

Vergunningen 

Toezicht en Handha-
ving 

Beleid en  

Ontwikkeling 
Beheer Ruimte 

Publiekszaken 

Bedrijfsvoering en  

Publiekszaken 

Griffie 

College van 

B&W 

Gemeente- 

secretaris 

(BORA) Beheer Open-
bare Ruimte  en Ac-

commodaties 
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1. 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 kenmerkt zich door een krachtige gemeenschap 

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 duurzame sa-

menwerking 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 ontwikkelingen  

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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2. Leeswijzer 
 
 

De begroting is in te delen in de financiële begroting, de programmabegroting en de paragrafen.  

 

Financiële begroting  

Naast de kaders is in dit hoofdstuk een overzicht van de baten en lasten voor 2018 opgenomen. Toe-

lichtingen op de mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden, dit om dubbelingen te voorkomen. Ook de 

doorkijk naar de komende jaren is hier in beeld gebracht.  

 

Programmabegroting  

De programmabegroting bestaat uit een 9-tal taakvelden. Dit zijn: 

0. Bestuur en ondersteuning 

1. Veiligheid 

2. Verkeer en vervoer 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5. Sport, cultuur en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8. VHROSV 

 

 Taakvelden 

In het beleidsdeel van de begroting is per taakveld opgenomen: 

- Wat willen we bereiken en wat gaan we doen 

- Het geldende beleid 

- Welke mutaties worden in 2018 doorgevoerd en wat zijn hiervan de kosten of opbrengsten 

- Ontwikkelingen en trends 

- Verbonden partijen 

- Beleidsindicatoren  

- Wat gaat het kosten 

 

Vanaf 2017 zijn er verplichte indicatoren door een ministeriële regeling voorgeschreven. Deze zijn per 

taakveld in beeld gebracht. Daarbij zijn de gegevens uit de laatste monitoring van  

waarstaatjegemeente.nl als basis genomen. Voor de benchmark is een vergelijking opgenomen met 

de gegevens van gemeenten met een grootteklassen van < 25.000 inwoners.  

 

Vanaf 2017 is er een duidelijk onderscheid tussen directe personeelskosten en de kosten van over-

head. Ook de wijze van presenteren is gewijzigd. Voorheen werden deze kosten allemaal toegere-

kend naar de taakvelden. Met ingang van 2017 worden enkel de directe personeelskosten toegere-

kend aan de taakvelden. De kosten van overhead worden centraal begroot en verantwoord op het 

taakveld Bestuur en ondersteuning. 

 

Een andere belangrijke wijziging is dat vanaf 2017 de investeringen met maatschappelijk nut in de 

openbare ruimte verplicht moeten worden geactiveerd en daardoor op de balans komen. Gedurende 

de levensduur van het actief dient te worden afgeschreven. De kapitaallasten drukken daardoor volle-

dig op de begroting. Voorheen werden deze investering vaak met incidenteel geld bekostigd. 

 

De paragrafen 

De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrij-

heid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek 

informatie wenst.  
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 Lokale heffingen 

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

de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van 

wettelijke bepalingen. 

 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenval-

lers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting 

en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit. 

 

 Onderhoud kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen zijn belangrijk voor de openbare ruimte en het beheer en behoud daarvan is een 

gemeentelijke taak. Wanneer deze niet goed worden onderhouden, is de kans groot dat het aantal 

klachten sterk toeneemt. Dit kan leiden tot ad hoc maatregelen en extra grote uitgaven. Wat weer kan 

leiden tot kapitaalvernietiging. Via beheersplannen voeren we het onderhoud systematisch uit. 

 

 Financiering 

Onder financiering verstaan we alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het 

verantwoorden over en het toezicht houden op: 

- financiële vermogenswaarden 

- financiële geldstromen 

- financiële posities 

- hieraan verbonden risico’s. 

 

 Bedrijfsvoering 

Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij rechtmatig handelt, betrouwbaar en transparant is 

evenals doelmatig, doeltreffend en responsief handelt. De gemeentelijke bedrijfsvoeringorganisatie is 

daarmee een externe vraaggerichte organisatie. 

Mede gezien de organisatiebrede vertakking van deze bedrijfsvoering wordt door de externe gericht-

heid, de toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, deze steeds meer zichtbaar 

voor de burgers en vormt daarmee een factor voor het imago van de gemeente. 

 

 Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin onze gemeente 

een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in 

het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen be-

schikbaar gesteld worden die in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële 

problemen bij de verbonden partij weg zijn en op de gemeente verhaald kunnen worden. 

 

 Grondbeleid 

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel. Het is een middel om ruimtelijke doelstellingen op 

het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappe-

lijke voorzieningen te verwezenlijken. Het is dus niet leidend maar volgend op deze ruimtelijke doel-

stellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact.  

 

Naast deze verplichte paragrafen wordt ieder jaar een aparte subsidieparagraaf opgenomen. 

 

Bijlagen 

Behorend bij de begroting is een bijlage. In deze bijlagen staat gedetailleerde informatie over onder 

andere de algemene uitkering, de reserves en voorzieningen, de activa, kredieten, (incidentele) baten 

en lasten, geldleningen, een geprognosticeerde balans en verplichte kengetallen indicatoren. 
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Financiële begroting  

2018-2021 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9uKQppPPAhVFfxoKHbp-B4YQjRwIBw&url=http://mensenhandel.nl/artikel/detail/begroting-2014&bvm=bv.133053837,d.d2s&psig=AFQjCNFczQN1k053iJDVXRsOTCX9lhmqNw&ust=1474094973298551
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3. Financiële begroting 
 

3.1 Financiële kaders begroting 2018-2021 
Voor de Begroting 2018-2021 gelden de onderstaande uitgangspunten.  

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. De 

begroting is in het begrotingsjaar 2018 sluitend. 

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

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

structureel begrotingssaldo. 

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

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

eventueel nadelig resultaat gedekt wordt. 

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

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

 Bezuinigingen / taakstellingen dienen concreet te zijn.  

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

de financiële positie van de GR.  

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

stallig onderhoud en/on onveilige situaties. 

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

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

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

Meicirculaire 2017 
De uitkomsten van de meicirculaire 2017 zijn op 22 juni 2017 door middel van een raadsinformatie-

brief aan de raad kenbaar gemaakt. Deze zijn verwerkt in deze begroting. 

Uniforme verdeling in taakvelden 
De begroting wordt ingedeeld in de volgende taakvelden:   

 

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

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

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

Begroting en Verantwoording”. Hier vindt u onder andere: 

 Een uitgebreide toelichting op de indicatoren.  

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

gemeente 

  

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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Inzicht in overhead en kosten: Rentelasten 
We rekenen met een omslagrente van 2%, ook over het eigen vermogen. Het verschil tussen de be-

rekende afgeronde omslagrente en de daadwerkelijk te betalen rente is het rentevoor- of nadeel. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hier ook 4% hanteren.  

Inzicht in overhead en kosten: toerekening van de apparaatskosten 
Voor de berekening van kostendekkende tarieven en de grondexploitatie hanteren we een verdeel-

sleutel. Deze komt overeen met die in de begroting 2017 en wordt als volgt bepaald. De totale over-

headkosten worden gedeeld door de productieve uren die aan de primaire processen worden toege-

rekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenigvuldigd met het aantal productieve uren wat is toe-

bedeeld aan de onderwerpen van de kostendekkende 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 nieuwe taakveld “Overige baten en las-

ten)”. 

Afschrijvingslasten 
De afschrijvingen op investeringen vinden plaats conform de Financiële verordening gemeente Berge-

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

 

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

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

het land ook geaccepteerd wordt. 

 

Onvoorzien 

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

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

 

Voorzieningen en reserves 

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

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

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

teitsniveau) zijn de stortingen in de voorzieningen hierop gebaseerd. 

Algemene lastenontwikkeling 
Loonontwikkeling 

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

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

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

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

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

gen. De volgende percentages zijn gehanteerd. 

 
In de meicirculaire 2017 zijn de prognoses van het CEP verwerkt.  

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

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

Aan de lastenzijde houden we rekening met de prijsontwikkeling. Deze prijsontwikkeling verwerken we 

op één post in de begroting, een zogenaamde stelpost. Wanneer er in de loop van het jaar budget 

bijgesteld moet worden als gevolg van indexering dan wordt dit overgeheveld vanuit de stelpost. Bij de 

begroting zijn er een aantal budgetten die op voorhand worden verhoogd. Dit als gevolg van: 

 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.  

Zoals gezegd werken we met een stelpost prijsstijging. De hoogte ervan is gebaseerd op de beïn-

vloedbare uitgavenbudgetten in de begroting. Het percentage voor de algemene prijsontwikkeling 

wordt gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de meicirculaire 2017 (prijsmutatie Bruto 

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

  

Algemene ontwikkeling baten 
Algemene uitkering 

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Eventuele significante 

wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2017 worden via een aparte begrotingswijziging aan 

de raad voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan van lopende prijzen (dus inclusief infla-

tie).  

 

Wet waardering onroerende zaken 

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

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

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

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

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

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

 

Belastingen en dergelijke 

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

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

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

in de mei/junicirculaire 2017 gemeentefonds. 

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

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

Pachtbeleid 2007”. 

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

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

brengsten lager zijn dan begroot wordt het verschil onttrokken uit die reserve. Overschrijdt de reserve 

behoedzaamheid grondtransacties het maximale plafond van € 1,5 miljoen dan vloeit het meerdere 

naar de algemene reserve. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties heeft per 1-1-

2018 een omvang van ca € 0,83 miljoen.  

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

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

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

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

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

serve “DOB-Gebiedsakkoord N69”. 

Omschrijving (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (BBP) 1,40% 1,70% 1,60% 1,70%
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Grondexploitaties 
Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties wordt uitgegaan van de volgende para-

meters: 

- Kostenstijging: 2% 

- Opbrengstenstijging 2% 

- Rentelasten: 1,5 %  

- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht) 

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

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

ging van de grondexploitaties, vooral vanwege de langere doorlooptijd van die projecten, eenzelfde 

percentage te hanteren. Hierbij respecteren we eerder gesloten overeenkomsten. 

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

en inwoners per 1 januari 2017. Onze ramingen baseren we op 18.340 inwoners en 7.770 woningen. 

Omdat de realisatie van de geplande woningbouw een hoge mate van onzekerheid kent, worden wo-

ningbouwprognoses 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.  

 

 
3.2 Financiën 

 
Overzicht baten en lasten  
Het overzicht van baten en lasten laat in 1 oogopslag op hoofdlijnen zien hoe de baten en lasten ver-
deeld worden.  
 

 
 
De mutaties die worden voorgesteld lichten we toe in de taakvelden. Een totaaloverzicht treft u aan in 

de bijlagen.  

 

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Taakveld 0, Bestuur en ondersteuning 2.858 3.140 282

Taakveld 1, Veiligheid 1.511 0 -1.511

Taakveld 2, Verkeer en vervoer 2.456 41 -2.415

Taakveld 3, Economie 697 1.417 720

Taakveld 4, Onderwijs 1.499 26 -1.473

Taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie 3.818 379 -3.439

Taakveld 6, Sociaal domein 15.160 3.051 -12.110

Taakveld 7, Volksgezondheid en milieu 3.786 3.387 -399

Taakveld 8, VHROSV 4.352 4.216 -136

Totaal van de programma's 36.137 15.656 -20.481

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 40 26.544 26.504

Overzicht overhead 5.695 118 -5.577

Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0

Bedrag voor onvoorzien 25 0 -25

Saldo van baten en lasten 41.897 42.318 421

Mutatie reserves 1.375 958 -417

Geraamd resultaat 43.273 43.277 4

Incidentele baten en lasten 1.051 296 -755

Structureel begrotingssaldo 42.222 42.981 759
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Ontwikkeling begrotingssaldo 2018-2021 

 
 

 
 
 
 
  

Structueel

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

Stand begroting 2017 na wijzigingen t/m juli 2017 371 434 393 -8

Mutaties begroting 2018 388 311 352 511

Totaal structureel 759 745 744 503

Incidenteel

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

Stand begroting 2017 na wijzigingen t/m juli 2017 -175 -410 -228 0

Mutaties begroting 2018 -581 -434 17 61

Totaal incidenteel -755 -844 -211 61

Totaal begroting

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

Stand begroting 2017 na wijzigingen t/m juli 2017 197 24 165 -8

Mutaties begroting 2018 -193 -123 369 572

Totaal 4 -99 534 564

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

Beginstand begroting 197 24 165 -8

Mutaties bestaand beleid (BB) 678 778 799 916

Mutaties nieuw beleid (NB) -871 -901 -556 -594

Mutaties ruimte voor beleid (RB) 0 0 125 250

Totaal 4 -99 534 564

14.629

7.715

7.963

610

3.290

2.348

1.831

3.933

958

Algemene Uitkering

Algemene uitkering Sociaal
domein

Belastingen

Doorberekende rente

Inkomensoverdrachten

Grondexploitatie

Huren en pachten

Overige baten/balansboekingen

Mutaties reserves

Baten 2018
Bedragen x € 1.000
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3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

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.  

 

Inventarisatie risico analyse  

 
 

Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risi-

cobeheersing. 

 

 
  

8.618

1.511

2.456

697

1.499

3.818

15.160

3.786

4.352

1.379

0 Bestuur en ondersteuning

1 Veiligheid

2 Verkeer, Vervoer en
waterstaat

3 Economie

4 Onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

6 Sociaal Domein

7 Volksgezondheid en Milieu

8 VHROSV

Mutaties Reserves

Lasten 2018
Bedragen x € 1.000

Omschrijving risico Bedragen x € 1.000 Kans 2018 2019 2020 2021 2022

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning

a. Verkoop pachtgronden Zeer gering 25 25 25 25 25

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

c. Vennootschapsbelasting Gering 38 38 38 38 38

6. Taakveld Sociaal domein

d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk 175 175 175 175 175

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu

e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk 50 50 50 50 50

8. Taakveld VHROSV

f. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waarschijnlijk 75 75 75 75 75

g. Risico's grondexploitatie Hoog 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608

Organisatie/bedrijfsrisico

h. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering 200 175 30 0 0

j. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk 25 25 25 25 25

Verbonden partijen

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

Totaal 2.451 2.426 2.281 2.251 2.251
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3.4 Reservepositie  

De reservepositie is goed. De verwachte reservepositie op 1 januari 2018 is ca € 16,3 miljoen.  

Dit is onderverdeeld in: 

- Algemene reserves 6,0 miljoen 

- Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties 0,9 miljoen 

- Bestemmingsreserves 3.4 miljoen 

- Dekkingsreserves 6,0 miljoen  

De algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) dienen op 

grond van de nota Reserves en voorzieningen een omvang te hebben van minimaal € 4,8 miljoen. 

Hieraan wordt voldaan.  

 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2 Weerstandsvermogen en risicobe-

heersing.  
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4. Programmabegroting  
  

 

 

 

 

 
4. Programmabegroting 
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Burgemeester  

A. Callewaert-de Groot 

 

Wethouder T. Van Hulsel 

 

Wethouder M. Kuijken 

 

 
0. Bestuur en ondersteuning 
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Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 Een goed functionerende democratie in onze gemeente. 

 Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende 

taken. 

 Een goede transparante dienstverlening aan inwoners en bedrijven  

 Het actief investeren in duurzame samenwerking  

 Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden  

 Het behouden van een financieel gezonde gemeente. 

 Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van 

de gemeente Bergeijk. 

 

Betere samenwerking in de regio maar behoud van zelfstandigheid. Dat is in één regel de samenvat-

ting van de Toekomstvisie die de gemeente Bergeijk in opdracht van de provincie heeft laten opstel-

len. De gemeente Bergeijk ziet geen noodzaak of draagvlak in de gemeenschap voor een herindeling. 

Wel hecht men waarde aan goede samenwerking in en met de regio om de maatschappelijke opga-

ven, ambities en uitdagingen te kunnen realiseren. Participatie is een groot goed in de gemeente Ber-

geijk, waarin dan ook blijvend geïnvesteerd zal worden. 

 

 Een goed functionerende democratie in onze gemeente. 

De kern- en dorpsraden geven samen met de inwoners en ondernemers in de kernen aan wat zij be-

langrijk vinden voor de kernen. 

 

 Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en contro-

lerende taken. 

Wij grijpen actief kansen en mogelijkheden aan om de raad in stelling te brengen. De griffie zorgt voor 

een tijdige, volledige en correcte informatievoorziening aan de raad en de commissies. Daarnaast 

draagt de griffie zorg voor het volgen van de juiste procedures aangaande de besluitvorming. De re-

kenkamerfunctie op grond van artikel 81a van de gemeentewet wordt uitgevoerd door de rekenkamer-

commissie. 

 

 Een goede transparante dienstverlening aan inwoners en bedrijven  

De gemeentelijke basisregistraties worden optimaal ingezet bij levering van producten zodat deze 

zorgdragen voor een kwalitatieve en snelle dienstverlening. Communicatie met bedrijven en inwoners 

verloopt in toenemende mate via het digitale kanaal maar we blijven daarnaast toegankelijk via de 

balie, telefoon en post. Bedrijven en inwoners krijgen in toenemende mate de mogelijkheid om, via 

www.mijnoverheid.nl, hun gegevens in te zien. 

 

 Het actief investeren in duurzame samenwerking 

Samenwerken in de regio (Kempen, Valkenswaard, Metropool Regio Eindhoven) is van groot belang 

om de ambities, opgaven en uitdagingen van gemeente Bergeijk te realiseren. Duurzame samenwer-

king is in ontwikkeling op het niveau van de Kempen en op het niveau van de Metropool Regio Eind-

hoven. Bij het vaststellen van de toekomstvisie heeft de raad de opdracht gegeven om met de regio 

een open gesprek te voeren over de mogelijkheden van samenwerking. De raad heeft gevraagd om 

op basis van deze gesprekken en inzichten een regionale strategie op te stellen waarin de regionale 

doelstellingen van Bergeijk zijn beschreven. Tot slot geeft de raad de opdracht om te investeren in de 

relatie met de Kempengemeenten en met andere buurgemeenten. 

De gesprekken over samenwerking in de Kempen en de Metropoolregio lopen op dit moment volop. 

Het college van Bergeijk stelt zich constructief op in de zoektocht naar een gezamenlijke toekomst in 

de Kempen en de Metropoolregio Eindhoven. Het besluit van de raad om zelfstandig te blijven en de 
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uitdrukkelijke wens om de samenwerking te versterken zijn steeds de uitgangspunten die het college 

hanteert voor deze gesprekken. 

 

 Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden 

Centraal begrip hierbij is goed rentmeesterschap. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelij-

ke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden waarbij evenwicht moet worden gevonden tussen finan-

ciële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen. 

Het in 2014 gestartte beleid om jaarlijks voor € 500.000 pachtvrije grond te verkopen als een structu-

rele dekkingsmogelijkheid, is in 2017 voortgezet. 

Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, reali-

satie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. De daadwerkelijke 

transacties kunnen afwijken van het begrote bedrag van € 500.000. Om deze schommelingen op te 

kunnen vangen worden de opbrengsten uit verkoop gestort in de Algemene Reserve Behoedzaam-

heid Grondtransacties. 

In 2014 is het vrijwillige kavelruilproject geëindigd, maar is ook gestart met het kavelruilproject om de 

gronden ten behoeve van het tracé van de nieuwe verbinding N69 vrij te ruilen. In 2015 en 2016 zijn 

hiervoor (intentie-)overeenkomsten afgesloten. In 2017 zijn diverse definitieve overeenkomsten tot 

stand gekomen. Daarnaast zijn in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 II afspraken gemaakt over 

de grondverwerving ten dienste van de Gebiedsimpuls, (waaronder de realisering van het Natuur 

Netwerk Brabant (NNB). Onder regie van het waterschap vindt grondverwerving plaats, waarbij ook 

vrijwillige kavelruil gebruikt wordt. 

 

 Het behouden van een financieel gezonde gemeente. 

De gemeente stuurt op een structureel sluitende begroting. Een begroting waarbij de jaarlijkse terug-

kerende lasten gedekt worden door jaarlijks terugkerende inkomsten. Onze financiële beheersing is 

hierop gericht. Door het binnenhalen van subsidies, slim werk met werk maken, goed aanbesteden en 

een continue focus op het beter organiseren van processen en verantwoordelijkheden kunnen we met 

de beperkte middelen veel voor elkaar krijgen. Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten 

komt uit de algemene uitkering. Op dit onderdeel is onze invloed beperkt waardoor schommelingen 

direct effect kunnen hebben op de exploitatie. De risico’s worden jaarlijks 2 maal gemonitord en afge-

zet tegen de beschikbare reserves. Hiermee wordt bepaald of onze weerstandscapaciteit voldoende is 

en blijft.  

 

 Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenni-

veau van de gemeente Bergeijk. 

Om het voorzieningenniveau te handhaven worden belastingen geheven. De belastingdruk, die be-

staat uit de OZB, riool- en afvalstoffenheffing, willen wij daarvoor op een aanvaardbaar niveau hou-

den. De gemeente Bergeijk voert geen lastenverzwaring door als het voorzieningenniveau niet stijgt. 

 
Beleid 

 Communicatiebeleidsplan (2009-2012) 

 Nota Integriteitsbeleid (2015) 

 Kempen dienstverleningsconcept (2013) 

 Verordening op de raadscommissies (2016) 

 Convenant Dorpsraden 2011 

 Nota reserves en voorzieningen (2014) 

 Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017) 
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Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB01 Bijdrage aan verbonden partijen (€ 437.179 N) 

De aanpassingen van de bijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting van de verbonden 

partijen. Om een totaalbeeld te hebben over de mutaties bij de verbonden partijen presenteren wij de 

mutaties onder taakveld 0.  

 
 

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

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

 

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

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

gramma en namen wij deze niet af. 

 

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

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

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

 

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

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

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

De begroting van de GRSK werkt door in overige budgetten in de begroting. De verschuiving van de 

naar bedrijfsvoeringkosten is eveneens inzichtelijk gemaakt bij de programmakosten sociaal domein 

onder taakveld 6, BB19. 

 

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

Kempenplus in de vorm van een pilot was opgezet. In de periode 2013-2017 zijn de exploitatielasten 

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

groting er al rekening mee te houden dat, bij een positieve evaluatie van het werkgeversservicepunt, 

de lasten vanaf 2018 op het conto van de gemeenten komen. Wij verwachten een positieve evaluatie 

en houden rekening met deze kosten. 

 

BB02 Algemene uitkering (€ 1.232.034 V, oplopend naar € 1.789.982 V)  

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

septembercirculaire. Daarnaast geeft de doorrekening van de decembercirculaire 2016 nog een in-

schatting van bijstellingen naar volgende jaren. Deze hebben wij berekend en zijn eveneens in onder-

staande tabel opgenomen. De doorrekening van de decembercirculaire leidt tot een positief saldo. Dit 

wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf 2017 structureel middelen beschikbaar zijn gesteld voor de 

bestrijding van armoede van kinderen. 

 

Voor een toelichting op de mutaties van de septembercirculaire 2016 verwijzen wij u naar de bijlage bij 

de raadsinformatiebrief van 5 oktober 2016. Ten opzichte van de tabel in de PPN 2018-2021 zijn ver-

Bedragen x € 1.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

2018 2019 2020 2021

GGD -2 -2 -2 -2

ODZOB -13 -13 -13 -13

VRBZO -10 -10 -10 -10

MRE -11 -11 -11 -11

GRSK -351 -401 -230 -185

GRSK doortrekken bestuursopdracht participatie 0 0 -166 -166

GRSK Werkgeversservicepunt Kempenplus -50 -50 -50 -50

Totaal -437 -487 -482 -437
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volgens ook de consequenties van de meicirculaire 2017 in beeld gebracht. Hierover is de raad op 22 

juni 2017 geïnformeerd. 

De doorwerking van de septembercirculaire leidde tot een positief saldo. Dit werd vooral veroorzaakt 

doordat vanaf 2017 structureel middelen beschikbaar zijn gesteld voor de bestrijding van armoede bij 

kinderen. Daarnaast is bij de decembercirculaire melding gemaakt van extra inkomsten waarop de 

gemeenten kunnen rekenen in de integratie-uitkering sociaal domein. In de raming van de december-

circulaire hebben we daar al rekening mee gehouden door een indicatief bedrag op te nemen. Via de 

meicirculaire zijn de werkelijke budgetten verwerkt. 

Vanaf 2018 is er geen uitsplitsing tussen de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal do-

mein. Dit omdat in de PPN als kader is opgenomen om de budgetneutrale behandeling van het soci-

aal domein op te heffen. Daardoor heeft het geen meerwaarde om de splitsing in beeld te houden.   

 

 
 

BB03 Loon- en prijsontwikkeling (€ 145.183 N, oplopend naar € 319.121 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 toe. Dit komt vooral door 

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

€ 135.500 bij. Dit loopt op naar € 276.500. 

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

ting. De budgetten zijn daarop aangepast. 

 

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

op de stelpost prijsontwikkeling. 

 

BB04 Dividend BNG (€ 50.149 V) 

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

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

uitkering van 25% van de winst, dit tot en met 2018. Voor de jaren daarna zal het dividendbeleid geac-

tualiseerd worden. In de begroting hielden we rekening met een dividend van € 82.000. Wij verhogen 

dit structureel met € 50.000 tot € 132.000. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verwerkt in de begroting.  

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

De raad heeft in haar vergadering van 22 december 2016 een amendement aangenomen om de jaar-

lijkse stijging van de OZB opbrengst met 2% per jaar te schrappen. Dit is verwerkt in deze begroting. 

Algemene uitkering 

x € 1.000

2018 2019 2020 2021

Begroting algemene uitkering 21.112 21.122 21.230 21.268

Mutaties septembercirculaire 2016 411 540 591 765

Mutaties decembercirculaire 2016 143 141 141 141

Mutaties meicirculaire 2017 678 772 833 884

Algemene uitkering 22.344 22.575 22.795 23.058
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BB12 Secretarieleges (€ 24.752 V, oplopend naar € 48.869 V) 

 
 

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

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

realiseren. Hierdoor nemen de opbrengsten uit leges overig toe. Daarnaast zijn de aantallen te ver-

strekken documenten rijbewijzen en reisdocumenten geactualiseerd. Dit leidt tot bijstellingen. 

 

BB16 Garantiebanen (€ 18.300 N in 2021) 

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

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

menteel is in de meerjarenraming gerekend met de gerealiseerde 3 fte in 2020. In de begroting is de 

resterende verhoging van 1,83 fte verwerkt. 

 

BB17 Representatie (€ 20.000 N) 

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

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

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

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

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

teit(en) we in dat jaar vorm geven.  Zo wordt in het voorjaar van 2018 het eerste sportgala georgani-

seerd.    

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

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

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

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

(afscheids)recepties etc.  

Voor het realiseren van het voorgaande is een structurele verhoging van het budget met € 20.000 

verwerkt. 

 
BB21 Overige (administratieve) wijzigingen (€ 29.951 N, oplopend naar € 358 V) 

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

Enerzijds om de posten beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan de progno-

ses. Soorten kosten betreffen bijvoorbeeld kapitaallasten van in de 1
e
 Burap 2017 bijgestelde kredie-

ten, deelname Expat Centre, en huurstijging Kattendans i.v.m. gebruik door de Piepteuten, onderhoud 

EVZ De Run en mutaties doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitatiaties en afvalstof-

fenheffing. Budgetten kunnen doorwerken in de diverse taakvelden maar zijn vanwege de omvang nu 

verzameld in deze post.  

 

BB23 Bestuurlijke samenwerking (€ 46.437 N) 

De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te 

stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale 

Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en met 

2017 door een rechtstreekse uitname uit het Gemeentefonds door de VNG (na goedkeuring ervan 

door de Algemene Ledenvergadering van de VNG). Met ingang van 2018 wordt de financieringsroute 

aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, in totaal € 43,223 miljoen 

excl. btw (ofwel € 2,532 per inwoner), worden vanaf dat moment niet meer door de VNG direct uitge-

nomen uit het Gemeentefonds, maar naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten gefactureerd 

door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert en uitvoert. 

Leges

x € 1.000

2018 2019 2020 2021

Bijstellen reisdocumenten ingezetenen 2 1 1 2

Bijstellen reisdocumenten niet ingezetenen 2 20 20 20

Bijstellen leges overig 21 22 33 27

Saldo 25 42 53 49
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Daartoe heeft de ALV VNG besloten het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven te 

roepen. De nettobijdrage van de gemeenten aan het fonds GGU in 2018 is even groot als de totale 

uitname door de VNG (incl. KING) in 2017. Jaarlijks legt de VNG aan alle gemeenten verantwoording 

af over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de ALV. De financiële vertaling hiervan is ver-

werkt in de meicirculaire 2017 en reeds gemeld in de PPN en de RIB behorende bij de meicirculaire 

2017.  

 

BB24 Afscheid en installatie gemeenteraadsverkiezingen (€ 8.000 N) 

In 2018 vinden er verkiezingen plaats. Dit betekent dat er afscheid genomen wordt van de huidige 

raad en een nieuwe raad geïnstalleerd wordt. Daarnaast zal ter voorbereiding van de verkiezingen 

een debatavond worden georganiseerd. Op de avond van de verkiezingsdag zal er eveneens een 

bijeenkomst zijn waar de uitslagen bekend worden gemaakt. Wij ramen hiervoor € 8.000. 

 
BB25 Personeelsbudgetten (€ 117.208 N)  

In de algemene uitgangspunten was al rekening gehouden met een aanpassing van de loonontwikke-

ling. Er is inmiddels een cao-akkoord die een hogere stijging voorziet. Hiervoor worden gemeenten 

niet gecompenseerd.  

Daarnaast heeft er een actualisatie van de berekening van de wachtgeldverplichtingen plaatsgevon-

den. 

De salarisadministratie is vanaf september 2017 uitbesteed wat leidt tot een bijstelling. Hiermee ver-

hogen we onze kwaliteit en we verminderen de kwetsbaarheid. Het maakt ons bovendien flexibeler 

voor toekomstige samenwerkingsvormen. 

Voor het opleidingsbudget ramen we 2% van de loonsom. Voor organisatieontwikkeling is dit 0,5%. 

De budgetten zijn daarop geactualiseerd.  

 

BB27 Beheer privaatrechtelijk grondbezit (€ 21.250 N) 

Jaarlijks wordt op basis van het actuele areaal grondbezit dat verpacht wordt herrekend wat de op-

brengst uit erfpacht en pacht is. In juli 2017 heeft wederom de jaarlijkse wijziging conform het pacht-

prijzenbesluit plaatsgevonden. Hierdoor dalen de pachtprijzen voor de regio Bergeijk voor 2018 met 

7%, waardoor de reguliere pachtopbrengst in 2018 ca € 38.000 lager zal zijn in vergelijking met 2017. 

Daar staat tegenover dat meer hectare 1-jarige en 6 jarige geliberaliseerde pachtgronden verpacht 

wordt wat een hogere opbrengst van ca € 17.000 tot gevolg heeft. Per saldo een nadeel. 

 

BB29 Mobiele werkplekvoorzieningen (€ 15.000 N) 

Digitaal werken wordt steeds meer ingebed in de organisatie. Zo is de raad en het college reeds digi-

taal gegaan in hun vergaderingen. Hiervoor wordt o.a. gewerkt met IBABS, een vergadertool. Ook de 

rest van de organisatie moet hierop toegerust worden. Dit betekent dat er bekeken wordt hoe in de 

toekomst de werkplek gefaciliteerd dient te worden. Om een eerste aanzet te geven zullen devices 

aangeschaft worden om een groter deel van de ambtelijke organisatie in deze ontwikkeling te betrek-

ken. Het doel daarbij is om effectiever en efficiënter te werken. Het gebruik van de devices moet er 

aan bijdragen dat informatie beter, toegankelijk wordt en daardoor makkelijker gebruikt kan worden. 

Ten opzichte van de reguliere werkplekvoorziening heeft dit extra kosten tot gevolg. 

 

BB32 Actualiseren afschrijvings- en rentelasten (€ 79.392 V, aflopende naar € 48.838 V) 

Op basis van een actuele liquiditeitsprognose, waarbij o.a. rekening is gehouden met de investerings-

behoefte, wordt voorzien dat het saldo van rentelasten versus de doorberekende rente positief is. Ook 

de hercalculatie van de grondexploitatie leidt tot een rentevoordeel in de exploitatie. Daarnaast heb-

ben we in 2017 tegen zeer gunstige condities kunnen lenen. Het rentevoordeel werkt door naar vol-

gende jaren. 

Bij de budgetoverheveling 2016, in de raad van december 2016 behandeld, zijn een aantal projecten 

omgezet naar investeringsprojecten. De dekking is voorzien via dekkingsreserves. Dit is nu verwerkt. 
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Nieuw beleid 

NB03 Flexibele schil formatie (€ 150.000 N) 

In onze gemeente is er een hoog ambitieniveau. We willen met elkaar in korte tijd veel kunnen berei-

ken. Daar werken raadsleden, collegeleden en onze medewerkers graag hard voor. De formatie van 

de organisatie is ingericht om deze ambities ook waar te maken. Er doen zich echter situaties voor 

waarop de beschikbare personele capaciteit onder druk komt te staan. Dit doet zich voor in de vol-

gende situaties:  

- ziekte en ouderschapsverlof;  

- personele wisselingen;  

- piekbelasting;  

- behoefte aan specialistische kennis en competenties.  

In deze situaties ontstaat er behoefte aan tijdelijk extra personeel. Om in deze behoefte te voorzien is 

het nodig dat wij beschikken over een inhuur budget. Hiermee kunnen wij voorzien in een “flexibele 

schil”. Door deze flexibele schil zijn wij beter in staat om onze ambities te realiseren en de werkdruk 

voor onze medewerkers beheersbaar te houden. 

 

NB29 Onderuitputting kapitaallasten (€ 76.403 V in 2018) 

De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investerin-

gen gedekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investeringen in het jaar van investering 

als structureel aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid gaat er echter vanuit dat er in het 

jaar van investering enkel een half jaar rente gerekend wordt. Het verschil tussen de volledige kapi-

taallasten en ons afschrijvingsbeleid dient als incidenteel voordeel als onderuitputting kapitaallasten te 

worden opgenomen. De onderuitputting kapitaallasten ’t Hof Noord fase 4 is hierin niet opgenomen. 

Om dit project totaal in beeld te houden is dit verwerkt onder NB28. 

 

NB32 Instellen jeugdraad (€ 5.000 N) 

De raad heeft bij de behandeling van de PPN 2018-2021, middels het unaniem aannemen van een 

motie, verzocht om de mogelijkheden tot het instellen van een jeugdraad te onderzoeken. Gezien de 

inhoud van de motie is het de bedoeling dat hieraan in 2018 uitvoering wordt gegeven. Voor de uitvoe-

ring is naar verwachting budget nodig. Dit nemen we reeds op in de begroting. 

 

NB33 Kempencommissie (€ 25.000 N) 

De gemeenteraad van Bergeijk heeft in haar toekomstvisie uitgesproken om de regionale samenwer-

king verder te versterken. Daarbij ligt de focus op een duurzame samenwerking met de Kempenge-

meenten. In het evaluatierapport wordt hierover het volgende genoemd “Indien gekozen wordt voor 

een versterkte regionale samenwerking ligt het voor de hand om de Kempencommissie verder uit te 

bouwen.” Een vaste griffier voor de Kempencommissie maakt daar onderdeel van uit. We willen de 

komende jaren de kempencommissie of een opvolger daarvan met ambtelijke ondersteuning verster-

ken zodat we als Kempengemeenten/ subregio een betere positie kunnen innemen in de regio. 

 

 

Ruimte voor beleid 

RV01 Opbrengsten grondtransacties (€ 125.000 V in 2020, € 250.000 V in 2021) 

In de begroting 2017 werd een afbouw van de opbrengsten uit grondtransacties voorzien vanaf 2020. 

Gezien de ontwikkelingen op dit gebied, met name door transacties in het kader van het Gebiedsak-

koord N69, zullen er komende jaren een aanzienlijk aantal transacties ontstaan. Wij verwachten dan 

ook dat de opbrengst nog geruimte tijd op het niveau van € 500.000 per jaar blijft. 

 

Ontwikkelingen en trends 

N.v.t. 
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Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 Metropoolregio Eindhoven 

 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Formatie Fte per 1.000 inwoners 2016 - * 5,1 5,1

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2016 - * 5,1 5,1

Apparaatskosten Kosten per inwoner 2016 - * 480,7 500,4

Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale 

kosten inhuur externen

2016 - * 2,8 2,8

Overhead % van totale lasten 2016 - * 13,0 13,0

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 11.358 9.278 8.618 8.866 8.559 8.690

b Baten 35.096 29.473 29.802 29.411 29.675 29.956

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) 23.738 20.195 21.184 20.546 21.116 21.266

d Mutaties reserves storting 2.125 2.222 4 -99 534 564

e Mutaties reserves onttrekking 1.576 2.766 587 584 323 294

f Saldo taakveld (f = c-d+e) 23.190 20.739 21.768 21.230 20.906 20.996

1.254

1.014

227

5.695

-106

86

32
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0
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0
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Grafiek Baten 
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Burgemeester  

A. Callewaert-de Groot 

 

 
1. Veiligheid 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg2f7gqJPPAhXF0RoKHUmMABIQjRwIBw&url=http://www.ed.nl/regio/kempen/bergeijk/dronebeelden-inwoners-luyksgestel-druk-bezig-met-reparatie-daken-video-1.6157529&psig=AFQjCNGLpX-aETekjh0Vzgzp8q42ZSuwdA&ust=1474095563180962
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Taakveld 1 “Veiligheid” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 Leven in de gemeente is veilig mede omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen. Burgers 

en ondernemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een 

veilige en leefbare samenleving en spreken elkaar daar op aan. 

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

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

ning en hulp bieden. 

 

De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waar mensen schouder aan schouder staan om 

er samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij de regierol en 

geeft op integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor de partners 

binnen het integrale veiligheidsbeleid. We geven onze regisserende rol op een doelmatige wijze vorm 

door uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan de Kempen (IVP) 2015-2018. Daarnaast is 

de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen 

de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, 

Openbaar Ministerie, RIEC, Veiligheidsregio, GGD, Veiligheidshuis, maatschappelijke organisaties, 

woningbouwcorporaties, dorpsraden, ondernemers en inwoners van Bergeijk. Alleen door samen te 

werken met de inwoners en partners maken / houden we Bergeijk veilig en leefbaar. 

 

 Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen; 

De gemeente Bergeijk kent een bloeiend verenigingsleven. Er worden vele activiteiten / evenementen 

georganiseerd. Kennen en gekend worden is erg belangrijk evenals meedoen in de samenleving. Er is 

zorg en aandacht voor de medemens en verbondenheid in en met de buurt. De dorpsraden en dorps-

ondersteuners vervullen ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol.  

 

 De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leef-

baarheid; 

Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder 

de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Inwoners kunnen op een effectieve manier via 

buurtpreventie / WhatsApp vroegtijdig meldingen doen van onveilige of ongewenste situaties bij de 

politie of gemeente. Dit bevordert de burgerparticipatie en samenwerking tussen partners op het  

gebied van veiligheid en leefbaarheid (politie, brandweer, woningbouwcorporaties en gemeente.  

In 2018 zullen we verder werken aan het uitbreiden van buurtpreventieprojecten en buurt whats app 

groepen. De Keurmerken Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen en winkelgebieden kunnen  

blijven rekenen op onze ondersteuning. We zullen ons inzetten voor het realiseren van een goed dek-

kend AED netwerk binnen onze gemeente. Aan het project Brandveilig Leven zullen we ook komend 

jaar invulling geven. Middels communicatie zullen we uitgebreid aandacht blijven vragen voor Meld 

Misdaad Anoniem, Burgernet en NL-alert. 

 

 Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en 

ondersteuning en hulp bieden. 

Goede voorbereiding op brandweerzorg en crisisbeheersing  

De tijd dat rampenbestrijding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdiensten ligt 

achter ons. Van de gemeente wordt verwacht dat zij net als de hulpdiensten snel reageert bij een 

ramp of crisis en zorg heeft voor haar bevolking. Om dit te kunnen realiseren, moet de gemeente be-

schikken over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Gebleken is dat een 

gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek aan voldoende 

mensen en middelen. Dat alles maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten nood-

zakelijk. De praktijk (denk aan extreem noodweer Luyksgestel in 2016) leert dat elke crisissituatie 
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maatwerk vereist. Ook al zijn sommige zaken vastgelegd in protocollen blijft het laveren om passende 

oplossingen te vinden. Wij spannen ons steeds tot het uiterste in om getroffen burgers / bedrijven daar 

waar mogelijk met raad en daad bij te staan.  

 

 

Beleid 

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

 Deelplannen gemeentelijke processen (2013) 

 Regionaal crisisplan 2016-2019 (2016) 

 Toekomstvisie Brandweerzorg (2015) 

 Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015) 

 Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 (2014) 

 Regionaal risicoprofiel/regionaal beleidsplan 2015-2018 (2014) 

 Evenementenbeleid (2010) 

 Nota Integraal Horecabeleid (2011)  

 BIBOB beleid (2017)) 

 Prostitutiebeleid (2000) 

 Coffeeshopbeleid (1997) 

 Damoclesbeleid (2015) 

 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014-2018 

 Beleidsnota aanpak wildcrossen (2013) 

 Meerjaren Handhavingsprogramma (2017-2020) 

 Beleidsnota huiselijk geweld (2008) 

 Beleidsplan gladheidbestrijding 2012-2017 (2012) 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB06 Innovatie bluswatervoorziening (budgetneutraal) 

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

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

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

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

wegvallen van brandkranen ontstaat er een te kort aan bluswaterwinpunten.  

De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost biedt hiervoor een oplossing door:  

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

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

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

minste 1500 l/min kan worden getransporteerd.  

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

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

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

tievelijk  € 5.000. 

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

afspraken over huur en onderhoud van brandkranen kunnen worden gewijzigd. 

 

Nieuw beleid 
Niet van toepassing. 
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Ontwikkelingen en trends 

Regionaal Veiligheidsplan (RVP) 2019-2022 

Het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant is een samenwerkingsplan van gemeenten, Openbaar 

Ministerie en politie. Het vormt het gezamenlijke kader voor de periode van vier jaar. Uitgangspunt is 

een regionale prioritering en aanpak van problemen. De partners maken dit plan op basis van wensen 

en problemen die door de 38 gemeenten zijn aangedragen. Daarnaast moeten de landelijke ontwikke-

lingen worden meegenomen zodat er een goede aansluiting bestaat met de landelijke prioriteiten. 

Naar verwachting zal het concept RVP in de periode mei – september 2018 naar de gemeenteraden 

worden verzonden voor een reactie.  

 

Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen 

Het bestaande integrale veiligheidsplan van de 8 gemeenten binnen basisteam De Kempen (Bergeijk, 

Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre) loopt op 31 december 2018 

af. Voor de jaren 2019-2022 dient een nieuw integraal veiligheidsbeleid te worden opgesteld. Ter 

voorbereiding zal in het najaar van 2017 een veiligheidsanalyse worden gemaakt. De raad stelt naar 

aanleiding van deze analyse de prioriteiten vast. De door de raad vastgestelde prioriteiten zullen,  

samen met de prioriteiten vanuit de overige gemeenten,  de politie en het Openbaar Ministerie,  

uitgewerkt worden in het gemeenschappelijk Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.Dit plan zal in het 

najaar van 2018 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.  

 

Bestuurlijke visie op crisisbeheersing 

De uitgangspunten voor de nieuwe visie zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veilig-

heidsregio van 3 juli 2017. De visie richt zich bij het organiseren op zogenaamde “flitscrisis” (wind-

hoos, brand, explosie etc) vanuit de gedachte dat er bij kruipende crisis (dierziekten, pandemie, hoog 

water etc.) voldoende tijd is om werkvormen te zoeken die passen bij de situatie van dat moment. 

GRIP blijft uitgangspunt in een flexibele toepassing.  

 

Aanpak georganiseerde criminaliteit 

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

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

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

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

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

de georganiseerde criminaliteit. We worden daarin ondersteund door het Regionaal Informatie en 

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

 

 

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 2016 107,8 141,2 141,2

Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners 2014 0,4 0,7 0,7

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 2016 0,8 0,5 0,5

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2016 3,2 1,9 1,9

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2016 2,4 2,7 2,7

Vernielingen en beschadigingen 

(in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners 2016 4,3 2,5 2,5
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Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 

 
Grafiek Baten 

 

 

  

Taakveld 1. Veiligheid Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 616 1.537 1.511 1.507 1.491 1.490

b Baten 1 0 0 0 0 0

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -615 -1.537 -1.511 -1.507 -1.491 -1.490

d Mutaties reserves storting 0 0 0 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 100 0 0 0 0 0

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -515 -1.537 -1.511 -1.507 -1.491 -1.490

1.278

234

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

0

0

Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Wethouder M. Kuijken 

 

 
2. Verkeer en vervoer 
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Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereik-

baarheid en doorstroming van het verkeer. 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 Behoud en zo mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar ver-

voer. 

 

 Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede 

bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. 

Grenscorridor N69  

nieuwe verbinding 

In 2017 heeft de Raad van State een tweede tussenuitspraak gedaan, waarbij is aangegeven dat de 

provincie nog op twee punten het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de nieuwe N69 moet aanpas-

sen. Deze aanpassing wordt in september 2017 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierna zal de 

Raad van State, waarschijnlijk eind 2017, een definitieve uitspraak doen op het PIP.  

Ten aanzien van het bestemmingsplan dat de aansluiting op de A67 mogelijk maakt (Veldhoven West) 

heeft de Raad van State de uitspraak aangehouden in afwachting van een antwoord op de prejudici-

ele vragen die gesteld zijn over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Omdat die antwoorden 

op zijn vroegst pas medio 2018 verwacht worden, zijn provincie en gemeente Veldhoven in overleg 

om te kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn. 

 

Ondanks de vertraging door de juridische procedures, heeft de provincie besloten om het aanbeste-

dingstraject te starten. Het gaat dan enkel om voorbereidende werkzaamheden als het maken van 

bouwtekeningen en het aanvragen van benodigde vergunningen.  

Ook de grondverwerving voor de nieuwe verbinding wordt voortgezet. Omdat Bergeijk een grote 

grondpositie in het gebied heeft, trekken provincie en gemeente hier samen in op. Inmiddels zijn er 

vier definitieve overeenkomsten afgesloten en zal er eind 2017 en in 2018 nog een aantal volgen. Als 

het niet lukt om de gronden via kavelruil te verwerven dan is onteigening het sluitstuk. De provincie 

heeft daarvoor inmiddels de eerste procedurele stappen gezet. 

 

Gebiedsimpuls:  Integraal gebiedsplan N69 

Een tweede spoor betreft de uitvoering van de gebiedsimpuls. De gebiedsimpuls richt zich op de ver-

betering van de ruimtelijke kwaliteiten van de grenscorridor en is gekoppeld aan deelgebieden die 

direct samenhangen met de beekdalen van Keersop, Run en Dommel. Een groot deel van deze ruim-

telijke opgave ligt daarmee binnen onze gemeente. De gebiedsimpuls is vertaald in een Integraal Ge-

biedsplan. Vanwege de grote samenhang met de impulsmaatregelen zijn hierin ook de realisatie van 

het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en autonome watermaatregelen (o.a. de natte natuurparels), opge-

nomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met extra benodigde bergingscapaciteit als gevolg van 

toename van wateroverlast. De kosten van deze maatregelen (NNB en water) komen overigens niet 

ten laste van het budget voor de gebiedsimpuls, maar kennen hun eigen financiering. 

In het Uitvoeringsconvenant Gebiedsopgave Grenscorridor (2016) zijn afspraken gemaakt over de 

verdere samenwerking en uitvoering. Bergeijk is trekker van de deelprogramma’s “Einderheide” en 

“wandel- en fietspaden”. Samen met partners in het gebied zijn deze deelprogramma’s in 2017 verder 

uitgewerkt. Voor Bergeijk belangrijke projecten zijn de realisatie van een goede fietsverbinding tussen 

Westerhoven – Riethoven en tussen Riethoven – Veldhoven/Waalre (Broekhovenseweg). Ook voor 

het gebied Einderheide is een uitvoeringsprogramma gemaakt.  

De provincie heeft per 1 augustus 2017 de subsidieregeling voor de gebiedsimpuls opengesteld. Dat 

betekent dat bovengenoemde projecten in 2018 (verder) worden opgepakt. 
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Nulplusmaatregelen 

De derde pijler van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 betreft de nulplusmaatregelen. Het gaat 

hier om maatregelen op het bestaande wegennet, die in beginsel onder de verantwoordelijkheid van 

de betreffende wegbeheerder vallen. Het maatregelenpakket voor het buitengebied en voor Wester-

hoven (Heijerstraat – Loveren) is eerder vastgesteld. Voor een aanzienlijk deel van de kosten zijn er 

subsidiemogelijkheden. Voor de benodigde middelen is in de meerjarenbegroting in dekking voorzien. 

De nulplusmaatregelen in het buitengebied zijn in principe gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe 

N69 en daarom pas voorzien voor 2020. Wel zal indien de situatie zich voordoet bekeken worden of er 

werk met werk gemaakt kan worden. 

De provincie heeft een verkennend onderzoek naar het zuidelijk deel van de N69 gedaan. Hieruit volgt 

dat een verdere planstudie noodzakelijk is. Het Plan van Aanpak daarvoor wordt in 2018 opgesteld, 

waarna, afhankelijk van de besluitvorming van de provincie, de planstudie wordt opgestart. Omdat de 

weg op enkele plekken in slechte staat verkeert, is de provincie wel voornemens om verbeteringen 

aan het zuidelijk deel van de huidige N69 uit te voeren om de verkeersveiligheid te kunnen garande-

ren. 

 

Middenweg Bergeijk- Eersel 

Een apart te noemen nulplusmaatregel betreft de verbetering van de verkeersstructuur tussen Eersel 

en Bergeijk. Het belang van Bergeijk bij dit project zit in de verbetering van de ontsluiting van Bergeijk, 
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‘t Loo en Luyksgestel en de bedrijventerreinen Waterlaat en het Stoom. Deze liggen aan de westzijde 

van de kern Bergeijk, maar worden aan de oostzijde via de Enderakkers ontsloten waardoor de zuide-

lijke randweg en de omliggende woonwijken belast worden. Voor Eersel gaat het vooral om het terug-

dringen van het sluipverkeer. In 2016 hebben de beide gemeenteraden het voorkeurtracé vastgesteld. 

In 2017 is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, wordt een ontwerp voor de verkeerskundi-

ge en landschappelijke inpassing opgesteld en is gestart met de grondverwerving en het bestem-

mingsplan. Het streven is om in 2018 de grondverwerving af te ronden en het bestemmingsplan vast 

te stellen. Afhankelijk van eventueel beroep, kan dan eind 2018 gestart worden met de (voorbereiding 

van de) uitvoering. 

 
Afbeelding: Middenweg, aansluiting N397  

 

 Het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden. 

Op 23 juni 2016 is de Bereikbaarheidsagenda ondertekend door de wethouders van de 21 gemeen-

ten. De Bereikbaarheidsagenda is een adaptief programma, wat neer komt dat op basis van nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten de maatregelen en programmering daarvan bijgesteld kunnen worden. 

 

De Bereikbaarheidsagenda houdt rekening met de komst van de N69 en aanverwante projecten. 

Daarnaast biedt de Bereikbaarheidsagenda de kapstok voor alle verkeersprojecten met een grens-

over-schreidend karakter voor de komende jaren. De Bereikbaarheidsagenda biedt de basis voor alle 

mobiliteitsplannen van de regio. 
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Mobiliteitsstrategie de Kempen. 

De Kempische inbreng in de Bereikbaarheidsagenda is in het najaar van 2017 vertaald in de Mobili-

teitsstrategie de Kempen. In de Mobiliteitsagenda steken de Kempengmeenten in op de volgende 

onderdelen: 

 Fietsen 

 Openbaar vervoer 

 Wegen 

 Smart 

Dit zoals opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda. De Kempengemeenten werken met deze Mobili-

teitsstrategie op subregionaal niveau samen. De gemeentelijke GVVP’s en de GVM’s dienen rekening 

te houden met de projecten en strategie op Kempenniveau. 

 

Actualisatie GVM en Fietsambitie. 

In 2018 wordt de Gemeentelijke Visie Mobiliteit geactualiseerd. Met de actualisatie wordt de huidige 

Gemeentelijke Visie Mobiliteit waar nodig bijgesteld en wordt een nieuwe stap gezet op het gebied 

van de fietsambitie. 

 

Fietspaden en de kwaliteit daarvan wordt steeds belangrijker en komt hoog terug op bestuurlijke 

agenda’s. Basis voor de fietsambitie ontstaat door een koppeling te leggen tussen de Gemeentelijke 

Visie Mobiliteit en BORA 3; Focus. Door de ambitie met de kwaliteit van fietspaden samen te benade-

ren kunnen keuzes gemaakt worden over prioritering van fietsprojecten, om zo te komen tot een reali-

satiestrategie voor de komende jaren. 

 

Met de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit kan vanaf 2018 in samenhang met BORA 3 

een concrete projectenlijst op het gebied van verkeersmaatregelen worden opgesteld, met daarbij een 

tijdsplanning voor de komende jaren. Op deze manier wordt verkeersveiligheid structureel een onder-

deel van de gebiedsgerichte aanpak van BORA 3, waardoor er een integrale realisatiestrategie ont-

staat. 

 

Voor 2018 staan twee grote fietsprojecten op de agenda om tot uitvoering te komen zijnde de realisa-

tie van het fietspad Bisschop Rythoviusdreef te Riethoven en de realisatie van de fietsverbinding Mr. 

Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad te Bergeijk. 

 

Voor 2018 ligt de focus vanuit Verkeer en Vervoer op het uitvoeren van mensgerichte acties. Hierbij 

gaat het om promotieacties, trainingen en cursussen op het gebied van verkeersveiligheid, buurtacties 

en andere projecten in het kader van gedragsbeïnvloeding. Ook in de relatie tot “inrichting uniforme 

schoolomgevingen” kan aandacht worden besteed aan mensgerichte acties rondom school. Daar-

naast worden ook extra gedrags acties gehouden in relatie tot het provinciale actie jaar “Brabant gaat 

voor NUL verkeersdoden” in relatie tot snelheid. 

 

 Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar 

vervoer. 

Provincie Noord-Brabant heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid-

oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Dit betekent dat Hermes vanaf 11 decem-

ber 2016 het busvervoer in de regio verzorgt voor de komende 10 jaar. 

 

Gemeente Bergeijk heeft zich gedurende de totstandkoming van de uitvraag voor een nieuwe conces-

sie hard gemaakt voor de bereikbaarheid van kleine kernen. Voor Bergeijk geldt dat de veranderingen 

nihil zijn. Kernen zullen buiten de spits en in de weekenden bereikbaar blijven met openbaar vervoer.  
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In de Bereikbaarheidsagenda is het project Doorstroomas Valkenswaard – Bergeijk verder benoemd, 

met dit project kan in de toekomst bezien worden of er kansen zijn om het openbaar vervoer te opti-

maliseren. 

 

 

Beleid 

 Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) 

 Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009 

 Nota grondbeleid 2013 (2013) 

 Nota Integraal beheer openbare ruimte (2005). 

 Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014) 

 Groenbeheerplan (2014) 

 Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012) 

 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) (2014) 

 Bouwbeleidsplan (2009) 

 Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015) 

 Kempische klimaatvisie (2009) 

 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011) 

 Meerjaren Handhavingprogramma 2012-2016 (2012) 

 Welstandsbeleid (2012) 

 Beleidsplan openbare verlichting (2010) 

 Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2015)  

 Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016) 

 Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017) 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB20 Middenweg (investering € 1.867.000, bijdrage Provincie en gemeente Eersel € 1.968.000, 

per saldo minder kapitaallasten € 5.333) 

 
 

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

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

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

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

wordt de bijstelling voor het jaar 2018 doorgevoerd.  

 

BB33 Brug Looerheideweg (doorwerking kapitaallasten € 6.584 N) 

In de 2
e
 Burap 2017 is een bijstelling van het krediet Brug Looerheideweg opgenomen. De kapitaallas-

ten hiervan werken door naar volgende jaren. Dit is verwerkt. 

 

  

2017 2018 PPN 2018 Totaal

Totaal investering € 250.000 € 5.333.000 € 1.868.000 € 7.451.000

Co-financiering (subsidie provincie) € 150.000 € 2.333.000 € 1.968.000 € 4.451.000

Investering excl. subsidies € 100.000 € 3.000.000 -€ 100.000 € 3.000.000
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Nieuw beleid 
NB20 Herinrichten kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel (investering € 40.000, kapitaal-

lasten vanaf 2018 € 2.133 N) 

 
 

In 2013 zijn samen met een klankbordgroep (waaronder dorpsraad Luyksgestel) plannen gemaakt om 

de routing van het vrachtverkeer door Luyksgestel te verbeteren en overlast te beperken. Dit betreft 

een totaalplan waarin meerdere locaties en knelpunten zijn benoemd en opnieuw zijn ontworpen, 

waaronder het genoemde kruispunt. Vanwege beperkt uitvoeringsbudget is destijds in overleg met de 

klankbordgroep een prioritering bepaald. Het genoemde kruispunt is toen nog niet aangepakt. Destijds 

is afgesproken om dit kruispunt gelijktijdig met de uitvoering van noodzakelijk onderhoud opnieuw in te 

richten. Momenteel is er nog geen noodzaak voor onderhoud. In 2017 hebben wij een verzoek ont-

vangen van omwonenden van het betreffende kruispunt waarin verzocht wordt om het kruispunt an-

ders in te richten. Herinrichting van het kruispunt verbetert de doorstroming (met name voor vracht-

verkeer) en de verkeersveiligheid (met name voor fietsers) op het kruispunt. Vanuit beheeroogpunt is 

aanpassing van het kruispunt naar verwachting de eerste 5 jaar nog niet noodzakelijk. De aanleiding 

voor dit voorstel is het verzoek van de omwonenden.  

 
NB22 Fietsambitie Bergeijk (investering € 975.000 in 2018 waarvan € 300.000 riolering, kapitaal-

lasten vanaf 2018, investeringen van € 500.000 in elk van de jaren 2019-2021) 

 
 

Bij de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) is de fietsambitie van het voormalige 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan vastgesteld. Inmiddels zijn er vanuit dorps- en kernraden ver-

zoeken binnengekomen om alsnog een aantal fietsverbindingen te realiseren.  Dat is voor ons aanlei-

ding om de fietsambitie te heroverwegen.  

Daarom komen hieronder achtereenvolgens aan bod: 

1. de maatregelen die afgelopen jaren gerealiseerd zijn 

2. de maatregelen die in voorbereiding zijn 

3. de mogelijk nieuwe maatregelen 

4. op te starten projecten in 2017 en 2018 

 

ad 1: 

De afgelopen jaren is een aantal fietsprojecten gerealiseerd die Bergeijk fietsvriendelijker maken. 

Fietsstroken Mr. Pankenstraat; 

- Fietsstroken Heuvel Westerhoven; 

- Fietsstroken Dorpstraat Riethoven; 

- Fietsstroken Molenstraat Riethoven; 

- Fietsstroken Gildestraat Riethoven; 

- Fietsstroken Bisschop Rythoviusdreef binnen bebouwde kom Walik. 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 2.133 -€ 2.107 -€ 2.080 -€ 2.053 -

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 975.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 2.475.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 975.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 500.000 -€ 2.475.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 42.667 -€ 68.870 -€ 94.740 -€ 120.277 -
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Ad 2: 

Op het moment zijn er een aantal fietsprojecten in voorbereiding. De gemeenteraad heeft voor de 

komende begrotingsjaren middelen gerealiseerd voor deze fietsverbindingen. Het gaat hierbij om de 

volgende projecten: 

- Vrijliggend fietspad Broekhovenseweg (Gebiedsimpuls N69); 

- Fietsverbinding Kapelstraat Riethoven (Nulplus maatregelen N69); 

- Vrijliggend fietspad Schoolstraat buiten bebouwde kom Gebiedsimpuls N69); 

- Vrijliggend fietspad Heuvel, Rotonde N397 tot kom Riethoven(Gebiedsimpuls N69); 

- Vrijliggend fietspad Bisschop Rythoviusdreef (Begroting + subsidie). 

 

Ad 3:  

Bij de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit is de fietsambitie van het voormalige Gemeen-

telijk Verkeer en Vervoersplan vastgesteld. Zo zijn de verbindingen tussen Bergeijk en Walik (Eike-

straat) en Weebosch – Luyksgestel (Hoge Rijt) daarin komen te vervallen. Vanuit dorps- en kernraden 

zijn verzoeken binnengekomen om deze alsnog te realiseren. Samengevat komt het neer op de vol-

gende wensen:  

- Vrijliggend fietspad Eikestraat (Bergeijk – Walik); 

- Vrijliggend fietspad Hoge Rijt (Weebosch – Luyksgestel); 

- Fietsverbinding Westerhoven – Riethoven – Waalre; 

- Aansluiting op fietsambitie Eersel omtrent vrijliggend fietspad Stevertsebaan. 

- Kwaliteit toeristische fietsverbindingen 

Deze wensen worden meegenomen in de actualisatie van het GVM. Uit de monitoring van de fietsbe-

wegingen, die in 2017 plaats vindt, zal prioritering worden aangegeven van fietspaden die aangepakt 

c.q. gerealiseerd dienen te worden. Wij ramen vooralsnog gedurende de jaren 2019-2021 elk jaar een 

investering van € 500.000. Aanvullend hierop verwijzen wij naar NB40 Instellen bestemmingsreserve 

fietsambitie Bergeijk. 

 

Ad 4. 

A   Reconstructie fietspaden Hoek  en Lijnt (2017) 

In 2017 zijn we aan de slag gegaan met de reconstructie van de fietspaden Hoek en Lijnt. Dit zal gaan 

leiden tot een kwaliteitsverbetering van deze fietspaden. Hiervoor is een voorstel gedaan in de 1
e
 Bu-

rap van 2017. 

 

B   Fietsverbinding Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad. (voorbereiding 2017, uitvoering 

2018) 

Vooruitlopend op de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit willen we aan de slag met de 

start van de realisatie van de fietsverbinding Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad. De uit-

voering van de fietsverbinding realisatie 2018 betreft het stuk vanaf de Mr. Pankenstraat tot aan het 

Ploeggebouw. Onlosmakelijk aan dit project verbonden zijn rioleringswerkzaamheden die verder in de 

toekomst  in de kostendekking van het rioolrecht zijn opgenomen. De kosten voor de werkzaamheden 

aan het riool zijn dus in het krediet van € 975.000 wat aan de raad gevraagd wordt opgenomen. Het 

vervroegen van die investering kan invloed hebben op de rioolheffing doordat lasten eerder ontstaan. 

Aansluitend wordt het fietspad Ploegpad opnieuw ingericht, vernieuwd en verbreed. De nieuwe fiets-

verbinding wordt in beton uitgevoerd en ontsluit tevens de landbouwpercelen (fietsstraat). Hiermee 

wordt een comfortabele fietsverbinding gecreëerd die bijdraagt aan onze fietsambitie zoals die is op-

genomen in het GVM.  

 

C    Actualiseren Gemeentelijke Visie Mobiliteit (monitoring 2017, actualisatie 2018) 

Om te kunnen actualiseren is onderzoek nodig. In 2017 monitoren we de fietsbewegingen. Op basis 

van die informatie wordt in 2018 de Gemeentelijke Visie Mobiliteit geactualiseerd. Daarbij ontstaat ook 

de kans om de fietsambitie van de gemeente Bergeijk te herzien. De onder 3 genoemde fietsverbin-

dingen worden daarbij opnieuw beoordeeld. 
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NB23 Herinrichten van de Kept (investering € 500.000 waarvan € 175.000 uit reguliere vervan-

gingsinvestering riolering) 

 
 

De staat van de weg en het riool en de klachten uit de omgeving zijn aanleiding om de Kept opnieuw 

in te richten. De herinrichting van de Kept gaat samen met een rioolreconstructie. De totale kosten 

worden geraamd op € 500.000. Deze kosten zijn inclusief € 175.000 ten laste van de riolering. Het 

betreft de Kept inclusief de aansluiting aan de Kerkstraat, Domineestraat t/m de aansluiting met de 

Marijkestraat. In 2017 gaan we samen met een klankbordgroep een ontwerp maken. 

 
NB24 Bereikbaarheidsagenda Brainport Duurzaam Slim Verbonden (€ 14.200 N) 

Op d.d. 22 december 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de principes van de Bereikbaar-

heidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 

opzet voor de Governance en Financiering van het plan. Naar verwachting komt de uitwerking van de 

Governance en Financiering dit jaar nog in de diverse gemeenteraden. Naar verwachting is de ge-

meentelijke bijdrage van Bergeijk € 9.200.  

 

Pilot platform Kleinschalig vervoer Kempen gemeenten 

Het project heeft als doel de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor alle inwoners van de kleinere 

kernen te verbeteren en speciaal voor leerlingen, ouderen en hulpbehoevenden. Het project wordt 

ambtelijk ingestoken vanuit de vijf Kempengemeenten en maakt onderdeel uit van de Bereikbaar-

heidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. We starten met het opstellen van een vervoers-

waaier om beschikbare middelen van vervoer in beeld te brengen. Vooralsnog trekt de gemeente Oir-

schot dit project in samenwerking met de andere Kempengemeenten. De bijdrage van gemeente Ber-

geijk in 2018 bedraagt € 5.000 (totale kosten van € 25.000 per jaar gedeeld door 5 gemeenten) reke-

ning houdend met een subsidie. Het project heeft een link met het project NB14 Project Slimme mobi-

liteitsoplossingen wat vanuit het sociaal domein wordt ingezet. Er zal afstemming gezocht worden, 

zodat geen dubbeling ontstaat. 

 

Werkgeversaanpak bedrijventerreinen De Kempen 

Duurzame verandering van het Mobiliteitsgedrag van werknemers. Met name is er verwachte potentie 

om extra fiets / e-bike gebruik te stimuleren. De gemeente neemt initiatief en faciliteert. Het wordt op-

gepakt vanuit de vijf Kempengemeenten en maakt onderdeel uit van de Bereikbaarheidsagenda 

‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’. De investering bestaat uit afstemming (uren) en inzet van 

communicatiemiddelen. De verzamelde bedrijven in de Kempen kunnen in de werkgeversaanpak hun 

bijdrage gaan doen. De gemeente Bladel trekt dit project in samenwerking met de ondernemersver-

enigingen en andere Kempengemeenten. Het project Werkgeversaanpak bedrijventerreinen heeft een 

link met het project Kempische industrieagenda (NB05). Er zal afstemming gezocht worden, zodat 

geen dubbeling ontstaat. De bijdrage van gemeente Bergeijk in 2018 bedraagt € 4.000 (totale kosten 

van € 20.000 per jaar gedeeld door 5 gemeenten) rekening houdend met een subsidie. Dit bedrag 

wordt gefinancierd vanuit het project NB05: Kempische Industrie Agenda (KIA).  

 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 500.000 € 0 € 0 € 0 -€ 500.000

Krediet riolering jaarschijf 2018 € 175.000 € 0 € 0 € 0 € 175.000

Netto investering -€ 325.000 € 0 € 0 € 0 -€ 325.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 17.333 -€ 17.117 -€ 16.900 -€ 16.683 -
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NB25 Inrichting uniforme schoolomgevingen (investering € 112.000, kapitaallasten vanaf 2018) 

 
 

Vanuit verschillende scholen heeft de gemeente vragen/meldingen gekregen aangaande de verkeers-

veiligheid rondom basisscholen. Met name halen en brengen van kinderen maakt hier een belangrijk 

onderdeel van uit. Gemeente Bergeijk heeft de wens om de omgevingen rondom de scholen uniform 

en herkenbaar in te richten. Naast fysieke maatregelen speelt ook gedragsverandering in het kader 

van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit een belangrijke rol.  

 

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een vast beeldmerk voor de schoolomgeving. Hierdoor 

zijn alle schoolomgevingen binnen de gemeente uniform en herkenbaar. De uitvoering en de diversi-

teit van maatregelen is voor de diverse scholen natuurlijk maatwerk. 

 

Naast alleen de maatregelen in het kader van het beeldmerk schoolomgevingen dient ook in geval 

van sommige scholen gekeken te worden naar een herinrichting rondom de schoolomgeving. Hierbij 

gaat het om een totale herinrichting van de omgeving. Doel is om in 2017 met de scholen hier over na 

te denken en tot een ontwerp te komen. Uitvoering is afhankelijk van onderhoud wegen en onderhoud 

riolering. Dit kan in een aantal gevallen betekenen dat het uitvoeren van de herinrichting pas over 5 a 

10 jaar kan plaatsvinden. Tot die tijd kan uiteraard het aanbrengen van het beeldmerk wel worden 

uitgevoerd. Uitvoering hiervan is gepland voor 2018. Het te beschikbaar stellen krediet is bedoeld om 

het beeldmerk uit te voeren.  

 

In het kader van gedragsbeïnvloeding willen we samen met Veilig Verkeer Nederland en de Ouderra-

den/BVL groep van de basisscholen in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van 

gedragsbeïnvloeding rondom het halen en brengen van de kinderen. 

 

Uiteindelijk is het doel om met inframaatregelen tezamen met gedragsverandering de verkeersveilig-

heid rondom de scholen te verbeteren. 

 

Dit voorstel gaat over het aanbrengen van het beeldmerk en een aanzet naar gedragsverandering wat 

we samen met Veilig Verkeer Nederland willen oppakken. Het beeldmerk betreft het aanbrengen van 

2 verticale elementen, een aantal horizontale elementen en het plaatsen van zuiltjes. Daarnaast wordt 

het woord “SCHOOL” ingestraat om de schoolomgeving extra te accentueren. 

 

NB26 Uitvoeren integraal gebiedsplan N69 (Investering € 1.080.000, subsidies € 600.000).  

 
 

In de begroting 2017-2020 was al gemeld dat ook voor de jaarschijf 2021 nog uitvoeringsmaatregelen 

integraal gebiedsplan N69 zouden volgen. Deze jaarschijf is nu opgenomen. De lasten van de jaar-

schijven 2017-2020 waren reeds in de begroting 2017-2020 opgenomen.  

 

  

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 112.000 € 0 € 0 € 0 -€ 112.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 112.000 € 0 € 0 € 0 -€ 112.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 5.973 -€ 5.899 -€ 5.824 -€ 5.749 -

2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 735.000 -€ 555.000 -€ 1.080.000 -€ 1.080.000 -€ 1.080.000 -€ 4.530.000

Subsidie / bijdragen derden € 330.000 € 240.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 2.370.000

Netto investering -€ 405.000 -€ 315.000 -€ 480.000 -€ 480.000 -€ 480.000 -€ 2.160.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 21.600 -€ 38.130 -€ 63.250 -€ 88.050 -€ 112.530 -
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NB28 Ontwikkeling herinrichten ’t Hof Noord fase 4 

 
Twee belangrijke onderdelen uit de Centrumvisie (2015) zijn de concentratie van detailhandel in het 

kernwinkelgebied en de optimalisatie van de bereikbaarheid en het parkeren in het kernwinkelgebied. 

 

Ten aanzien van de concentratie van detailhandel is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de 

vestiging van een AH-supermarkt op de locatie van het oude postkantoor en omgeving. Recent is door 

de betrokken partijen, Woningbelang (eigenaar sociale huurwoningen), Bos&Haagland (eigenaar oude 

postkantoor), Rialto (ontwikkelaar) en hr. Beekman (exploitant Albert Heijn supermarkt) geconcludeerd 

dat dit plan, onder voorwaarden, haalbaar is. Het plan omvat de bouw van 30 sociale huurapparte-

menten en ca 1.600 m2 supermarkt. Daarbij zal het vloeroppervlak van de bebouwing aanzienlijk klei-

ner worden waardoor de vrijkomende ruimte kan worden benut voor parkeren en het creëren van een 

verbinding tussen het zuidelijk en noordelijk deel van ’t Hof. Tegelijkertijd wordt een goede oplossing 

voor laden en lossen gerealiseerd. 

Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de doelstelling van de Centrumvisie en wordt bovendien een 

grote trekker op het noordelijk deel van ’t Hof gevestigd waardoor veel meer combinatiebezoeken 

plaats zullen vinden. Ook zal de ontwikkeling een verbetering van de bebouwde omgeving betekenen.  

Bovendien past de ontwikkeling in de geactualiseerde woonvisie omdat de huidige 23 appartementen 

worden vervangen door 30 appartementen die levensloop bestendig zijn en bovendien gasloos (“all 

electric”) en dus duurzaam worden uitgevoerd. 

 

Onderdeel van het beoogde project is dat de gemeente het deel van de gronden dat als openbaar 

gebied wordt ingericht, aankoopt. Daarbij wordt niet de volledige waarde betaald omdat van ontwikke-

laar een bijdrage in de inrichting van het gebied, waaronder de aanleg van parkeerplaatsen, wordt 

verlangd. Ook zal de ontwikkelaar de huidige opstallen slopen.  Daardoor resteert voor de gemeente 

een te betalen bedrag van € 333.000. 

Daarnaast zal het openbaar gebied opnieuw ingericht moeten worden. Hier zullen ca 70 extra par-

keerplaatsen worden ingericht. Ook voor fietsparkeren moet ruimte worden gereserveerd. 

Er is opdracht verstrekt om de gevolgen van de ontwikkelingen rondom Kattendans, IKC en Hof Noord 

(verplaatsing AH) op de parkeersituatie en verkeersstromen in beeld te brengen. De eerste resultaten 

worden in oktober 2017 verwacht.  

 

Voor de realisatie van de 4
e
 fase van het Centrumplan was al een bedrag van € 1.000.000 begroot in 

2018. Doordat nu een groter gebied moet worden heringericht, stijgen de kosten  met € 200.000 naar 

ca € 1.200.000. In dit bedrag is rekening gehouden met de kosten voor aanpassing van het bestem-

mingsplan (€ 35.000, in 2017 verwerkt in de 2
e
 Burap), die de gemeente voor haar rekening neemt.  

Ook een deel van het Sterrepad zal moeten worden heringericht. Dit kan echter plaatsvinden binnen 

de kaders van het gebiedsgericht beheer en worden betaald uit het budget voor groot onderhoud voor 

wegen in de voorziening BORA. 

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 165.000 -€ 333.000 -€ 1.200.000 € 0 -€ 1.698.000

Vervallen investering begroting 2017 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000.000

Subsidie / bijdragen derden / Bora € 0 € 0 € 200.000 € 0 € 200.000

Netto investering (aanvullend) € 835.000 -€ 333.000 -€ 1.000.000 € 0 -€ 498.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) € 44.533 -€ 289.023 -€ 9.913 -€ 9.803

Verkoop voormalige schoollocatie / bibliotheek € 1 € 0 € 0 € 0

Grex verkoop voormalige schoollocatie € 360.000 € 0 € 0 € 0

Grex BRM -€ 180.000 € 0 € 0 € 0

Bijdrage sociale huurwoningen € 0 € 0 -€ 60.000 € 0

Vervallen exploitatielasten bibliotheek € 7.374 € 10.446 € 10.519 € 10.592

Onderuitputting kapitaallasten (ivm verschuiving) -€ 36.183 € 0 € 43.333 € 0

Totaal baten-lasten € 195.725 -€ 278.577 -€ 16.061 € 789

Storting algemene reserve grondexploitatie -€ 180.000 € 0 € 0 € 0

Totaal begroting € 15.725 -€ 278.577 -€ 16.061 € 789
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Omdat er 7 extra huurwoningen gebouwd worden, kan een beroep worden gedaan op de mogelijkheid 

om hiervoor een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is  conform de geactualiseerde woonvisie max.  

€ 65 per m². Daarbij is er echter uitgegaan van grondgebonden woningen. Voor appartementen moet 

echter met hogere kosten rekening gehouden vanwege gemeenschappelijke ruimtes, lift, hogere 

bouw- en onderhoudskosten e.d. Daarom is de bijdrage per m² omgerekend naar een gemiddelde 

bijdrage per woning. In totaal gaat het om een bedrag van € 60.000. 

 

Gerelateerd aan de ontwikkeling Hof Noord is de verkoop van de voormalige bibliotheek aan Bos & 

Haagland voor een symbolisch bedrag van € 1. Hierbij geldt de verplichting dat Bos &Haagland de 

bibliotheek verbouwt tot 6 sociale huurappartementen en deze woningen met voorrang aanbiedt aan 

de huidige bewoners van de 23 appartementen op ’t Hof tegen een vergelijkbare sociale huurprijs. 

Voorwaarde hierbij is dat Bos&Haagland aantoont dat er ook bij deze symbolische aankoopprijs er 

sprake is van een onrendabele top (d.w.z. dat de huuropbrengsten lager zijn dan de investeringskos-

ten). Omdat de bibliotheek geen boekwaarde heeft, heeft deze transactie geen directe financiële ge-

volgen. Indirect is er sprake van een daling van de omvang van de stille reserves. Wel vervallen de 

jaarlijkse exploitatiekosten van de bibliotheek waaronder het groot onderhoud. Op termijn betekent dit 

een daling van jaarlijkse exploitatielasten van ca € 10.500.   

 

Tenslotte heeft Woningbelang aangegeven op de locatie van de huidige Bernardusschool 15 sociale 

huurwoningen te willen realiseren. Ook deze woningen kunnen voor de bewoners van het Hof als 

(tijdelijke) vervangende woning dienen. Hoewel verdere uitwerking van dit plan nog moet plaatsvin-

den, zou de verkoop van de voormalige schoollocatie volgens een voorlopige inschatting een op-

brengst van ca € 150.000 - € 200.000 op kunnen leveren. Bij deze inschatting  is er rekening mee 

gehouden dat de sloopkosten en de afwaardering van de huidige school al in de begroting zijn opge-

nomen en dat vanwege de realisatie van sociale huurwoningen een korting op de grondprijs wordt 

toegepast. 

 

De komende tijd worden de plannen voor het gebouw en de inrichting verder ontwikkeld en wordt  de 

benodigde aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid. Verder zullen de partijen met elkaar in 

overleg treden om e.e.a. uit te werken in overeenkomsten. Uiteraard vindt daarbij een toetsing plaats 

op de relevante juridische aspecten. 

 
NB34 Openbare verlichting omvormen naar Led-verlichting (investering van € 200.000 in elk 
van de jaren 2018-2025)  

 
 

Een van de onderdelen van de klimaatvisie betreft het streven naar een reductie van 60% van het 

energiegebruik in 2025 t.o.v. 2007 bij verkeer en vervoer. Hier maakt de openbare verlichting deel van 

uit. Om dit te behalen dient een versnelling te worden doorgevoerd in de omvorming van conventione-

le naar LED verlichting. Deze versnelling is mogelijk door op andere wijze met de financiële middelen 

om te gaan. In de voorziening BORA zaten middelen om ongeveer 200 lampen per jaar te verledten. 

Ultimo 2017 zijn er nog ruim 4.000 lampen en armaturen te vervangen. Dit betekent dat we nog 20 

jaar bezig zijn. Door het tempo te versnellen en hiervoor kredieten beschikbaar te stellen is het moge-

lijk om in 8 jaren het areaal te verledten. De doelstelling wordt hierbij gehaald.  

Het energieverbruik lag in 2012 op ongeveer 840.000 kWh. Door de omvorming verwachten wij dit 

terug te kunnen dringen naar 300.000 – 350.000 kWh. Hierbij is bovendien rekening gehouden met de 

toename van het areaal in de achterliggende periode.  

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering armaturen -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 800.000

Subsidie / bijdragen derden / Bora € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering (aanvullend) -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 800.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 14.000 -€ 27.800 -€ 41.400 -€ 54.800

Mutatie storting BORA € 34.531 € 34.531 € 34.531 € 34.531

Mutatie explotatiekosten energie € 791 € 4.680 € 8.569 € 12.458

Totaal begroting € 21.322 € 11.411 € 1.700 -€ 7.811
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In onderstaande grafiek geven we inzicht in de beschikbare budgetten en de toekomstige lasten voor 

de vervanging en het beheer van de openbare verlichting. Hieruit wordt duidelijk dat de eerste jaren 

de lasten toenemen, dit als gevolg van de kapitaallasten van de investeringen. Op termijn slaat dit om 

naar een structureel voordeel.  
 

 
 

NB40 Instellen bestemmingsreserve fietsambitie Bergeijk ( € 200.000 N)  

Onder “NB22 Fietsambitie Bergeijk” extra aandacht besteedt aan fietsverbindingen, fietspaden en de 

kwaliteit daarvan. Zo wordt in het kader van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit in 2018 de fietsambitie 

geactualiseerd. Daarnaast wordt vanaf 2018 ingezet op de fietsverbindingen Bisschop Rythoviusdreef 

en Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk – Ploegpad. 

 

De actualisatie van de fietsambitie kan tot gevolg hebben dat andere fietsverbindingen versneld priori-

teit behoeven. Naast de actualisering voor 2018 zijn er vanuit buurgemeenten en de Dorps- en Kern-

raden verzoeken bekend voor verbetering of aanleg van fietsverbindingen en verbetering van de kwa-

liteit van toeristische fietspaden. De bestemmingsreserve fietsambitie Bergeijk biedt ruimte om hierop-

snel in te zetten. Verbetering van de fietsverbindingen komt de toeristische meerwaarde van onze 

gemeente ten goede, daarnaast zorgen goede fietsverbindingen voor alternatieve vervoersmogelijk-

heden. 

 
 
Ontwikkelingen en trends 

Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) 

Verbonden partij op het gebied van verkeer en vervoer is de MRE. In MRE verband is een Gebied 

Gerichte Aanpak overeenkomst opgesteld. Hierin wordt omschreven dat de regio jaarlijks een Regio-

naal Uitvoeringsprogramma (RUP) opstelt. Door het RUP ontstaan subsidiemogelijkheden voor 

mensgerichte en infrastructurele projecten.  

 

 

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 Metropoolregio Eindhoven 
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Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
Wat gaat het kosten? 
 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
 
Grafiek Baten 

 

  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een 

motorvoertuig

% 2015 7 15 12

Overige vervoersongevallen met een gewonde 

fietser

% 2015 9 10 10

Taakveld 2. Verkeer en vervoer Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 4.239 2.280 2.456 2.509 2.668 2.738

b Baten 934 72 41 41 41 41

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -3.305 -2.208 -2.415 -2.468 -2.628 -2.697

d Mutaties reserves storting 0 121 200 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 0 186 45 49 49 49

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -3.305 -2.143 -2.570 -2.419 -2.579 -2.649

2.456Verkeer en vervoer

41Verkeer en vervoer
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Wethouder M. Kuijken  

 

Burgemeester  

A. Callewaert-de Groot 

 

 

 
3. Economie 
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Taakveld 3 “Economie” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven 

 Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente 

 Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en land-

schap 

 

 Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Een goed draaiend bedrijfsleven is van essentieel belang voor Bergeijk. Door de aanwezigheid van 

voldoende bedrijven is er voor veel inwoners werkgelegenheid dichtbij huis. Het bedrijfsleven draagt 

ook voor een belangrijk deel bij aan de leefbaarheid in kleine kernen. Denk hierbij aan het voorzienin-

genniveau in het algemeen, inzet bij verenigingen en sponsoring. Het is voor onze gemeente daarom 

van belang een goed vestigingsklimaat te creëren c.q. te behouden en om de werkgelegenheid zoveel 

mogelijk te behouden. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de samenwerking met 

België / Lommel op economisch en toeristisch gebied te versterken. 

We streven ernaar onze bedrijventerreinen up-to-date te houden en ruimte te houden voor uitbreiding. 

Voor grote bedrijven is het KBP voorhanden en voor iets kleinere bedrijven zijn er lokaal mogelijkhe-

den. In de Kempen hebben we afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘ijzeren voorraad’, zodat er 

steeds een (beperkt) aanbod is van bedrijfskavels.  

Het huidige Economisch Actieplan (EAP) loopt tot en met 2018. We gaan met het Platform Onderne-

mend Bergeijk (POB) in overleg over het opstellen van een nieuw actieplan.  

 

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) 

De uitgifte van bedrijfskavels (vanaf 5.000 m2) op het Kempisch Bedrijvenpark wordt voortgezet. Het 

effect van de aantrekkende economie uit zich in een vergrote belangstelling van kavels.  

 

Kempische Industrie Agenda (KIA) 

In 2017 is de Kempische Industrie Agenda (KIA) vastgesteld. De ambitie is de Kempen te versterken 

als regio die uitblinkt in “smart manufacturing”. Dit om hiermee de regionale economie verder te ver-

sterken. Hiervoor is een aantal projecten geformuleerd, die in gezamenlijkheid met o.a. het Kempisch 

Ondernemers Platform (KOP) opgepakt zullen worden. 

 

Lokale bedrijventerreinen 

De bedrijventerreinen Leemskuilen (Westerhoven) en Rijt (Luyksgestel) zijn volledig uitgegeven. De 

kavels van bedrijventerrein Waterlaat fase VIa (Bergeijk) zijn in particuliere verkoop. Hier is al onge-

veer een derde verkocht. De eigenaar van de kavels aan de Industrieweg (ca 2,5 ha, voormalige loca-

tie Diffutherm) heeft inmiddels ongeveer een kwart uitgegeven en zijn panden deels verhuurd. Gelet 

op de afspraak om een “ijzeren voorraad” beschikbaar te hebben is het dan ook noodzakelijk om de 

volgende fase van Waterlaat voor te bereiden. In 2018 starten wij de bestemmingsplanprocedure. 

 

Centrum ‘t Hof 

Fase 4 van de herinrichting van het centrum is uitgesteld in verband met de ontwikkeling Hof Noord. 

Het bestemmingsplan wordt in 2018 ter vaststelling voorgelegd. De inrichting van het openbaar gebied 

zal in overleg met de omgeving worden vormgegeven. De realisatie van een supermarkt en 30 appar-

tementen zal een flinke impuls opleveren voor het behoud van het voorzieningenniveau van onze 

gemeente en de kwaliteit van de omgeving. 

In 2017 is de gemeente eigenaar geworden van het pleintje Elsenhof. Een plan voor herinrichting van 

dit pleintje wordt in 2018 afgerond. 
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Centrumvisie. 

In februari 2017 heeft de raad een motie aangenomen over de centrumvisie, waarin is gevraagd om te 

bekijken of de centrumvisie nog voldoet aan de kaders/uitgangspunten.  

Op basis hiervan is een onderzoek gestart. De resultaten hiervan worden in oktober 2017 aan de raad 

voorgelegd. 

 

 Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente. 

Toerisme is een belangrijke sector in Bergeijk, zowel voor verblijfs- als dagrecreatie. We hebben jaar-

lijks ruim 1,1 miljoen toeristische overnachtingen. Toerisme is hiermee een belangrijke pijler voor de 

lokale economie: het zorgt voor werkgelegenheid en draagt eraan bij dat het voorzieningenniveau ook 

voor inwoners op peil blijft. Denk aan Center Parcs De Kempervennen, Camping De Paal en De Zwar-

te Bergen, maar ook aan de vele minicampings en Bed & Breakfasts. De toeristen die hier verblijven 

bezoeken ook ons centrum en doen boodschappen bij de plaatselijke bakker en supermarkt.  

De recreatieve potenties willen we nu en in de toekomst zoveel mogelijk benutten. Daarom stimuleren 

en faciliteren wij in brede zin de toeristische sector in Bergeijk en de diverse organisaties die actief zijn 

op dit gebied. 

We denken dat de samenwerking tussen Stichting en Vereniging Promotie Bergeijk, het Teutenhuis 

en de VVV meer op kan leveren. Daarom zijn we in overleg met deze organisaties, met als doel om de 

promotie van Bergeijk effectiever en efficiënter te laten plaatvinden. 

Vanuit de Visie vrijetijdseconomie voor de Brabantse Kempen is een uitvoeringsprogramma ontwik-

keld met de vier andere Kempengemeenten. De visie en het uitvoeringsprogramma zijn door uw raad 

vastgesteld. Doordat er in de vijf gemeenten verschillende besluiten zijn genomen over het Uitvoe-

ringsprogramma, zal nader bepaald moeten worden hoe invulling wordt gegeven aan het uitvoerings-

programma . 

 

 Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en 

landschap 

Op het gebied van duurzame ontwikkeling van het buitengebied wordt samengewerkt met de overige 

kempengemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Dat gebeurt via het Streekplat-

form de Brabantse Kempen, met het Huis van de Brabantse Kempen als uitvoeringsorganisatie. Deze 

organisatie richt zich op het faciliteren van projecten gericht op plattelandsontwikkeling met betrekking 

tot de thema’s Economische Vitaliteit, Land en Landschap en Vitale Vrijetijdseconomie. Er worden 

maatschappelijke initiatieven ondersteund die bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwali-

teiten van het buitengebied. De organisatie van het Huis van de Brabantse Kempen heeft in 2017 een 

nieuwe en meer projectgestuurde structuur gekregen.  

 

Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden al geruime tijd gefinancierd 

uit de daarvoor ingestelde reserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied/Gebiedsakkoord N69. Gelet 

op de brede doelstelling kunnen die maatregelen zeer divers zijn. De maatregelen worden opgeno-

men in het  Plattelandsontwikkelingsprogramma, waarvan het programma voor 2018 is vastgesteld op 

1 juni 2017. Zie verder ook BB23 voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen. 

 

Beleid  

 Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) 

 Economisch Actieplan 2014-2018 (2014) 

 Actualisatie Centrumvisie Bergeijk (2015) 

 Subregionale visie detailhandel de Kempen (2015) 

 Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015) 

 Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008) 

 Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012) 

 Winkeltijdenverordening (sept 2015 )  

 Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
56 

Programmabegroting 2018-2021 

  

Mutaties meerjarenraming 2017-2020 ten opzichte van programmabegroting 2016 

 
Bestaand beleid 
BB26 Toeristenbelasting (€ 43.000 V) 

De toeristenbranche heeft een goed 2016 achter de rug wat zich uitbetaalt in een hogere opbrengst 

toeristenbelasting. Op basis van de door de bedrijven aangeleverde verwachte omzetten rekenen we 

de verwachte opbrengst voor 2018 door. Deze is ca € 43.000 hoger dan wat we hebben opgenomen 

in de jaarschijf 2018. 

 
Nieuw beleid 
NB05 Kempische Industrieagenda (KIA) (€ 15.000 N per jaar, incidenteel tot en met 2021) 

De KIA is het resultaat van gesprekken met ondernemers, bestuurders uit de vijf Kempengemeenten, 

onderwijsinstellingen voor basis- beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, Brainport Development en 

de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Het initiatief voor het opstellen van de KIA komt vanuit de 

ondernemers en is voornamelijk dóór ondernemers opgesteld. Het Huis van de Brabantse Kempen 

heeft het traject begeleid. De ambitie is om 'De Kempen versterken als regio die uitblinkt in smart ma-

nufacturing!'. Voor behoud en versterking van de economische structuur in de Brabantse Kempen is 

samenwerking tussen alle partners in het gebied essentieel. Door gezamenlijk de ambitie uit te spre-

ken om de Brabantse Kempen te versterken als regio die uitblinkt in smart manufacturing en de daar-

bij behorende acties gezamenlijk uit te voeren om dit bereiken, wordt invulling gegeven aan deze sa-

menwerking. In de KIA worden projecten genoemd die allen bijdragen aan deze ambitie. Deze betref-

fen:  

1. profilering van de industriële sector 

2. optimaliseren ruimtelijk vestigingsklimaat 

3. verbeteren aansluiting scholing 

4. vergroten van het innovatieve vermogen 

5. versterken ondernemerscapaciteiten 

6. ontwikkelen strategische acquisitie 

7. versterken samenwerkingsniveau 

 

Alle projecten uit het actieprogramma dragen bij aan de economische versterking van de Brabantse 

Kempen. Omdat niet alle acties gelijktijdig kunnen worden opgepakt is gezamenlijk een prioritering 

aangegeven van de acties voortkomend uit de zeven projecten.  

 Onderzoek naar de kempische maakindustrie  

 Mobiliteit, infrastructuur en industrie  

 Goed geschoolde jongeren  

 Kempische kennisacademie  

Voor het project ‘mobiliteit, infrastructuur en industrie’ is er een link met de ‘bereikbaarheidsagenda 

Brainport Duurzaam Slim Verbonden (NB24)’. Er zal afstemming gezocht worden, zodat geen dubbe-

ling ontstaat. 

 

Om de acties uit de KIA uit te kunnen voeren is het van belang dat de partners, in ieder geval onder-

nemers en gemeenten zekerheden kunnen geven over de financiële bijdragen. Deze middelen wor-

den beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de acties uit de Kempische Industrie Agenda, waarbij 

de verdere uitvoering in handen wordt gelegd van de Kempencolleges. Dit onder de voorwaarde dat: 

 het KOP deelneemt in uren en/of financieel 

 minimaal 3 andere Kempengemeenten financieel deelnemen 

 elk project uitgewerkt wordt naar een plan van aanpak op basis waarvan het college de financie-

ring kan accorderen. 
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NB07 Uitvoeringsprogramma Visie Vrije Tijds Economie (VTE) (€ 46.350 incidenteel in zowel 

2018 als 2019) 

In februari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kempenvisie Vrijetijdseconomie (VTE). 

Deze visie is opgesteld namens de vijf kempengemeenten. Vanuit de visie VTE is een uitvoeringspro-

gramma voor 3 jaar opgesteld om toerisme en recreatie in de Kempen te promoten. Het uitvoerings-

programma is op 1 juni 2017 door de raad vastgesteld. Van 2017 t/m 2019 worden diverse projecten 

uitgevoerd om toerisme en recreatie in de Kempen te promoten met als doel meer bezoekers en meer 

bestedingen.  
 

Doordat er in de vijf gemeenten verschillende besluiten zijn genomen over het Uitvoeringsprogramma 

van de Visie, zal eerst in overleg met betrokken partijen / gemeenten nader bepaald worden hoe invul-

ling wordt gegeven aan het uitvoeringsprogramma. 

 

NB41 Professionalisering promotie Bergeijk (p.m.) 

We denken dat de samenwerking tussen Stichting en Vereniging Promotie Bergeijk, het Teutenhuis 

en de VVV meer op kan leveren. Daarom zijn we in overleg met deze organisaties, met als doel om 

menskracht en financiële middelen te bundelen, zodat de promotie van Bergeijk effectiever en efficiën-

ter kan plaatvinden. Uit dit overleg is duidelijk geworden dat er professionele ondersteuning nodig is 

om te komen tot een daadkrachtige en slagvaardige organisatie, passend bij de schaalgrootte van de 

toeristische sector in Bergeijk. Tot nu toe is de promotie van Bergeijk volledig door vrijwilligers geor-

ganiseerd. Gezien het belang van de sector voor de economie, de leefbaarheid en de werkgelegen-

heid in Bergeijk, is  professionele ondersteuning essentieel. Hiervoor wordt een bedrag p.m. opgeno-

men in de begroting. 

 

NB42 DNA-profiel voor elke kern (€ 30.000 N) 

In lijn met NB41 is er behoefte aan een duidelijke positionering van Bergeijk. In overleg met Stichting 

Promotie Bergeijk, Vereniging Promotie Bergeijk en VVV Bergeijk is gesproken over de inzet van een 

bureau dat onderzoek kan doen naar het DNA van alle dorpskernen van Bergeijk. Door dit onderzoek 

komt het DNA per kern tot uitdrukking, waarmee duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt en het 

belang van elke kern wordt onderstreept. Dit leidt bij inwoners tot een stuk trots op de eigen dorps-

kern, maar ook tot een logisch geheel van bouwstenen, waarop toeristische ondernemers, horeca en 

detailhandel in kunnen haken en van kunnen profiteren. Uiteraard versterkt dit project ook het uitvoe-

ringsprogramma VTE. Voor dit project wordt een bedrag van € 30.000 gereserveerd. 

 

NB43 Uitvoeringsbudget DNA-profiel voor elke kern (€ 50.000 N) 

Vanuit het DNA-traject zullen, in samenspraak met de dorpsraden, meerdere projecten worden opge-

zet. Deze projecten zorgen ervoor dat de eigenheid van de dorpskernen benadrukt wordt en de inwo-

ners trots laat zijn op de eigen identiteit. De projecten beantwoorden vragen als: Wat maakt ons echt 

Westerhoven, Luyksgestel, Riethoven, Bergeijk, het Loo of de Weebosch? En wat maakt onze bewo-

ners anders, bijzonder en misschien wel uniek? Ingeschat wordt dat voor de uitwerking en uitvoering 

van de projecten een bedrag van € 50.000 benodigd is.  
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Ontwikkelingen en trends 

N.v.t. 
 
 
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

N.v.t. 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek lasten 

 

 
 

 

Grafiek Baten 

 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Functiemenging % 2016 47 50,7 50,7

Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten 

product

2013 103 94 94

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 

15 t/m 64 jaar

2016 142,2 174,1 174,1

Taakveld 3. Economie Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 1.061 1.698 697 535 489 486

b Baten 1.961 2.212 1.417 949 958 968

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) 900 513 720 414 469 482

d Mutaties reserves storting 2.481 618 600 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 3.873 631 250 231 238 145

f Saldo taakveld (f = c-d+e) 2.293 527 369 645 707 627

319

59

319

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Economische promotie

0

477

940

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Economische promotie
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Portefeuillehouders 

 

 

Wethouder S. Luijten 

 
4. Onderwijs 
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Taakveld 4 “Onderwijs” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind van 

0-18 jaar 

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

voor elk kind 

 De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het onderwijs 

 De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwets-

bare leerlingen 

 De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor volwas-

senen  

 De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting  

 

 De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk 

kind van 0-18 jaar 

De gemeente Bergeijk voert een Lokale Educatieve Agenda waarin onderwijs, peuterspeelzaalwerk, 

kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp zich gezamenlijk inzetten voor een optimale en 

doorgaande ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht. Vanuit het 

programma Be Active wordt de sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen in nauwe samenwer-

king met deze partners en verenigingen gestimuleerd. 

 

 De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor  een passende onder-

wijsplek voor elk kind 

Elk kind heeft recht op onderwijs en elk kind heeft hierin haar eigen behoefte aan ondersteuning. In de 

meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere (basis)school in de buurt en soms is 

de best passende onderwijsplek iets verder weg. Met de komst van passend onderwijs voert het on-

derwijs samen met de gemeente een beleidsontwikkelagenda waarop thema’s als dichtbij en meest 

passend worden besproken voor het collectief maar ook op casusniveau. Bij het organiseren van een 

passende plek vindt in een aantal gevallen nauwe samenwerking plaats met jeugdhulp. Daar waar 

kinderen buiten de gemeentegrenzen een school bezoeken, draagt de gemeente onder bepaalde 

voorwaarden zorg voor het vervoer. Eigen mogelijkheden van kinderen en gezinnen worden met het 

oog op het stimuleren van zelfstandigheid  hierin meegenomen. 

 

 De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het 

onderwijs 

De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ De Kempen werken nauw samen met de zorgcoördinato-

ren in het onderwijs op casusniveau. In elk team zijn aandachtsfunctionarissen onderwijs benoemd. Zij 

hebben regelmatig contact met de diverse scholen en bespreken met elkaar wat goed gaat en wat 

aandacht behoeft. De basis van de zorgstructuren in het basis- en voortgezet  onderwijs is vormgege-

ven door het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en het Samenwerkingsverband 

voortgezet onderwijs en hiermee dus gelijk voor het betreffende gebied. Ook is het Passend Traject 

Overleg ingevoerd waarbij Jeugdhulp, Onderwijs en Leerplicht zowel fysiek als in een applicatie met 

elkaar samenwerken om thuiszitters te voorkomen en een casusverantwoordelijke toe te wijzen. 

 

 De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar 

kwetsbare leerlingen 

Voortijdig schoolverlaten en het bestrijden daarvan is een belangrijk thema. Zowel gemeenten als 

onderwijs zetten zich in om jongeren een startkwalificatie/diploma te laten halen. Beiden hebben een 

wettelijke verantwoordelijkheid (zoals leerplicht, passend onderwijs, participatiewet) om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt in de regio te verster-
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ken. Speciale aandacht dient uit te gaan naar jongeren in een kwetsbare positie. Vanuit twee ministe-

ries (OCW en SZW)  vraagt de overheid om een sluitend regionaal vangnet voor deze laatste doel-

groep te vormen en de samenwerking te verbreden naar werk & inkomen en jeugdhulp. Dit regionale 

vangnet wordt vormgegeven in de kadernota en het regionale programma van het Regionaal Meld- en 

coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) regio Zuidoost-Brabant. 

 

 De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor 

volwassenen  

Een goede beheersing van taal en rekenen draagt onder andere bij aan het sneller vinden van werk 

(eerdere uitstroom uit de bijstand), actievere betrokkenheid bij de buurt, voorkomen van sociaal isole-

ment, voorkomen van schulden, betere gezondheid en verminderen van onderwijsachterstanden. Alle 

burgers moeten daarom de kans hebben om zich de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardighe-

den eigen te maken om hun (arbeids-)participatie  in de samenleving te bevorderen.  

 

 De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting  

In 2016 en 2017 is de haalbaarheid van het Integraal Kind Centrum binnen de kern ’t Hof verder on-

derzocht met name op het aspect van de meerwaarde van een Integraal Kind Centrum boven het 

principe van het brede-school-netwerk, dat in onze gemeente al is doorgevoerd. De resultaten hiervan 

zullen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming over de voortzetting van dit project. Bij 

positieve besluitvorming zal in 2018 de uitwerking plaatsvinden tot programma van eisen met een 

definitieve investeringsraming en de opstelling van een bestemmingsplan dat de realisatie van het 

Integraal Kind Centrum ook planologisch mogelijk moet maken. De financiële consequenties zullen 

meegenomen worden in een separaat raadsvoorstel over dit onderwerp. 

 
 
Beleid 

 Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017) 

 Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang 2013 (2013) 

 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB07 Leerlingenvervoer (€ 93.000 V) 

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

maakt. Hierdoor zijn meer leerlingen in staat gebleken zelfstandig te reizen wat heeft geleid tot verla-

ging van de kosten. In combinatie met de dalende leerlingenaantallen wordt een structurele afname 

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

De effecten hiervan zijn nu doorgerekend, conform de prijzen van de aanbesteding, vertaald in een 

schatting van de uitgaven voor de komende jaren. De werkelijke uitgaven kunnen nog iets wijzigen, 

omdat in de praktijk van de indeling van de routes het er toch wat anders uit kan gaan zien. In de 1
e
 

Burap 2018 zal een verbeterde raming kunnen worden gemaakt. Dan zijn ook de financiële effecten 

van de definitieve leerlingenaantallen voor het schooljaar 2017 – 2018 bekend. 

 
Nieuw beleid 
NB01 Nieuwbouw Kindcentrum ’t Hof (PM) 

In 2015-2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de realisatie van een integraal 

kindcentrum binnen de kern ’t Hof. In het concept-rapport wordt geconcludeerd dat nieuwbouw van 

een integraal kindcentrum nabij De Kattendans haalbaar is. Op dit moment kan de omvang van de 

investering worden ingeschat op € 6,5 - 8,0 miljoen, mede afhankelijk van nog te maken keuzes. Dit 

vergt een kapitaallast van € 275.000 - € 375.000. Besluitvorming door de gemeenteraad over dit ver-
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volg is voorzien in november 2017. Met dit raadsbesluit is ook bekend hoe het proces in 2018 wordt 

voortgezet.   

 
NB12 Harmonisatie Kinderopvang (budgettair neutraal) 

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) wordt stopgezet en omgevormd naar de inkoop van  

peuterwerk voor de ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Met de betrokken 

partners is een traject opgestart. Het gaat dus om het inkopen van peuterwerk voor 2,5-4 jarigen voor 

ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de geïndiceerde VVE kin-

deren.  

 
NB35 Digi-Taalhuis (€ 18.000 N) 

In de Kempen zijn ongeveer 5.700 mensen uit de actieve beroepsbevolking en 3.500 personen ouder 

dan 65 jaar laaggeletterd. Deze ruim 9.000 personen (totale inwoneraantal: 87.000) zijn in die zin 

kwetsbaar, minder zelfredzaam en minder in staat tot participatie. Deze groep is lastig te traceren. 

Vaak schamen deze mensen zich of zijn zij zich niet bewust van hun lage basisvaardigheden. Het is 

de ambitie van vier kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden plus partners 

(GOW, Ster-college, Bibliotheek de Kempen en Stichting Lezen en Schrijven) om tot een gezamenlijke 

duurzame verbetering van de basisvaardigheden van de Kempische inwoners te komen. 

Hiertoe is in september 2017 een convenant ondertekend en heeft het eerste Kempische  

Digi-Taalhuis haar deuren geopend in het Aquinohuis. Met de partners zijn we in overleg om tot een 

goede verdeling van de toekomstige kosten te komen. 

 
 
Ontwikkelingen en trends 

N.v.t. 
 
 
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

N.v.t. 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2016 2 0 0

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2016 18 6,72 6,72

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 

startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2015 2,4 ? 2,5
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Wat gaat het kosten? 

 

 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
 
Grafiek Baten 

 

 
  

Taakveld 4. Onderwijs Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 1.617 1.688 1.499 1.410 1.393 1.376

b Baten 15 26 26 26 26 26

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -1.602 -1.662 -1.473 -1.384 -1.366 -1.349

d Mutaties reserves storting 1.029 0 0 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 109 257 70 0 0 0

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -2.521 -1.406 -1.403 -1.384 -1.366 -1.349

144

703

653

Openbaar basisonderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en
       leerlingenzaken

0

20

7

Openbaar basisonderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en
       leerlingenzaken
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Wethouder T. Van Hulsel 

 

Wethouder M. Kuijken 

 

Wethouder S. Luijten  

 

Burgemeester  

A. Callewaert-de Groot 

 

 
5. Sport, cultuur en recreatie 
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Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners van 

Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten 

 De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot 

haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie 

 

 De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners 

van Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten 

De maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken zijn onder meer vastgelegd in het ac-

commodatie- en subsidiebeleid. De gemeente faciliteert per kern de investeringen en onderhoud voor 

de buitensporten voetbal, korfbal, tennis en handbal (centraal). Verder faciliteert de gemeente in alle 

kernen de binnensportaccommodaties en de gemeenschapshuizen. Een aantal vrijwilligersorganisa-

ties kan gratis gebruik maken van de gemeenschapshuizen. 

 

De centrale rol voor de gemeente Bergeijk is optreden als regisseur. Wij zorgen voor een aantrekkelij-

ke en stimulerende culturele  en sportieve basis voor de inwoners van Bergeijk met adequaat toege-

ruste instellingen, voorzieningen en subsidiemogelijkheden. Deze infrastructuur voor cultuur, sport 

participatie, cultuureducatie, actieve en passieve sportieve en culturele ontwikkeling is voorwaarde 

voor een brede deelname aan cultuur en sport. 

 

Dit doet de gemeente o.a.  in de vorm BErgeijk ACTIVE!. Dit door middel van sport voor alle doel-

groepen, zoals jeugd, ouderen en gehandicapten, cultuur met name cultuureducatie voor de basis-

schooljeugd en jeugdwerk voor de doelgroep 12 tot 18 jaar. Hiervoor hebben wij met behulp van de 

rijksregeling Combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur, 2 sportcoaches, 1 cultuurcoach, een 

jeugdcoach en sinds 1 maart 2016 een ouderenbeweegcoach aan het werk. Naast dekking uit de 

rijksmiddelen dragen ook externe partijen bij aan deze kosten. Verder doen wij voor 2 jaar mee met 

het loket aangepast sporten regio Eindhoven.  

 

De volwassenen tussen 18 en 55 jaar worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun participatie 

in de samenleving. Wel faciliteren wij deze doelgroep door middel van het accommodatie-, subsidie- 

en minimabeleid. 

 

 De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking 

tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie 

Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit 

6 kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen 

kenmerken het landschap. De gemeente beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. Sporen van 

een rijk verleden zijn dan ook goed zichtbaar, middels archeologische vondsten als ook prachtige 

monumentale gebouwen (bijv. De Ploeg). De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatiefnemers voor 

de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed. Daarnaast wordt de ge-

meentelijke monumentenlijst actueel gehouden en werken we mee aan de organisatie van een jaar-

lijkse monumentendag.  

 
 
Beleid  

 Algemene Subsidieverordening (2016) 

 Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014) 

 Erfgoedverordening gemeente Bergeijk  (2016) 

 Beleidsnota archeologische monumenten (2011) 

 Speelvoorzieningenplan (2009) 
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 Wmo-beleidsplan 2015-2018 (2014) 

 Kadernota cultuurhistorie (2009) 

 Kadernota kunst en cultuur (2010-2013) 

 Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014) 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
BB31 Welzijnssubsidies (€ 14.082 N, oplopend naar € 51.977 N) 
De subsidies worden geïndexeerd op basis van de percentages prijsontwikkeling die in de financiële 
uitgangpunten zijn opgenomen. Deze zijn daarom herrekend. Dit heeft bijstellingen tot gevolg. De 
extra lasten worden gedekt uit de stelpost prijsontwikkeling zoals opgenomen onder taakveld 0. 
 
Nieuw beleid 

NB04 Evaluatie BErgeijk-ACTIVE! (€ 20.000 N vanaf 2019) 

De evaluatie van BErgeijk ACTIVE! wordt aan de raad gepresenteerd. BErgeijk ACTIVE!  is een sa-

menwerking tussen de gemeente en externe partijen.  

De kosten van BErgeijk ACTIVE! worden gedragen door deze partijen en een éénmalige projectbij-

drage vanuit de Rabobank. Het Rijk levert hiervoor een structurele cofinanciering (40% van de totale 

kosten). In de gemeentebegroting is voor het gemeentelijke aandeel al structureel rekening gehouden 

met de dekking van de kosten van BErgeijk ACTIVE! Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemende part-

ners hun structurele bijdrage blijven leveren. Uit de evaluatie blijkt ook dat er behoefte is aan uitbrei-

ding van uren van de jongerenwerker en de ouderenbeweegcoach alsmede wijkgerichte activiteiten. 

Hiervoor is jaarlijks vanaf 2019 € 20.000 extra nodig.   

 

NB06 Uitbreiden bergingscapaciteit sporthal Koolakkers (investering € 40.000 in 2018, kapitaal-

lasten vanaf 2018) 

 
 

De bergingscapaciteit van sporthal Koolakkers is al jaren aan de krappe kant. De bergruimte wordt 

ook benut door de korfbalvereniging in Westerhoven. De behoefte aan bergruimte wordt de komende 

tijd nog groter. Uit het onderzoek van de ouderenbeweegcoach blijkt dat de behoefte om te bewegen 

nadrukkelijk aanwezig is in alle kernen, dus ook Westerhoven, mits hiervoor ook de voorzieningen 

dichtbij aanwezig zijn. De beheerder van de sporthal wil hier samen met de ouderenbeweegcoach 

plannen voor bedenken en nieuwe beweegactiviteiten voor ouderen opstarten. Indoorboogschieten is 

bijvoorbeeld zo’n activiteit maar ook alternatieve zaalsporten. Voor het opbergen van de materialen 

die hiervoor benodigd zijn is, naast de al bestaande behoefte, extra bergruimte benodigd. 

 

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 40.000 € 0 € 0 € 0 -€ 40.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 2.800 -€ 2.760 -€ 2.720 -€ 2.680 -
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NB08 Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk (investering € 25.000 in 2018, kapitaallasten 

vanaf 2018) 

 
 

De groene oase, gelegen in het centrum van Bergeijk, maakt onderdeel van de visie en groenstructuur 

Ploeg tot Kerk. Dit (herstel)project is ook opgenomen in het Groenstructuurplan en Groenbeheerplan. 

Doel is om het bosje aantrekkelijker, veiliger en beter bereikbaar te maken voor bezoekers. Dit doen 

we door het creëren van een eenduidige padenstructuur met halfverharding, verlichting, meubilair en 

lage heesters. Het boskarakter blijft behouden. We herstellen de poel en het talud van het voormalig 

theehuis wordt ingericht als ontmoetingsplek. Aanvullend plaatsen we een info-bord over de cultuur-

historische betekenis van de omgeving, zoals de oorspronkelijke (bos)tuin, met theehuis en brouwerij.  

In totaal  bedraagt het project gebied ± 9.500 m² bos. De kosten zijn geraamd op € 25.000. 

 

NB09 Vervangen naar LED-sportveldverlichting (Investeringen € 70.000 in 2018 en € 140.000 in 

elk van de jaren 2019 en 2021) 

 
 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van 6 sportparken in de 

gemeente Bergeijk. Op deze sportparken heeft de sportveldverlichting een groot aandeel in het ener-

gieverbruik en de energiekosten, welke voor rekening komen van de verenigingen. In het kader van 

het terugdringen van energieverbruik is veel “winst” te behalen door de bestaande traditionele sport-

veldverlichting te vervangen voor LED-verlichting. Een besparing op het energieverbruik van 40-50% 

is realiseerbaar. Dit draagt bij aan onze doelstelling om in 2025 klimaatneutraal te zijn.  

 

Op de lange termijn zijn middelen aanwezig voor het vervangen van de sportveldverlichting. Op basis 

van beschikbare gegevens en een theoretische levensduurverwachting is een natuurlijk moment van 

vervanging bepaald, deze is voor elk sportpark anders. In het kader van duurzaam-

heid/energiebesparing, het voorstel om actief en op basis van een inventarisatie (praktijkgegevens), 

op korte termijn, alle aanwezige sportveldverlichting te vervangen voor LED-verlichting. Te beginnen 

in 2018 met een pilot bij één tennis- en één voetbalvereniging. 

 

De investering voor het aanbrengen van LED-sportveldverlichting is volgens de TUOB-overeenkomst 

voor rekening van de gemeente. Aangezien verenigingen de energierekening betalen, gaat het voor-

deel na plaatsing van de LED-verlichting direct naar de verenigingen. Voorstel is om dit voordeel in 

rekening te brengen bij de vereniging. Verenigingen kunnen deze doorbelasting door een besparing 

op de energierekening terugverdienen. 

 

Naast een energiebesparing levert het tevens een besparing op in de onderhoudskosten voor de ge-

meente. Het structureel vervangen van lampen is niet meer nodig, minder storingen en gebruiksvrien-

delijker, doordat LED-verlichting geen opwarmtijd nodig heeft. Dit werkt door in een lagere storting in 

de onderhoudsvoorziening Bora. 

 
 

 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 25.000 € 0 € 0 € 0 -€ 25.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 25.000 € 0 € 0 € 0 -€ 25.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 1.333 -€ 1.317 -€ 1.300 -€ 1.283 -

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 70.000 -€ 140.000 € 0 -€ 140.000 -€ 350.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 70.000 -€ 140.000 € 0 -€ 140.000 -€ 350.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 3.733 -€ 11.153 -€ 11.013 -€ 18.340 -

Vrijval storting Bora € 0 € 9.268 € 9.268 € 9.268

Bijdrage verenigingen ivm voordeel energie € 759 € 2.312 € 2.312 € 3.864

Totaal netto-lasten -€ 2.974 € 426 € 566 -€ 5.208
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NB21 Uitbreiding parkeergelegenheid Bergerheide (Investering € 30.000, kapitaallasten vanaf 

2018) 

 
 

In het verleden is er als gevolg van de parkeerdruk op de parkeerplaats van sportpark Bergerheide 

een eenvoudige doorsteek gemaakt naar de parkeerplaats van Fitclub de Paal. De parkeerdruk is 

voornamelijk aanwezig in de avonduren en in de weekenden. In de praktijk is gebleken dat bezoe-

kers/sporters geen gebruik maken van die zandweg vanwege een onveilig gevoel door het ontbreken 

van verlichting en de onpraktische ligging ten opzichte van de toegangspoorten naar de beide clubs. 

Bij een volle parkeerplaats wordt geparkeerd in de bermen en soms zelfs langs de Eerselsedijk met 

als gevolg onveilige situaties. Voorgesteld wordt om het huidige parkeerterrein uit te breiden. Door het 

verwijderen van groen en het uitbreiden van de verharding is de bestaande capaciteit van de huidige 

parkeerplaats uit te breiden. Om deze uitbreiding te realiseren stellen we eenmalig € 30.000 beschik-

baar als bijdrage in de kosten van de materialen. Ons TUOB beleid is gericht op zelfwerkzaamheid, 

daarom geldt als voorwaarde dat verenigingen in de aanleg hun steentje bijdragen. Hoe en in welke 

vorm wordt in overleg met de verenigingen bepaald. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een win-win 

situatie. 

 
 
Ontwikkelingen en trends 

N.v.t. 

 
 
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

N.v.t. 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
  

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 30.000 € 0 € 0 € 0 -€ 30.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 30.000 € 0 € 0 € 0 -€ 30.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 1.600 -€ 1.580 -€ 1.560 -€ 1.540 -

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Niet sporters % 2012 ? ? ?



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
70 

Programmabegroting 2018-2021 

  

Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
 
Grafiek Baten 

 

  

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 4.420 3.847 3.818 3.828 3.830 3.863

b Baten 210 424 379 350 344 345

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -4.209 -3.424 -3.439 -3.478 -3.486 -3.518

d Mutaties reserves storting 253 500 500 500 250 0

e Mutaties reserves onttrekking 43 55 7 7 7 7

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -4.419 -3.869 -3.932 -3.971 -3.730 -3.511
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Wethouder T. Van Hulsel 

 

Wethouder S. Luijten 

 
6. Sociaal domein 
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Taakveld 6 “Sociaal domein” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin jeugdigen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die actief deelnemen 

aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. 

 De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en aan de 

maatschappij. Mensen die dat nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe versterken we de 

eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede balans tussen vrijwil-

lige en professionele ondersteuning. 

 De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers zodat zij zich deskundig en met plezier in   

kunnen zetten voor de maatschappij 

 De gemeente Bergeijk zorgt ervoor dat ouderen voldoende zorg en aandacht ontvangen zodat zij 

zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen blijven voeren en volwaardig mee kunnen doen 

in de maatschappij. 

 

 De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin jeugdigen 

zich optimaal kunnen ontwikkelen tot  verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die ac-

tief deelnemen in de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.  

Opvoeden en opgroeien doe je in de samenleving. De ouders zijn de belangrijkste opvoeders, maar 

ook het brede netwerk rondom een gezin bepaalt mede het verloop van de opvoeding. Als de steun 

vanuit de leefomgeving niet voldoende is, kunnen ouders en jeugdigen een beroep doen op professi-

onele hulpverlening. Jeugdprofessionals hebben de plicht om actie te ondernemen als de veiligheid, 

gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige in gevaar komt. De gemeente treft passende, wettelijke 

en bestuurlijke, maatregelen als de veiligheid van de jeugdige in het geding is. 

 

 De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en 

aan de maatschappij. Mensen die dat nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe ver-

sterken we de eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede 

balans tussen vrijwillige en professionele ondersteuning. 

Het gaat hierbij om het versterken van de eigen kracht van mensen met een zorg- of ondersteunings-

vraag en het bieden van hulp bij het oplossen van problemen, zoveel mogelijk binnen het eigen      

netwerk. Dit willen we bereiken door de inzet van professionele hulp. Initiatieven voor zorg in eigen 

dorp, burgerinitiatieven of bijvoorbeeld een dorpsondersteuner, kunnen rekenen op ondersteuning. 

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

de eigen gemeenschap plaatsvinden. 

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

voor Jeugd en Gezin (CJG Plus) alle hulp samen met het gezin coördineert en regisseert. Er zijn extra 

voorzieningen voor ouderen, zoals aangepaste huisvesting en de mogelijkheid van inwoning ten be-

hoeve van mantelzorg. Meedoen in de samenleving betekent ook een zinvolle dagbesteding hebben, 

bij voorkeur betaald werk. De mensen die ondersteuning nodig hebben om betaald werk te vinden, of 

een andere zinvolle dagbesteding, krijgen deze van medewerkers van ISD de Kempen, waarbij het 

Aquinohuis een belangrijke functie vervult. 

Bergeijk streeft ernaar dat haar inwoners niet alleen hulp ontvangen, maar ook hulp geven. Een inwo-

ner die hulp ontvangt bij het doen van het huishouden of bij het zoeken naar werk, kan tegelijkertijd als 

vrijwilliger op bezoek gaan bij een buurtgenoot die eenzaam is. Zo wordt het echt: Bergeijk zorgt voor 

elkaar! 

 

  



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
73 

Programmabegroting 2018-2021 

  

 De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers zodat zij zich deskundig en met plezier 

in kunnen zetten voor de maatschappij 

Vrijwilligers vervullen een essentiële rol in de maatschappij. Niet voor niets worden zij wel de smeer-

olie van de samenleving genoemd.  

De gemeente faciliteert vrijwilligers op verschillende manieren. De gemeente stimuleert scholing van 

de vrijwilligers, evenals ondersteuning en verzekering van hen.   

 

 De gemeente Bergeijk zorgt ervoor dat ouderen voldoende zorg en aandacht ontvangen 

zodat zij zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen blijven voeren en volwaardig mee 

kunnen doen in de maatschappij 

De bevolking van Bergeijk vergrijst, evenals in de rest van Nederland. De komende jaren is het daar-

om van belang om het toenemende aantal ouderen te ondersteunen waar mogelijk. 

Bergeijk heeft zich aangesloten bij het netwerk van Dementievriendelijke gemeenten in Brabant.  

De gemeenschapshuizen in de kernen van Bergeijk vervullen een belangrijke functie. Hier kunnen 

ontmoetingen plaatsvinden voor alle ouderen, die zo niet vereenzamen, maar deel blijven uitmaken 

van de maatschappij. 

De ondersteuning aan mantelzorgers is hierbij van belang. In samenwerking met het Steunpunt man-

telzorg van het GOW Welzijnswerk wordt ondersteuning geboden aan deze belangrijke mensen. 

De verschillende vormen van ondersteuning die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 

worden via het Zorgloket van de gemeente en door ISD de Kempen aan de inwoners verstrekt waar 

nodig. 

 
 
Beleid 

 Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2015-2018) (2017) 

 Kadernota minimabeleid (2018-2022) 

 Wmo beleidsplan 2015-2018 (2014) 

 Beleidsplan schuldhulpverlening (2016) 

 Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014) 

 Verordening Jeugd (2014) 

 Wmo Verordening (2014) 

 Verordening Participatiewet deel Inkomen (2014) 

 Verordening Participatiewet deel Re-integratie (2015) 

 Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 (2015) 

 Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen (2016) 

 

 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB08 Exploitatie gemeenschapshuizen (€ 15.502 N) 

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

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

structureel verhoogd dient te worden. Dit hebben wij verwerkt. 
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BB18 Programmakosten ISD (€ 64.616 V, aflopend naar € 2.310 N) 

 
 

 BUIG 

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

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

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

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

steld. 

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

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

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

 

 Minimabeleid  

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

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

tot extra kosten voor het minimabeleid leidt. De afgelopen jaren zagen we verder oplopende kosten 

voor bewindvoerders. Dit is structureel doorvertaald.  

 

 Schuldhulpverlening (waaronder verschuiving programmakosten naar GRSK) 

De verschuiving van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten betekent dat de programmakos-

ten dalen. De bijdrage aan de GRSK neemt met eenzelfde bedrag toe. De bancaire producten die ISD 

de Kempen bij de Kredietbank West Brabant afneemt voor schuldhulpverlening worden duurder. Ook 

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

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

GRSK. 

 

 Wmo 

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

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

gerekend met een indexering van 1,3%.  

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

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

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

minder bijdrage. 

 

  

A. Programmakosten ISD 2018 2019 2020 2021

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

BUIG (toename cliënten) -266 -319 -373 -373

Minimabeleid (toename cliënten) -53 -53 -53 -53

Schuldhulpverlening (programmakosten naar bedrijfsvoering GRSK) 52 54 59 59

Schuldhulpverlening -13 -12 -14 -14

Wmo 271 257 253 238

Totaal A -8 -73 -128 -143

B. ISD Dekking 2018 2019 2020 2021

Wmo eigen bijdrage -144 -144 -144 -144

BUIG inkomsten rijk (aanvullende bijdrage obv vangnetregeling) 217 236 285 285

Totaal B 73 92 141 141

Saldo (A+B) 65 19 13 -2
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BB19 Sociaal Domein (relatie met BB01 Bijdrage aan verbonden partijen + BB02 Algemene 

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

Subsidie zelfhulp groepen in de Kempen)  

 
 

 Stelpost sociaal domein (€ 506.000 V) 

In de uitgangspunten is opgenomen dat het sociaal domein niet langer budgetneutraal opgenomen 

wordt in de begroting maar dat er zo reëel mogelijk wordt geraamd. Dit betekent dat de stelpost soci-

aal domein komt te vervallen. We houden nog wel rekening met een budget voor loon- en prijscom-

pensatie binnen het sociaal domein, hiervoor is € 69.000 beschikbaar, dit conform de meicirculaire 

2017. Per saldo betekent dit een voordeel van € 506.000. 

 

 Programmakosten participatie (€ 71.000 V) 

Bij inkoop van externe trajecten/producten wordt scherp gelet op de ‘nut en noodzaak’ ervan. Door 

deze werkwijze zijn de lasten hiervoor lager. Samen met de doorwerking van de meicirculaire 2017, 

betekent dit een verlaging van de programmakosten. 

 

 Programmakosten Wmo 2015 (€ 170.000 V) 

De programmakosten begeleiding nemen af. Dit is zowel bij de PGB als de zorg in natura (ZIN) van 

toepassing. De ramingen zijn gebaseerd op de meest actuele inzichten van de ISD. In de PPN 2018-

2021 werd reeds voorzien in een daling van de kosten voor PGB’s. Deze is beperkt bijgesteld. Voor 

ZIN was in de PPN nog geen bijstelling zichtbaar omdat afrekeningen over 2016 nog niet bekend wa-

ren. Inmiddels is dit wel bekend en zijn de ramingen bijgesteld. De ramingen zijn daarbij gebaseerd op 

de het aantal cliënten in het 2
e
 kwartaal 2017. Het aantal cliënten dat begeleiding in natura ontvangt is 

in het tweede kwartaal gestegen. Desondanks vindt hier wel een neerwaartse bijstelling van het bud-

get plaats. De raming in de primitieve begroting was te hoog vastgesteld. Per saldo dalen de kosten 

voor begeleiding met € 135.000. Daarnaast is het gebruik van bestaande budgetten tegen het licht 

gehouden, hier een voordeel van € 70.000. Hier was in de PPN reeds rekening mee gehouden. 

Voor het eerste jaar wordt er voor het Aquinohuis nog een beroep gedaan op het bonusbudget dat de 

gemeente bij de WVK heeft. Na 2018 zal deze echter uitgeput zijn en komen de lasten voor rekening 

van de gemeente. 

De raad heeft op 22 december 2016 beslist om in elk van de jaren 2017 en 2018 € 34.800 vrij te ma-

ken voor de pilot dagbesteding Riethoven. De jaarschijf 2018 wordt nu verwerkt in de begroting. Voor 

de jaren daarna trekken deze raming door, dit op grond van de eerste zeer positieve signalen. 

 

 Programmakosten jeugd (€ 537.000 N) 

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

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

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

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

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

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

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

A. Programmakosten ISD sociaal domein 2018 2019 2020 2021

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

1. Stelpost sociaal domein vrijval 506 592 606 606

2. Programmakosten Participatie 71 54 9 33

3. Programmakosten Wmo 2015 170 170 170 170

4. Programmakoasten Jeugdhulp -537 -639 -639 -639

5. Nieuw beleid -17 -10 -10 -10

a. Totaal bijstelling programmakosten sociaal domein 194 167 135 160

6. Bedrijfsvoeringskosten GRSK sociaal domein -239 -276 -275 -263

b. Totaal bijstelling bedrijfsvoeringskosten GRSK sociaal domein -239 -276 -275 -263

Totaal bijstelling sociaal domein (a-b) -46 -109 -140 -104
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klein volume kinderen (dat een beroep –moet- doen op dure zorg, bijvoorbeeld na een uitspraak van 

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

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

ne verplichtingen beter inzichtelijk te krijgen aan de hand van de verplichtingenadministratie. De bij-

stellingen zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2016, deze zijn doorvertaald naar 2018 en verder. Deze zijn 

overgenomen uit de PPN 2018-2021, de tussentijdse rapportage in 2017 leidt vooralsnog niet tot aan-

vullende bijstellingen. 

De kortingspercentages die het Rijk doorvoert in het macrobudget worden niet in de begroting van de 

Kempengemeenten doorgevoerd voor de Jeugdhulp. 

 

 Nieuw beleid (€ 17.000 N) 

In de begroting is op een aantal onderdelen nieuw beleid opgenomen die onderdeel zijn van het soci-

aal beleid. Dit zijn: 

- NB10 Lidmaatschap Slimmer Leven 

- NB14 Slimme  mobiliteitsoplossingen  

- NB15 Subsidie zelfhulp groepen in de Kempen 

Dit vergt een financiële inzet van ca € 17.000. 

 

De voorliggende mutaties hebben direct betrekking op programmakosten van het sociaal domein. 

Naast deze mutaties zijn er bijstellingen in de bedrijfsvoeringskosten ten behoeve het sociaal domein. 

In de PPN zijn deze reeds aangegeven. Een deel van deze kosten hebben betrekking op verschuiving 

van programmakosten naar bedrijfsvoeringskosten. Een deel betreft extra lasten. Cijfermatig is dit 

verwerkt via BB01 Bijdrage verbonden partijen, maar hier inzichtelijk te maken om de totale bijstelling 

van de uitgaven van het sociaal domein inzichtelijk te maken. 

 

 Bedrijfsvoeringskosten GRSK sociaal domein (€ 239.000 N) 

In de begroting 2018 van de GRSK is er rekening mee gehouden dat de kosten voor bedrijfsvoering 

op het onderdeel jeugdhulp niet afnemen ten opzicht van 2016. In eerdere begrotingen werd er nog 

vanuit gegaan dat de totale kosten voor jeugdhulp (programmakosten en bedrijfsvoeringskosten)  

zouden dalen in lijn met dalende inkomsten van de integratie-uitkering sociaal domein. 

Daarnaast is in de begroting van de GRSK rekening gehouden met bedrijfsvoeringskosten in het ka-

der van de bestuursopdracht participatie. De kosten van de bestuursopdracht werden tot en met 2017 

gedekt door de WVK. Vanaf 2018 is er geen dekking en draagt de gemeente de kosten. Deze extra 

kosten zijn verwerkt in de begroting 2018 van de GRSK. 

Conform de vastgestelde begroting van de GRSK en zoals is opgenomen in de PPN 2018-2021 heeft 

er een verschuiving plaatsgevonden van programmakosten sociaal domein participatie naar bedrijfs-

voeringskosten GRSK. Dit leidt tot een voordeel op de programmakosten van € 46.000 en een nadeel 

op bedrijfsvoeringskosten GRSK. Per saldo nihil. Deze laatste post komt tot uiting op “2. Bedrijfsvoe-

ringskosten GRSK sociaal domein” en “3. Programmakosten Participatie”. 

De voornoemde wijzigingen zijn reeds in de PPN 2018-2021 aangegeven. 

 

BB34 Subsidie Lumens (€ 9.910 N) 

Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein is er landelijk bezuinigd op de inzet van 

zwaardere zorg. Steeds meer vragen voor zorg en ondersteuning moeten worden opgevangen in de 

zogenaamde eerstelijns zorg, waar ook het maatschappelijk werk onder valt. Lumens speelt hierin een 

belangrijke rol en kan met haar werkzaamheden zwaardere zorg en ondersteuning voorkomen.  Uit de 

jaarrapportages van Lumens van de laatste jaren blijkt dat zij structureel meer uren inzetten in Berge-

ijk, dan waarvoor subsidie is toegekend. Dit is niet langer mogelijk. Om te voorkomen dat er wachtlijs-

ten gaan onstaan voor het maatschappelijk werk, wordt de subsidie aan Lumens verhoogd.   
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Nieuw beleid 

NB02 Toekomst de Kattendans (PM) 

Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk, huurder van De Kattendans, heeft op basis van een evaluatie 

van het Strategisch Plan 2006-2009 en door de stichting verwachte ontwikkelingen in de toekomst een 

concept-beleidsvisie opgesteld. Om deze visie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om fors in De 

Kattendans, in de vorm van nieuwbouw of verbouw, te investeren. De gemeenteraad heeft op 20 april 

2017 besloten om in een vervolgfase een programma van eisen op te stellen, waarbij ook een verfij-

ning en aanvulling op de exploitatierisicio’s wordt meegenomen. Met name de in de plannen opgeno-

men bioscoopfunctie behoeft nader onderzoek. 

Opdracht is verstrekt om in een eerste uitwerking met name de focus te richten op de haalbaarheid 

van de bioscoopfunctie. Op basis hiervan zal tussentijdse besluitvorming plaatsvinden ten aanzien 

van opname van een bioscoopfunctie in het op te stellen programma van eisen. Mocht dit leiden tot 

aanpassing van de uitgangspunten als eerder aan de gemeenteraad werd voorgesteld, zal dit worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad in december 2017. Bij uitwerking conform de conclusies uit het 

haalbaarheidsonderzoek is besluitvorming van de gemeenteraad hierover te verwachten medio 2018.  

 

NB10 Lidmaatschap Slimmer Leven (€ 5.000 N vanaf 2018) 

In 2017 is de gemeente Bergeijk lid geworden van de Coöperatie Slimmer Leven 2020. De leden van 

de Coöperatie Slimmer leven 2020 werken samen aan nieuwe ontwikkelingen waarmee mensen ge-

holpen worden om zelfstandig thuis te blijven wonen en zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven. 

Dit onder andere door het inzetten van nieuwe technologie en eHealth toepassingen. Dit zijn toepas-

singen onder meer op het gebied van domotica, zorg op afstand, apps en diensten voor zelf manage-

ment van zorg. 

Bergeijk wil samen met andere gemeenten en de GGD onder andere bekijken of de Coöperatie kan 

bijdragen aan het uitdragen van het concept Positieve gezondheid: 

'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de 

sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven' 

De deelname aan Slimmer leven is gratis voor 2017. Op het moment dat een gemeente daadwerkelijk 

betrokken raakt bij een initiatief en daarmee meerwaarde ervaart van het netwerk wordt het lidmaat-

schap omgezet in een regulier lidmaatschap waarvan de kosten € 5.000 per jaar bedragen. De beoor-

deling van het ontstaan van deze meerwaarde is volledig aan de desbetreffende gemeente.  

 
NB13 Organisatie Aquinohuis (budgettair neutraal) 

Op dit moment heeft de gemeente nog een actieve rol in het beheren en programmeren van het Aqui-

nohuis. Nu de ontwikkeling van het Aquinohuis stabiliseert kan deze actieve rol worden beëindigd. 

Conform ons beleid bestaat er een voorkeur om de accommodatie in gebruik te geven aan een (al dan 

niet nog te formaliseren) derde, die met een duidelijke opdracht het Aquinohuis gaat beheren en pro-

grammeren. Dat zal betekenen dat verschuivingen gaan plaats vinden binnen de beschikbare budget-

ten. Vooralsnog gaan we uit van een budgetneutrale situatie. Mogelijk dat uit een nog te bereiken 

overeenstemming met deze derde volgt dat ook het totale budget moet worden bijgesteld.  

 

NB14 Project Slimme mobiliteitsoplossingen (€ 7.000 N in 2018) 

In 2016 heeft een conferentie plaatsgevonden, rondom het thema “slimme mobiliteitsoplossingen”. 

Om hier in Zuidoost Brabant opvolging aan te geven, wordt een projectplan voorbereid om de aanslui-

ting van doelgroepenvervoer op het OV middels diverse pilots, verspreid over de verschillende ge-

meenten en sub-regio’s te stimuleren. Hierbij worden Taxbus (Wmo), Leerlingenvervoer, Jeugd, dag-

besteding en OV betrokken. Voor de uitvoering hiervan is de oprichting van een projectteam noodza-

kelijk, dat in 2017 en 2018 dit project gaat trekken. De kosten van het projectteam worden gedragen 

door 21 gemeenten en de provincie. De diverse pilots worden separaat door de betrokken gemeenten 

gefinancierd, zoals bijvoorbeeld de pilot platform kleinschalig vervoer Kempengemeenten (zie Taak-

veld 2. Verkeer en vervoer).  
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NB15 Subsidie Zelfhulp groepen in de Kempen (€ 4.850 N vanaf 2018) 

In 2015 is een vrijwilliger gestart met het opzetten van zelfhulpgroepen in Bergeijk. In een zelfhulp-

groep worden ervaringen uitgewisseld. Mensen helpen en steunen elkaar als zij problemen ervaren op 

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

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

ving, financiële problemen, gevolgen van een scheiding, een burn-out of omgaan met je puber. Omdat 

het aantal groepen zich steeds meer uitbreidt is de behoefte ontstaan voor professionele coördinatie. 

Omdat het initiatief duidelijk in een behoefte voorziet, en ook in andere gemeenten deze behoefte 

aanwezig is, is regionaal afgesproken om kosten te delen voor het coördineren van de uitbreiding van 

het aantal groepen in alle Kempengemeenten. Om de investering te borgen wordt aangesloten bij het 

GOW, zodat de initiatiefneemster een professionele organisatie achter zich heeft die haar kan onder-

steunen. 

 

NB16 Verhoging bijdrage 5 gemeenschapshuizen (€ 50.000 N) 

De gemeenschapshuizen vormen een belangrijke voorziening in de kernen. Dit blijkt ook duidelijk uit 

de bewonersavonden die in het kader van veerkrachtig bestuur zijn gehouden. Bureau Berenschot 

heeft ons daarbij ondersteund. Met de decentralisatie van de zorgtaken streven wij ernaar om zorg 

zoveel mogelijk dichtbij de inwoners te organiseren. De gemeenschapshuizen in de diverse kernen 

kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen. In een aantal dorpskernen worden al pilots uitgevoerd 

waarbij dagbesteding in diverse gradaties wordt geboden afhankelijk van de specifieke behoefte in de 

kern. De gemeenschapshuizen vormen een belangrijke plek waar mensen samenkomen en elkaar 

ontmoeten. Na de evaluatie van het gemeenschapshuizenbeleid in 2016 is het contact tussen de be-

sturen van de gemeenschapshuizen onderling en met de gemeente geïntensiveerd en wordt er meer 

samengewerkt. In 2018 wordt het gemeenschapshuizenbeleid wederom geëvalueerd. Vooruitlopend 

op de evaluatie willen wij een financiële impuls geven, waarbij we in overleg gaan over een te leveren 

tegenprestatie. Wij stellen voor om de bijdrage  met € 50.000 te verhogen. 

 

NB30 Minimabeleid 2018-2021 (€ 51.500 N) 

In de vergadering van 29 september 2017 behandelt de gemeenteraad het minimabeleid 2018-2021. 

In de begroting 2018 is op de financiële consequenties geanticipeerd.  

 

NB31 Vroegsignalering en preventie jongerenproblematiek (€ 50.000 N) 

Vanaf 2015 is de Jeugdwet van kracht. Met de invoering van deze wet is de inzet voor jongeren in de 

openbare ruimte veranderd. Jongeren die jeugdhulp nodig hebben worden sindsdien door het CJG+ 

ondersteund en de politie richt zich voornamelijk op jongeren die zich bezig houden met criminele 

activiteiten. Door deze taakverdeling is gebleken dat de taak van vroeg signalering en preventie van 

jongerenproblematiek  in de openbare ruimte nauwelijks wordt ingevuld. Tegelijkertijd blijkt dat de 

jeugdzorg problematieken zwaarder worden. Door de politie, CJG+, en de BOA’s wordt dit onderkend. 

De overige Kempengemeenten erkennen dit probleem ook. Er wordt gezamenlijk bekeken hoe hierin 

te investeren. Vooruitlopend op de uiteindelijke invulling willen wij graag op voorhand een bedrag van 

€ 50.000  (ongeveer 0,5 fte) reserveren voor de invulling van deze taak. Hiermee willen we inzetten op 

het voorkomen van jeugdproblemen. 

 

NB38 Schuldenproblematiek jeugd (€ 2.000 N) 

Tijdens de bespreking van de Perspectievennota 2018-2021 d.d. 27 juni jl. heeft uw raad de wens 

geuit of het college wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te ondersteunen in het om-

gaan met geld om te voorkomen dat zij (onbewust) schulden maken.  

Het College denkt een goed aanbod hiervoor gevonden te hebben bij het Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting (Nibud). Het Startpunt Geldzaken van het Nibud ontwikkelt online geldplannen voor 

huishoudens in verschillende situaties. Eén van deze geldplannen is bedoeld voor Bijna 18-jarigen. 

Zodra iemand 18 wordt verandert er veel ten aanzien van rechten en plichten, zoals ten aanzien van 

werk, zorgverzekering, studie en aansprakelijkheid. Dit geldplan geeft aan wat en hoe. 
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Om jeugd hierop te attenderen informeren we ze actief op de mogelijkheden van deze internetpagina 

met tips over geldplannen. Doel is dat de ze daarmee goed voorbereid zijn en alle financiële zaken, 

waar ze als 18 jarige mee geconfronteerd worden, kunnen regelen.  

Gemeenten die aansluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen de beschikking over alle geldplannen van 

het Nibud ter ondersteuning van inwoners en hulpverleners (vrijwilligers en professionals). Gemeenten 

krijgen een eigen internetpagina. Twee maal per jaar wordt gerapporteerd over het geaggregeerd 

gebruik van de geldplannen. Voor ontwikkeling en beheer van de geldplannen wordt van gemeenten 

een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Gemeenten tot 50.000 inwoners wordt ca € 2.000 gevraagd.  

 

 

Ontwikkelingen en trends 

 Wet banenafspraak 

Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Akkoord is de afspraak om in de periode tot en met 2025 in 

totaal 125.000 banen bij reguliere werkgevers in te richten die speciaal zijn bestemd voor mensen met 

een arbeidsbeperking: 100.000 bij werkgevers in de markt en 25.000 bij overheidswerkgevers. 

In het eerste jaar werd het afgesproken aantal gehaald. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er eind 2016 

in totaal 22.554 banen voor deze doelgroep zijn ontstaan. Het gaat om 18.957 banen in de marktsec-

tor en 3.597 bij de overheid. Daarmee is ook aan de doelstelling van het tweede jaar ruimschoots 

voldaan (20.500 totaal, waarvan 14.000 bij de markt en 6.500 bij de overheid). Wat daarbij opvalt is 

dat de groei van het aantal banen bij werkgevers in de markt heeft plaatsgevonden. Omdat in de pu-

blieke sector vorig jaar minder banen voor mensen met een beperking zijn gerealiseerd dan is afge-

sproken, zet staatssecretaris Klijnsma de voorbereidingen in gang die nodig zijn voor het activeren 

van een quotumregeling, zoals is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. 

De gemeente Bergeijk draagt hieraan bij door, uiterlijk in 2023, 4,83 fte garantiebanen in te vullen. 

Inmiddels zijn 3 fte ingevuld. 

  

 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Het Rijk heeft besloten dat de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen in 2020 over gaat van de 

centrumgemeenten naar alle individuele gemeenten. Dit heeft zowel organisatorisch als financieel 

gevolgen voor het sociaal domein. De centrumgemeente Eindhoven heeft op dit moment een flink 

financieel tekort op Beschermd Wonen. Zij gaan in overleg met de regiogemeenten werken aan een 

plan van aanpak om Beschermd Wonen om te vormen zodat er niet langer een financieel tekort is 

wanneer dit moet overgaan naar alle gemeenten in 2020. Bergeijk is nauw betrokken bij deze ontwik-

keling.  

Voor de maatschappelijk opvang van dak- en thuislozen, blijf-van-mijn-lijf huizen, en vergelijkbare 

voorzieningen is de landelijke discussie nog niet afgerond over de decentralisatie hiervan. Mogelijk 

komt de verantwoordelijkheid hiervoor ook in 2020 naar de gemeente Bergeijk toe. Het college volgt 

de ontwikkelingen op de voet. 

 

 Statushouders 

De afgelopen jaren zijn er enkele tientallen statushouders in Bergeijk komen wonen. Dankzij de goede 

opvang door vluchtelingenhulp maken zij een goede start in de gemeente. Sinds 2017 is het verplicht 

om statushouders een cursus te laten volgen over de normen en waarden van Nederland. Deze cur-

sus moet worden afgesloten met het ondertekenen van een participatieverklaring. Hiermee verklaren 

de statushouders dat zij zich zullen houden aan de in Nederland geldende normen en waarden. 

In overleg met vluchtelingenhulp Bergeijk, ISD de Kempen en de andere Kempengemeenten wordt 

het participatieverklaringstraject in Bergeijk vormgegeven, zodat alle statushouders op tijd de partici-

patieverklaring kunnen ondertekenen. 
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Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 WVK 

 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (onderdelen ISD en CJG+). 
 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 

64 jaar

2016 609,5 680,1 680,1

Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 2015 0,8 0,45 0,45

Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2015 3,5 2,44 2,44

Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten 

opzichte van de beroepsbevolking

2016 66,7 68,2 68,2

Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen 2015 8,2 ? 7,42

Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2015 1,0 1,29 0,4

Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 2016 21,9 13 13

Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar 2016 17,1 6 6

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2016 9,8 9,4 9,4

Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 2016 0,9 1,1 1,1

Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 2016 0,5 - -

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners 2016 52,0 37 37
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Wat gaat het kosten? 

 

 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
Grafiek Baten 

 

  

Taakveld 6. Sociaal Domein Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 12.882 15.047 15.160 15.037 14.967 14.912

b Baten 2.891 3.077 3.051 3.010 3.043 2.743

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -9.991 -11.970 -12.110 -12.028 -11.924 -12.169

d Mutaties reserves storting 277 94 0 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 0 0 0 0 0 0

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -10.269 -12.063 -12.110 -12.028 -11.924 -12.169
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Portefeuillehouders 

 

 

 

Wethouder T. Van Hulsel 

 

Wethouder M. Kuijken 

 

Wethouder S. Luijten 

 
7. Volksgezondheid en milieu 
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Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 De gemeente Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, ge-

zondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en inte-

grale aanpak centraal staan. 

 Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving. 

 

 De gemeente Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, 

gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactie-

ve en integrale aanpak centraal staan. 

In november 2016 is de nota lokaal gezondheidsbeleid voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De 

pijlers van deze nota worden gevormd door een zestal thema’s. Deze thema’s zijn gestoeld op de 

belangrijkste ontwikkelingen op gezondheidsgebied in Bergeijk: 

- Positieve gezondheid 

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! 

- Weerbaarheid 

Weerbaarheid is het vermogen om aangepast gedrag te vertonen en om met een stressvolle situ-

atie om te gaan. Het verwijst naar onze assertiviteit (voor jezelf opkomen), maar impliceert ook dat 

iemand aandacht heeft voor en zich kan inleven in de gevoelens van anderen en verdraagzaam 

kan zijn naar anderen. 

- Eenzaamheid 

In de eigen woonomgeving hulp geven en ontvangen draagt bij aan een sociale en gezonde buurt. 

- Bewegen 

Ook in Bergeijk is nog steeds gezondheidswinst te behalen door een gezondere leefstijl 

- Langer thuis 

Inwoners van Bergeijk kunnen naar eigen wens en waar nodig met ondersteuning zo lang als mo-

gelijk zelfstandig thuis blijven wonen! 

- Milieu en gezondheid 

Ontwikkelingen in mijn omgeving worden serieus genomen in relatie tot gezondheid(sbeleving) 

(fijnstof, geluid- en geurhinder et cetera). 

 

Jeugdgezondheidszorg 

De gemeente heeft een wettelijke taak in het organiseren van de jeugdgezondheidszorg voor kinderen 

in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het basispakket JGZ stelt vaccinaties, screeningen, monitoring en   

signalering actief ter beschikking. Hoewel dergelijke activiteiten er voor alle jeugdigen moeten zijn, kan 

de uitvoering ervan per kind of jongere variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van kind, 

gezin en omgeving en de behoefte van ouders en kinderen. Waar nodig wordt er voorlichting, begelei-

ding en toeleiding naar zorg gegeven. 

 

 Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving 

In 2015 is de Milieuvisie 2015-2018 vastgesteld. Hierin zijn drie pijlers benoemd. 

1) Gezond, veilig en schoon 

2) Transitie afval: Bergeijk streeft naar 5% restafval in 2020 en  

3) Energietransitie: Bergeijk streeft samen met de Kempengemeenten naar Energieneutraal in 2025.  

Uit de visie volgt dat er geen uitvoeringsprogramma wordt opgesteld en de uitgevoerde activiteiten 

worden achteraf verantwoord in een milieujaarverslag. 

In 2018 wordt in samenspraak met de Raad afgestemd of er een nieuwe milieuvisie opgesteld wordt 

en welke vorm deze zal krijgen. 
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Het klimaatbeleid gaat uit van 6 aandachtsgebieden, de zogenaamde klimaatthema’s. De overkoepe-

lende klimaatdoelstelling voor 2025 wordt ontleed in doelen per klimaatthema, zie onderstaande tabel: 

 

Klimaatthema Doelstellingen voor 2025 

A. Gemeentelijke organisatie, gebouwen 

en voorzieningen 

Een geheel energieneutrale organisatie 

B. Woningen en huishoudens Volledig energieneutrale nieuwbouw 

De realisatie van 40% besparing in de bestaande bouw 

t.o.v. 2007 

C. Utiliteitsgebouwen Volledig energieneutrale nieuwbouw 

De realisatie van 40% besparing in de bestaande bouw 

t.o.v. 2007 

D. Bedrijven en non-profit organisaties Volledig energieneutrale nieuwbouw 

De realisatie van 40% besparing in de bestaande bouw 

t.o.v. 2007 

3 a 4% jaarlijkse energiebesparing in alle bedrijfsproces-

sen tot 2025 

E. Verkeer en vervoer Reductie van 60% van het energiegebruik t.o.v. 2007 

F. Duurzame energie Opwerking en toepassing van ca 4,8 PJ per jaar aan 

duurzame energie vanaf 2025 

Bron: klimaatsvisie Kempengemeenten  

 

Verkenning duurzame energieopwekking 

In 2009 hebben de afzonderlijke gemeenteraden van de 5 Kempengemeenten de Klimaatvisie 

vastgesteld, met als doelstelling om in 2025 Energieneutraal te zijn als Kempen. Vanaf 2009 trekken 

de gemeenten gezamenlijk op om projecten te initiëren om deze doelstelling te bereiken. 

Er worden resultaten geboekt en het energieverbruik in de Kempen neemt af. De toepassing van 

duurzame energie neemt toe. Dit blijkt uit tussentijdse monitoringen. Ondanks alle moeite die de ge-

meenten erin gestoken hebben, is uit de tweejaarlijkse monitoringen gebleken dat de gemeenten indi-

vidueel en in samenhang achterlopen op de doelstelling. Deels komt dat doordat ontwikkelingen vaak 

afhankelijk zijn van initiatiefnemers en gemeenten meer een faciliterende rol hebben. Deels komt dat 

doordat er projecten vaak een ad hoc karakter kennen. Hoewel het niet realistisch lijkt om in 2025 

energieneutraal te zijn is het wel belangrijk om de doelstelling energieneutraal overeind  te houden. 

Denk aan het opraken van fossiele brandstoffen maar ook de klimaatverandering waar we mee te 

maken krijgen. In dat verband is het beter te spreken over “duurzaamheid”, omdat het meer omvat 

dan alleen energie, maar ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld waterbeheer. Het is dus van be-

lang om op zoek te gaan naar (andere) manieren om (grote) projecten te kunnen opstarten die sub-

stantieel gaan bijdragen aan duurzaamheid. 

Om de doelstelling energieneutraliteit te bereiken moeten forse energiebesparingen en aanhoudende 

efficiencyverbeteringen in alle sectoren plaatsvinden, de energievraag met zestig procent reduceren 

ten opzichte van de huidige consumptie. Tegelijkertijd worden alle mogelijke hernieuwbare energie-

bronnen in de Kempen duurzaam aangewend om in de restvraag te voorzien. Dit potentieel is be-

schikbaar in diverse vormen zoals zon, wind, water en biomassa. 

 

In navolging op de klimaatdoelstelling gaan we alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken. 

Hiervoor worden in 2017 energiescans uitgevoerd die leiden tot een uitvoeringsprogramma. Bij de 

energiescans wordt de bestaande situatie in kaart gebracht en voor elk gebouw de kansrijke duur-

zaamheidsmaatregelen onderzocht om te komen tot een energieneutraal gebouw. Hierbij zal in eerste 

instantie prioriteit gegeven worden aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het ener-

gieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we kunnen 

nemen om dit duurzaam op te wekken.   
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Windenergie en grootschalig zon: provinciale beleidslijnen laten windmolens en grootschalige zonne-

energie (“zonneweides”) niet zonder meer toe. Daarom werken de kempengemeenten samen aan een 

focuskaart en een onderbouwing, inclusief invulling van sociale randvoorwaarden, welke aan de pro-

vincie voorgelegd wordt. Doel is om de lokale samenleving te laten profiteren van de opbrengsten van 

de windmolens en de lusten en lasten daarmee te verdelen. Om het gesprek over hernieuwbare ener-

gie gefundeerd te kunnen voeren heeft de provincie Noord-Brabant laten onderzoeken hoe groot de 

energieopgave is in 2050, hoe groot de besparing- en opwekpotentie is, en wat het bijbehorende ruim-

tebeslag is per bron en per scenario. Dit traject wordt “Ruimte voor Energie” genoemd en Bergeijk is 

bestuurlijk trekker voor Integrale Strategie Ruimte.  

Vanuit het traject Ruimte voor Energie is veel losgemaakt. Met de provincie worden versnellingsaf-

spraken gemaakt om als eerste regio in Nederland Energieneutraal te worden.  

Uit het onderzoek Ruimte voor Energie blijkt dat zon- en windenergie op dit moment de meest duur-

zame energiebronnen zijn met de grootste potentie. Daar liggen dus kansen die wij graag aangrijpen. 

Door nu enerzijds in gesprek te gaan met inwoners, investeerders en ontwikkelaars en anderzijds een 

beeld te vormen van onze (sociale) voorwaarden, zijn we ervan overtuigd een transparant proces in 

gang te zetten.  

Het doel is om projecten op gebied van windenergie en grootschalige zonne-energie in onze gemeen-

te te realiseren, en wel zodanig dat de lokale samenleving profiteert van de komst van deze duurzame 

energiebronnen.  

 

Dit zijn twee voorbeelden die al lopen en waarmee we in 2018 actief verder gaan.  
Voor het totaalbeeld en borging van de diverse duurzaamheidsprojecten stellen we een programmati-
sche aanpak voor. 
 

Beleid 

 Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015) 

 Kempische klimaatvisie (2009) 

 Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016) 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

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

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

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

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

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

De containers zijn in 2017 overgenomen voor € 97.710. De kapitaallasten zijn in 2018 € 33.873. Voor-

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

en werkt door naar volgende jaren.  

 
BB11 Europese Energie-Efficiency Richtlijn (€ 5.000 N) 

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

Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak zijn gemeenten gecompenseerd in de algeme-

ne uitkering. Dit is opgenomen in de decembercirculaire 2016.  

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

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

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

dekking via rioolheffing) 

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

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

Bergeijk een meetnet ingericht in 2011. Naast de cluster-brede doelen vanuit Kallisto, heeft de ge-
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meente eigen informatievragen en meetdoelen voor het monitoren van de riolering en de relatie met 

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

zijn onderdeel van de overeenkomst inzake de Dienst Monitoring afvalwaterketen zuiveringscluster 

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

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

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

gen.  

 
BB22 Riolering (investering 2021 € 1.386.000, exploitatie € 6.608 N in 2018, oplopend naar  

€ 71.475 V in 2021) 

In de door de gemeenteraad vastgestelde Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) zijn investe-

ringen in de riolering benoemd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt door inkom-

sten uit rioolheffing. Daarmee is dit budgettair neutraal opgenomen in de begroting. In de ramingen 

zijn in de begroting 2017 de investeringen voor de jaren 2018-2020 al opgenomen. Nu voegen we de 

jaarschijf 2021 toe.  

Daarnaast is de berekening van de rioolheffing geactualiseerd. Hier zijn de kapitaallasten en de uren-

toerekening geactualiseerd. De inkomsten uit rioolheffing zijn herrekend op basis van het actuele aan-

tal aansluitingen, gebaseerd op de 1
e
 aanslag 2017. Tevens heeft een correctie plaatsgevonden in de 

jaarschijf 2021. Ook het btw-effect heeft een begrotingsresultaat tot gevolg.  

 
BB28 Project Weerbaarheid de Kempen (€ 4.500 N) 

De vier Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Reusel-De Mierden en Eersel starten in 2017 met het 

project Versterken van de (sociale) weerbaarheid van kinderen, jongeren en de eigen kracht van hun 

ouders in de Kempen 2018-2021. In 2017 is hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van 

aanpak moet een actieplan opleveren waarin gemeenten en partners zoals scholen, welzijnsorganisa-

ties, sportverenigingen et cetera werken aan een sluitend aanbod om weerbaarheid van onze kin-

deren te vergroten en hun ouders daarbij te ondersteunen. Hiermee sluiten de Kempengemeenten 

aan op deze zorgen en willen zij bijdragen aan een positief opgroeiklimaat en zorgen voor de juiste 

ondersteuning en toerusting van opvoeders. We hopen en verwachten hiermee te bereiken dat meer 

kinderen weerbaar worden en meer ouders voldoende eigen kracht ervaren in hun rol als opvoeder.  

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden (CJG+ en gezondheidsbeleid) 

willen het thema weerbaarheid structureel en integraal uitwerken. De GGD en het CJG+ zijn hierbij de 

gezamenlijke kartrekkers. 

Het project sluit wat betreft drugsgebruik en preventie hiervan aan op het onderzoek van de regio 

Zuid-oost Brabant naar Drugsgebruik en gezondheid. 

Om beide projecten goed uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om het budget van het project Laat 

je niet flessen (€ 7.500) op te hogen tot € 12.000 (structureel). 

 

BB30 Subsidie duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk (€ 100.000 N) 

Bij de behandeling van de PPN 2018-2021 is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om extra 

middelen beschikbaar te stellen voor de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 

gemeente Bergeijk. Op basis van de ervaringscijfers van 2016 en eerste half jaar 2017, verwachten 

we meer subsidie te verstrekken.   

Om de investeringen in duurzame energie nog meer te stimuleren gaan wij de subsidieverordening 

verruimen c.q. uitbreiden. Binnen de huidige subsidieregeling duurzame energie voor particulieren 

gemeente Bergeijk bestaat de mogelijkheid om subsidie te verstrekken voor warmtepompen. Deze 

vergoeding is zeer beperkt ten opzichte van de investeringskosten waardoor er nauwelijks een stimu-

lans is om dit realiseren. Verder denken wij aan het verbreden van de subsidieregeling duurzame 

energie particulieren (bijvoorbeeld door een bijdrage beschikbaar te stellen voor het realiseren van 

een Nul Op de Meter-woning).  

We willen hiervoor  een eenmalige impuls geven door de regeling voor het jaar 2018 (van € 50.000) 

met € 100.000 te verruimen. Hiervoor volgt een nader voorstel. 
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BB35 Controle asbestsaneringen (€ 10.000 N) 

Tot 2017 hield de gemeente toezicht op de controle van sloopmeldingen waarbij asbest vrij kwam. Met 

ingang van 1 juli 2017 is dit een toezichtstaak van de omgevingsdienst geworden. Met de omgevings-

dienst is een afgesproken (toekenning van prioriteit op basis puntensysteem) met welke diepgang 

controles worden uitgevoerd.  

Omdat in 2024 alle daken waarop asbest ligt moeten worden verwijderd verwachten wij de  komende 

jaren in toenemende mate sloopmeldingen waarbij asbest wordt verwijderd. In 2016 jaar hebben we al 

veel meldingen gehad vanwege de hagelstorm die met name Luyksgestel heeft getroffen. Daardoor 

zijn bijna 400 meldingen ontvangen terwijl de jaren daarvoor het gemiddelde op ongeveer 85 meldin-

gen lag. We verwachten de komende jaren ongeveer 150 à 200 meldingen per jaar te ontvangen. Dit 

betekent naar verwachting een geschatte extra kostenpost van € 10.000. Dit wordt opgenomen in het 

werkprogramma 2018 van de ODZOB.  

 

 
Nieuw beleid 
NB11 Instellen en faciliteren AED-werkgroepen in elke kern (€ 4.500 structureel vanaf 2018) 

Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren als iemand een 

hartaanval krijgt en gereanimeerd moet worden heet Hartslag Nu. Hartslag Nu is van de sector Ambu-

lancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland. Hartslag Nu is gekoppeld aan 

het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie wor-

den niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in 

de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale 

app. Als iemand/een bedrijf zijn AED beschikbaar wil stellen, dient deze aangemeld te worden bij 

Hartslag Nu. De AED moet dan op de opgegeven tijdstippen bereikbaar en inzetbaar zijn. 

Doelstelling is dat binnen 6 minuten een hulpverlener met werkende AED bij het slachtoffer aanwezig 

is. Hiervoor is nodig dat: 

 Er voldoende, goed onderhouden AED’s zijn in de gemeente Bergeijk (maximale afstand tussen 

AED’s in de bebouwde kom van 400 m); 

 Er voldoende, getrainde burgerhulpverleners zijn in Bergeijk; 

 De AED’s en burgerhulpverleners aangemeld zijn bij Hartslag Nu; 

 We een duurzame structuur van werving, onderhoud en (bij)scholing van AED’s en burgerhulpver-

leners hebben. 

Om dit te garanderen willen we in iedere kern een AED-werkgroep oprichten faciliteren, al dan niet 

ressorterend onder de dorpsraden, die verantwoordelijk worden voor o.a. het onderhoud, de dekking, 

en training van vrijwilligers.  

Streven is om de bedoelde werkgroepen in 2017 op te richten. Zij kunnen dan in 2018 aan de slag 

gaan met de genoemde taken. 

 

NB36 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen (investering € 200.000 in elk van de jaren 2018-

2021) 

 
 

Een van de doelstellingen van de gemeentelijke klimaatvisie is om de gemeentelijke gebouwen ener-

gieneutraal te maken. Als streefjaar is 2025 benoemd.  

 

Om te komen tot een concreet uitvoeringsprogramma en om op lange termijn inhoud te geven aan 

duurzaamheid, worden in het najaar van 2017 energiescans uitgevoerd bij de gemeentelijke panden 

met het grootste energieverbruik. U kunt dan onder andere denken aan de sportaccommodaties, 

sporthallen, gemeenschapshuizen en het gemeentehuis. 

2018 2019 2020 2021 Totaal

Bruto investering -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 800.000

Subsidie / bijdragen derden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Netto investering -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 200.000 -€ 800.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 

Kapitaallasten (cummulatief) -€ 17.333 € 34.399 € 51.199 -€ 67.732
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Bij de energiescans wordt de bestaande situatie in kaart gebracht en voor elk gebouw de kansrijke 

duurzaamheidsmaatregelen onderzocht om te komen tot een energieneutraal gebouw. Hierbij zal in 

eerste instantie prioriteit gegeven worden aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van  

het energieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we 

kunnen nemen om dit duurzaam op te wekken.   

De maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met de meerjarenonderhoudsplan-

ningen (MJOP) van de betreffende gebouwen. 

 

Voor de periode van 2018 tot en met 2021 willen we onze inzet op dit onderwerp intensiveren. 

Vooruitlopend op het concrete uitvoeringsplan stellen we voor om jaarlijks voor een periode van 4 jaar 

€ 200.000 opnemen in de begroting. De doelstelling is om het energieverbruik terug te dringen om 

daarmee een bijdrage te leven aan het terugdringen van de CO² uitstoot. We gaan er dan ook voor-

alsnog niet vanuit dat er ook een financieel voordeel te behalen is.  

 

Als eerste concrete maatregel willen we in 2018 starten met het energieneutraal maken van de MFA 

Luyksgestel. Het plaatsen van PV-zonnepanelen kan hier zeer waarschijnlijk aan bijdragen.  

 

NB37 Geluidsmetingen (€ 5.000 N) 

In 2017 wordt onze APV aangepast en worden geluidsnormen opgenomen o.a. t.b.v. het toelaten van 

een bepaald geluidsniveau (tijdens evenementen). In het verleden was slechts opgenomen dat er 

geen overlast mocht ontstaan, in de nieuwe APV zullen geluidswaarden worden opgenomen om dit 

beter te regelen. Om deze (voor)waarden te kunnen controleren moeten tijdens evenementen geluid-

metingen worden verricht. Die expertise hebben we zelf niet in huis en zal door externe(n) moeten 

worden uitgevoerd (ODZOB). Uitgaande van 10 geluidcontroles (metingen) per jaar ramen wij hiervoor  

€ 5.000. Dit wordt onderdeel van het werkprogramma 2018 van de ODZOB. 

 

NB39 Invoeren bestemmingsreserve duurzaamheid (€ 75.000 N) 

Bij een programmatische aanpak wordt de relatie gelegd tussen de doelstelling op lange termijn en 

alle projecten en activiteiten die naar de realisatie van die doelstelling moeten leiden. Het idee daarbij 

is dat er een reserve gevormd wordt waaruit jaarlijks middelen beschikbaar gesteld kunnen worden 

voor de uitvoering van een jaarprogramma. In het jaarprogramma worden de projecten benoemd, 

waarbij wordt aangegeven wat de uitvoering daarvan kost, maar ook hoe deze bijdragen aan het be-

reiken van de doelstelling. De subsidieregeling duurzame energie particulieren wordt in 2018 geevalu-

eerd. Een eventuele voorzetting van de subsidieregeling wordt betrokken in een nieuw jaarprogram-

ma. Er zullen procesafspraken moeten worden gemaakt en er zal capaciteit beschikbaar moeten zijn 

om de projecten uit te voeren. Hoe dit precies vorm krijgt wordt nader uitgewerkt. Essentieel is wel dat 

er middelen beschikbaar moeten zijn om ook daadwerkelijk projecten van de grond te tillen. Boven-

staand bedrag is nodig voor het in beeld brengen van de projecten en uitvoering van kleine projecten. 

Het is evident zijn dat grote investeringen niet uit deze bestemmingsreserve bekostigd kunnen wor-

den.  

 

 

Ontwikkelingen en trends 

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

Er komen meer ambulances en meer personeel. Door een betere spreiding van de locaties komt er 

een betere dekking voor de inwoners. Bovendien is het de bedoeling dat de ambulances continu on-

derweg zijn en minder op de standplaats- en opkomstlocatie staan. Verwacht wordt dat dit er toe zal 

leiden dat de aanrijtijden verbeteren. De ambulancepost in Valkenswaard wordt verplaatst naar Leen-

de. In Waalre komt bij het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) een nieuwe standplaats. Die zorgt 

voor een betere dekking en zal waarschijnlijk leiden tot een verbetering van de aanrijtijden voor onze 

gemeente. Enerzijds omdat er meerdere ambulances op die locatie komen en anderzijds omdat er ter 
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plaatse een directe aansluiting komt op de snelweg. Standplaats Eersel levert in de praktijk de meeste 

ambulances ritten naar Bergeijk. 

 

Veehouderij en gezondheid 

Op 16 juni 2017 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het rapport 'Veehouderij en Ge-

zondheid Omwonenden (aanvullende studies): analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en 

uitstoot van bio-aerosolen' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport bevestigt de conclusie 

van het eerdere rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' dat mensen die rondom pluim-

veehouderijen wonen, een grotere kans hebben op het oplopen van een longontsteking.  

Verder blijkt uit het rapport dat ook rondom geitenhouderijen mensen een grotere kans hebben om 

een longontsteking op te lopen. Tot 2011 is de Q-koortsepidemie hierop waarschijnlijk van invloed 

geweest. Het verhoogde risico vanaf 2011 kan nog niet worden verklaard.  

Ten slotte bevestigt het onderzoek de eerdere conclusie dat mensen met COPD, die in de buurt van 

veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van 

veehouderijen wonen.  

De staatssecretaris roept bestuursorganen op om "bij het nemen van besluiten op het gebied van 

ruimtelijke ordening en, voor zover mogelijk, bij het nemen van besluiten over het verlenen van ver-

gunningen, rekening te houden met deze zorgelijke signalen". Daarbij zijn wij als bestuursorgaan wel 

gebonden aan het huidige omgevingsrechtelijk kader. Daarbij kan op veel onderdelen nog niet gesp-

roken worden van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Zoals eerder aangegeven vraagt 

de gemeente Bergeijk altijd advies op bij de GGD bij ontwikkelingen rondom veehouderijen.  

Zie ook taakveld 8.  

 

 
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 GGD 
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Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
 
Grafiek Baten 

 

 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 2015 168,0 55 55

Hernieuwbare elektriciteit % 2014 12,6 2,1 10

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 2.833 3.655 3.786 3.701 3.717 3.775

b Baten 40 3.303 3.387 3.448 3.464 3.524

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -2.793 -352 -399 -254 -253 -251

d Mutaties reserves storting 0 0 75 0 0 0

e Mutaties reserves onttrekking 0 0 0 0 0 0

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -2.793 -352 -474 -254 -253 -251

691

1.173

1.275

602

45

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen

0

1.748

1.625

0

14

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
92 

Programmabegroting 2018-2021 

  

  



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
93 

Programmabegroting 2018-2021 

  

  

 

Portefeuillehouders 

 

 

 

Wethouder T. Van Hulsel 

 

Wethouder M. Kuijken 

 

 

8. Volkshuisvesting,  
ruimtelijke ordening en  
stedelijke vernieuwing 
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Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ste-
delijke vernieuwing” 
 
 
Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? 

 Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden 

door realisatie van voldoende woningen 

 Strategisch grondbeleid 

 Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied 

 

 Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoe-

venden door realisatie van voldoende woningen. 

In 2017 is de nieuwe provinciale woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling verschenen. Hierin wordt 

de ontwikkeling van de bevolking tot 2040 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de bevolkingsgroei later 

afvlakt en er pas na 2030 een krimp ontstaat in de landelijke gebieden. Vanwege gezinsverdunning, 

de huisvesting van arbeidsmigranten en de stijgende levensverwachting blijft er een behoefte aan 

nieuwe woningen bestaan. We moeten rekening houden met verdere vergrijzing. Daarom zetten we in 

op de bouw van levensloopbestendige woningen, d.w.z. woningen die zowel voor starters als senioren 

geschikt zijn, dan wel eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden. 

Ten opzichte van de vorige prognose uit 2014 is er weinig verandering. Er is echter op dit moment 

voldoende restcapaciteit (woonbestemming in vastgestelde of in voorbereiding zijnde bestemmings-

plannen) beschikbaar om aan de Bergeijkse woningbehoefte te voldoen. Gelet hierop en gezien de 

huidige marktsituatie zijn we terughoudend met het toekennen van nieuwe woonbestemmingen. Het al 

enkele jaren geleden ingezette beleid om in beginsel geen medewerking te verlenen aan nieuwe ver-

zoeken tot woningbouw, ook als die een individuele kavel betreffen, wordt voortgezet. Alleen die ver-

zoeken die naast de huisvesting als zodanig een duidelijke verbetering van de leefomgeving teweeg 

brengen en een groot maatschappelijk belang dienen, kunnen worden gehonoreerd. Hieronder wordt 

nadrukkelijk ook begrepen het eerder  vastgestelde nieuwe beleid t.a.v. Wonen en Zorg en het bou-

wen voor de doelgroepen. Ook Ruimte voor Ruimte woningen vallen hieronder, mede omdat deze 

woningen niet ten laste komen van het woningcontingent.  

 

Voor wat betreft de woningbouwopgave ligt de nadruk op het realiseren van voldoende sociale huur-

woningen. Hiervoor wordt ook bij aantoonbare financiële noodzaak een lagere gemeentelijke grond-

prijs gehanteerd. De sociale huurwoningvoorraad staat onder druk. Enerzijds omdat Vestia woningen 

wenst te verkopen en de huurprijzen verhoogt waardoor deze buiten de sociale huurprijsgrenzen ko-

men te vallen. Anderzijds door de toenemende behoefte aan sociale huurwoningen, o.a. ten behoeve 

van de huisvesting van statushouders en andere urgenten. Wij verwachten dat de taakstelling voor 

huisvesting van statushouders in 2018 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2017, nl. ca. 25 statushou-

ders. De huisvesting van statushouders en realisatie van nieuwe sociale huurwoningen is een belang-

rijk onderdeel van de jaarlijkse prestatie-afspraken. 

Er wordt in 2017 onderzocht naar mogelijkheden voor de overname van het bezit van Vestia door een 

andere corporatie. Op deze wijze kan de sociale huurvoorraad zoveel mogelijk behouden blijven. 

Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad zijn voor 2018 afspraken gemaakt met enkele corpora-

ties en worden naar verwachting ca. 25 woningen gerealiseerd (Terlo, Trilo). Daarnaast worden voort-

durend met de corporaties locaties beoordeeld op haalbaarheid. 

 

De voortgang van de woningbouw wordt gemonitord met de woningbouwmatrix. Hierin zijn voor 2018 

ca. 50 woningen opgenomen. De totaal beschikbare harde restcapaciteit binnen de gemeente be-

draagt 350 woningen. Daarnaast is er nog een zachte plancapaciteit van ca. 350 woningen. We ver-



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
95 

Programmabegroting 2018-2021 

  

wachten dat de komende 10 jaar gemiddeld ca. 50-60 woningen per jaar worden gebouwd. Hierbij is 

de marktsituatie een sterk bepalende factor voor de daadwerkelijke realisatie. 

Wel zien we initiatieven en we ontvangen verzoeken voor de bouw van woningen voor bijzondere 

doelgroepen. Deze initiatieven proberen we zo veel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. 

 

In 2017 zijn initiatieven genomen om binnen de kern De Weebosch te komen tot een aanbod aan 

starterswoningen. Het betreft hier private ontwikkelingen, waarin de gemeente een faciliterende rol 

heeft. Eén van deze initiatieven is de locatie Kapelledries II. Potentiële starters zijn in 2017 in contact 

gebracht met de ontwikkelende partijen. De plannen zijn in 2017 verder voorbereid en uitgewerkt. In 

2018 zullen, bij ‘groen’ licht, de voor deze projecten benodigde bestemmingsplan procedures worden 

doorlopen/afgerond.  

Dit geldt ook voor de mogelijke ontwikkeling van woningen op de locatie “Achter de Sleutel” in Riet-

hoven. Daarbij is er voor gekozen om in lijn met de gedachte van de Omgevingswet de omgeving bij 

de ontwikkeling te betrekken door een uitgebreid participatietraject waarbij ook de initiatiefnemers een 

belangrijke rol hebben. Bij dit project heeft de gemeente in beginsel een faciliterende rol. 

In Westerhoven zal in 2018 het proces rond de locatie St Servatius II worden afgerond. Hier heeft de 

gemeente deels gronden in eigendom, zodat er voor dit plan ook een grondexploitatie zal worden 

vastgesteld. 

 

Binnen de kern Bergeijk is de ontwikkeling Hof Noord van groot belang. Het plan omvat de bouw van 

30 sociale huurappartementen en ca 1.600 m² supermarkt. Daarbij zal het vloeroppervlak van de be-

bouwing aanzienlijk kleiner worden 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. Met deze ontwikkeling wordt voldaan 

aan de doelstelling van de Centrumvisie en wordt bovendien een grote trekker op het noordelijk deel 

van ’t Hof gevestigd waardoor veel meer combinatiebezoeken plaats zullen vinden. Ook zal de ont-

wikkeling een verbetering van de bebouwde omgeving betekenen. Bovendien past de ontwikkeling in 

de geactualiseerde woonvisie omdat de huidige 23 appartementen worden vervangen door 30 appar-

tementen die levensloop bestendig zijn en bovendien gasloos (“all electric”) en dus duurzaam worden 

uitgevoerd. Wij verwachten dat het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt in 2018 

kan worden vastgesteld. Onderdeel van de ontwikkeling is ook de aanpassing van de openbare ruim-

te. Hiervoor verwijzen wij naar taakveld 2 onder NB28. 

 

Hof Noord heeft ook een relatie met de voorgenomen ontwikkeling om op de locatie van de voormali-

ge Bernardusschool 15 sociale huurwoningen te realiseren. Deze woningen kunnen door Woningbe-

lang worden ingezet als vervangende woningen voor de bewoners van de huurappartementen Hof 

Noord. Uiteraard dragen deze woningen sowieso bij aan het vergroten van de voorraad sociale huur-

woningen. Omdat hier de gronden in eigendom zijn van de gemeente zal een grondexploitatie worden 

vastgesteld. De verbouwing van de voormalige bibliotheek aan de Dr. Rauppstraat tot 6 huurappar-

tementen heeft een relatie met Hof Noord. Ook deze woningen zullen met voorrang voor de huidige 

bewoners van het Hof beschikbaar komen. 
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Wij verwachten dat in de periode 2018-2021 op de diverse locaties voor de doelgroepen de volgende 

aantallen woningen gerealiseerd gaan worden.  

De tabel geeft inzicht in geplande/ in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkelingen t.b.v. woningen 

voor de doelgroepen in de gemeente Bergeijk. Planning en programma is onder voorbehoud van 

marktomstandigheden en planning externe partijen. 

 

 
 

Strategisch grondbeleid. 

De nota grondbeleid gaat uit van een situationele grondpolitiek. Dat betekent dat een afweging wordt 

gemaakt op aspecten als potentiële winstmogelijkheden, risico’s en maatschappelijk belang. Waar 

oorspronkelijk in deze afweging vooral werd gekozen voor een actieve grondpolitiek, is dit de laatste 

jaren gewijzigd. Vanwege de marktontwikkelingen en het feit dat er voldoende restcapaciteit in be-

stemmingsplannen is vastgelegd om de komende jaren in de woonbehoefte te voorzien, ligt nu het 

accent op een passieve grondpolitiek. Dit betekent dat de gemeente in beginsel niet zelf gronden 

koopt en ontwikkelt. Overigens wordt de nota grondbeleid eind 2017 geactualiseerd. 

Voor de stand van zaken van de huidige grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grond-

beleid. 

 

 Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied. 

Met moderne digitale ruimtelijke plannen biedt Bergeijk een uniforme, ruime regeling voor het bouwen 

en gebruik van gronden die inspeelt op de hedendaagse wensen. Om te zorgen dat de bestemmings-

plannen ook actueel blijven, vinden regelmatig actualisaties van plannen plaats. In 2018 wordt het 

bestemmingsplan van de woongebieden van Bergeijk geactualiseerd. De voorbereidingen daarvoor 

zijn al in gang gezet.  

 

Overigens bestaat het voornemen om de wettelijke verplichting tot actualisering af te schaffen. Dit 

houdt verband met de invoering van de Omgevingswet. Deze wet kent sowieso geen actualiserings-

plicht meer. De voorbereiding van de Omgevingswet wordt met de Kempengemeenten opgepakt. 

Bergeijk heeft daarbij een trekkersrol. Er is een plan van aanpak opgesteld en de taken zijn verdeeld. 

Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers wordt 

gelegd en in het voortraject overleg met de omgeving plaats vindt. Dit vraagt een andere manier van 

werken en een cultuuromslag. Met deze nieuwe werkwijze is al gestart, bijvoorbeeld bij het project 

Achter de Sleutel. 

 

Locatie/bestemmingsplan Type woningen voor doelgroepen

Starterswoningen Seniorenwoningen Sociale huurwoningen

Terlo Bernardusschool  -  - 13

Triloo  -  - 10

De Klepper Luyksgestel 7 6  -

Tiliaans Noord Luyksgestel 4 5  -

Eykereind Bergeijk  -  - 2

Terlo Frater Romboutsstraat  -  - 11

Tiliaans Noord Luyksgestel 5  - 7

Provincialeweg 2-4 Westerhoven  - 2  -

De Snor Bergeijk  - 18  -

Oude Bernardusschool 't Loo  -  - 15

Kapelledries I Weebosch 2  -  -

Kapelledries II Weebosch 6  - 6

St. Servatius Westerhoven 8 20 6

Oude BIEB Bergeijk  -  - 6

Rietvelden Sterrepad Bergeijk  - 12  -

Oude Postkantoor Bergeijk  -  - 30 (7 nieuw)

Terlo noordelijk deel ? ? ?

Rabobank Bergeijk  - 12 12

Achter de Sleutel Riethoven ? ? ?
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Binnen de kernen 

Bij het beoordelen van de ruimtelijke kwaliteit binnen stedelijk gebied speelt de zgn Ladder van Duur-

zame Verstedelijking een steeds grotere rol. De ladder is een wettelijke systematiek om de bestaande 

ruimte in stedelijke gebieden beter te benutten. Dit betekent dat voor elke stedelijke ontwikkeling moet 

worden onderzocht 1) of er sprake is van een regionale behoefte, 2) of die behoefte opgevangen kan 

worden in het bestaand stedelijke gebied en 3) of die locatie goed ontsloten is. Concreet betekent dit 

dat als er sprake is van een grotere stedelijke ontwikkeling steeds moet worden getoetst of daarmee 

wordt voldaan aan een regionale behoefte en waar die behoefte in de regio het best ingevuld kan 

worden. Op gebied van detailhandel en bedrijventerreinen zijn hier binnen het MRE afspraken over 

gemaakt. Ook op strategisch ruimtelijk niveau worden regionale afspraken voorbereid. De afstemming 

vindt plaats in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. 

 

Kwaliteit in het buitengebied 

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) 

Bedrijfsontwikkeling vormt een stap in de richting van duurzame landbouw. Bedrijven die niet ontwik-

kelen zullen verouderen. De effecten op de omgeving verkleinen zonder vervolgstappen niet. In 2018 

wordt via het VAB-beleid (zie ook NB27), dat regionaal wordt opgepakt, bijgedragen aan de omscha-

keling van deze bedrijven naar een betere ruimtelijke en economische situatie. 

 

Duurzame veehouderij 

Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 

In juni 2017 is het bestemmingsplan 2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 vastgesteld. Het be-

stemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 is hierdoor aangepast aan de vernieuwde regels voor 

veehouderij uit de provinciale Verordening ruimte 2014. Het is mogelijk dat er beroepsprocedures 

ingesteld worden, zodra de 2e herziening in de zomer van 2017 ter inzage wordt gelegd. 

Vanwege de transitie naar een duurzame veehouderij is ook de provinciale regelgeving continue aan 

verandering onderhevig. Onderwerpen als “staldering” (bouw van pluimvee- en varkensstallen alleen 

indien elders 110% van het te bebouwen oppervlak gesaneerd is) worden in de provinciale Verorde-

ning ruimte verwerkt. Tussentijdse aanpassingen in het bestemmingsplan buitengebied gedurende dit 

transitieproces zijn noodzakelijk om de gemeentelijke regelgeving up to date te houden. Op dit mo-

ment is een nieuwe aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied in 2018 nog niet noodzakelijk, 

de regelgeving wordt echter wel nauwlettend gevolgd. 

 

Flankerend beleid veehouderij 

Publicaties en regelgeving met betrekking tot veehouderij volgen elkaar in relatief hoog tempo op. Als 

voorbeeld wordt de Verordening ruimte en het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden 

(VGO-rapport) genoemd. Behalve via planologische regelgeving speelt de gemeente hier ook met 

ander beleid op in. 

Zo wordt in 2017 uitvoering gegeven aan het vastgestelde Plan van Aanpak Aandachtslocaties. Dit 

houdt o.a. in het extra controleren op lege (ongebruikte) vergunningen van veehouderijen en het toet-

sen van nieuwe vergunningaanvragen aan de GGD-handreiking Veehouderij (deze wijst uit of advise-

ring door de GGD al dan niet aangevraagd wordt). Ook mediationtrajecten kunnen voortkomen uit het 

Plan van Aanpak Aandachtslocaties. In 2017 draagt de gemeente financieel bij aan mediation op ’t 

Eind in Riethoven en ondersteunt hier ook het zoeken naar oplossingen op planologisch gebied. Naar 

verwachting wordt de mediation in 2017 afgerond. 

Aanvullend onderzoek op het VGO-rapport is in juli 2017 gepubliceerd en nadere onderzoeken lopen. 

Het is mogelijk dat nieuwe inzichten in 2018 tot actiepunten zullen leiden die op dit moment nog niet te 

voorzien zijn. 
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Beleid 

 Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) 

 Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009 

 Nota grondbeleid 2013 (2013) 

 Bouwbeleidsplan (2009) 

 Meerjaren Handhavingprogramma 2012-2016 (2012) 

 Welstandsbeleid (2012) 

 Woonvisie 2013-2021  

 Oplegnotitie woonvisie 2016 

 Uitleg begrip maatschappelijk belang 2017 

 
 
Mutaties meerjarenraming 2018-2021 ten opzichte van programmabegroting 2017 

 
Bestaand beleid 
BB14 Ontwikkeldag Ruimte en Mobiliteit Zuidoost-Brabant (vervallen) 

Vervalt, zie NB24, was dubbel opgenomen. 

 
Nieuw beleid 
NB17 Voorbereiding invoering Omgevingswet (€ 45.000 in zowel 2018 als 2019) 

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2020. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit 

tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 

Allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Het kabinet wil het omgevingsrecht 

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

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

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

Zo wordt de “Structuurvisie” vervangen door de “Omgevingsvisie” en bestemmingsplannen door één 

omgevingsplan. Het grote verschil is dat niet alleen ruimtelijke zaken, maar alle aspecten van de fy-

sieke leefomgeving in deze visie geregeld kunnen worden. Om goed voorbereid te zijn is het verstan-

dig om nu al in te spelen op de nieuwe wet. Daarbij werken we samen met de Kempengemeenten 

waarbij Bergeijk zowel bestuurlijk als ambtelijk een voortrekkersrol heeft. Er wordt één gezamenlijk 

Plan van Aanpak voor de invoering opgesteld. Voor 2018 en 2019 wordt een werkbudget gevraagd 

van € 25.000 per gemeente voor het treffen van de voorbereidingen. Daarnaast is het noodzakelijk om 

voor 2018 en 2019 gezamenlijk een externe projectleider aan te trekken (€ 20.000 p/j per gemeente).  

 

NB18 Opstellen omgevingsvisie (incidenteel € 50.000 N in zowel 2018 als 2019) 

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2020. Verplicht onderdeel van de Omgevings-

wet is het hebben van een omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt op termijn de huidige struc-

tuurvisie. Het huidig ruimtelijk beleidskader wordt gevormd door de structuurvisie 2010. De structuur-

visie 2010 is een actualisering van de oorspronkelijke structuurvisieplus uit 2004. De structuurvisie 

is gebaseerd op de Wet Ruimtelijke Ordening en daarmee vooral gericht op ruimtelijke aspecten. De 

Omgevingswet biedt mogelijkheden om alle aspecten van de fysieke leefomgeving in de Omgevings-

visie mee te nemen om daarmee een nog integraler beleid te kunnen opstellen. Denk aan aspecten 

als verkeer, duurzaamheid, volksgezondheid milieu e.d. Het opstellen van een Omgevingsvisie is één 

van de maatregelen die is opgenomen in het Plan van Aanpak Invoering Omgevingswet dat samen 

met de Kempengemeenten is/wordt opgesteld. Op welke wijze er binnen de Kempen op het gebied 

van een Omgevingsvisie zal worden samengewerkt, wordt nog nader uitgewerkt. De omgevingsvisie 

is ook het beleidsmatig vertrekpunt voor alle verdere uitvoeringsmaatregelen, waaronder het omge-

vingsplan (vervangt de huidige bestemmingsplannen). Vanaf 2020 moeten de bestemmingsplannen 

worden omgevormd tot een omgevingsplan. Vooralsnog is het uitgangspunt dat daarvoor het huidige 

structurele budget voor het actualiseren van bestemmingsplannen toereikend is. 
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NB19 PlattelandsOntwikkelingsplan (PLOP) 

In 2005 is door u met de provincie Noord-Brabant de “bestuursovereenkomst reconstructie” afgeslo-

ten, waarbij aangesloten werd op het Reconstructieplan Boven-Dommel. Hierin kwamen de doelstel-

lingen op gebied van plattelandsontwikkeling aan bod. Sinds 2008 wordt jaarlijks wordt een platte-

landsontwikkelingsprogramma opgesteld. Financiële middelen voor te realiseren projecten zijn in de 

bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied - Gebiedsakkoord N69 gereserveerd. 

Deze reserve wordt onder meer gevoed door de stortingen in verband met de realisatie van extra 

ruimte-voor-ruimte woningen via de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Doel van de afspraken is 

dat deze middelen geïnvesteerd worden in een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied. 

Via het Huis van de Brabantse Kempen (sinds december 2016 gevestigd in Eersel) wordt ook op sub-

regionaal niveau samengewerkt op gebied van plattelandsontwikkeling. Projecten die aansluiten op 

deze subregionale samenwerking zijn nog niet opgenomen in het plattelandsontwikkelingsprogramma, 

omdat het draagvlak en de beoogde financiering hiervoor nog onvoldoende duidelijk in beeld is. 

In 2013 zijn bij een 9-tal agrarische bedrijven in het buitengebied van Bergeijk “hooihuiskes” geplaatst, 

op initiatief van de ZLTO-Bergeijk en de betreffende agrariërs. Een hooihuisje is een kleine uit hout 

opgetrokken ruimte waarin een informatieve video over het betreffende bedrijf getoond wordt. Bij de 

hooihuiskes is ook een picknickgelegenheid ingericht. Via fietsroutes worden de huisjes met elkaar 

verbonden. De huisjes zijn in 2013 voor 5 jaar gerealiseerd, met de bedoeling ze in 2018 bij andere 

bedrijven te herplaatsen. Destijds heeft de gemeente € 25.000 bijgedragen voor dit project, dat gedekt 

werd uit de reserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied. De huisjes zijn de laatste 5 jaar goed be-

zocht, waarbij de video’s ook goed bekeken worden. 

Via de ZLTO-Bergeijk wordt een herplaatsing van de hooihuisjes in 2018 voorbereid. Op deze manier 

worden andere bedrijven belicht en blijven de routes aantrekkelijk voor inwoners en andere recrean-

ten. Er is gevraagd om een financiële bijdrage van € 10.000 om een gedeelte van de kosten voor her-

plaatsing, nieuwe video’s en onderhoud te betalen. Omdat de hooihuisjes een mooie bijdrage leveren 

aan de recreatieve infrastructuur van het buitengebied van Bergeijk wordt voorgesteld om de bijdrage 

alsnog op te nemen in de begroting 2018 en de benodigde € 10.000 te dekken uit de bestemmingsre-

serve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied-Gebiedsakkoord N69. 
 

 
 

De bestemmingsreserve DOB daalt hierdoor van € 410.000 eind 2017 naar € 206.000 eind 2021.  

 
NB27 Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (€ 15.000 N) 

Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog 

kleinschalig, via erftransacties omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor 

andere functies gebruikt. Sinds de jaren ’70 zijn er door schaalvergroting in de sector grote schuren en 

ligboxstallen bijgekomen die komende jaren vrij zullen komen. Voor die grote schuren die leeg komen 

te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden. Nu al staat ca. 

10% leeg en de prognose is dat daar tot 2030 in de Kempen nog meer dan 600.000 m² bij zal komen. 

 

Het project wil uitvoering geven aan de problematiek rondom de vrijkomende agrarische bebouwing 

en daarmee inspelen op het toekomstig provinciaal en gemeentelijk beleid. Het uitgangspunt is een 

gebiedsgerichte aanpak en functionele gebondenheid aansluitend bij de regionale agenda en passend 

bij de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Dit project willen we in de Kempen oppakken. De Kempen 

leent zich voor een integrale regionale aanpak omdat de urgentie hier groot is en de problematiek in 

de gemeenten vergelijkbaar is. Daarom ligt het voor de hand om het Huis van de Brabantse Kempen 

in te schakelen voor de uitvoering hiervan. 

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

Stimuleringskader groenblauwe diensten -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Plaetsen in Riethoven -9.500 0 0 0

Masterplan biodiversiteit -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Versterking plukroute Bergeijk -5.000 0 0 0

Herplaatsing hooihuiskes -10.000 0 0 0

Totaal -69.500 -45.000 -45.000 -45.000
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Voor een bedrijf is stoppen of omschakelen een grote stap. Dit levert ook veel vragen op, bijvoorbeeld 

over wat er wel of niet kan en wat de financiële gevolgen zijn. Daarover is op zich al veel bekend en 

worden in het bestemmingsplan cq beleid al verschillende alternatieven geboden. Dit project richt zich 

daarom vooral op het bewustwordingsproces. Via bijeenkomsten en/of workshops worden agrariërs 

geïnformeerd over de mogelijkheden en ondersteund bij de eerste stappen bij omschakeling of be-

drijfsbeëindiging. Om deze informatie goed vorm te geven zal een communicatieplan worden gemaakt 

en zal ook worden onderzocht welke partners daar bij aan kunnen sluiten. Daarbij wordt gedacht aan 

de ZLTO, maar ook aan financieel- en bedrijfsadviseurs. Dit project zal aansluiten op de voucherrege-

ling die de provincie in het leven wil roepen om individuele boeren te ondersteunen. 

De agrarische gebouwen zullen over een langere periode vrijkomen. Het is dan ook zaak om dit pro-

ject enkele jaren te herhalen. 

 

 

Ontwikkelingen en trends 

 Invoering Omgevingswet 

 Transitie duurzame veehouderij. 

 

 

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

N.v.t. 

 
 
Beleidsindicatoren 

 

 
 
 
  

Indicator Eenheid Jaar laaste 

monitoring

Gemeenten 

< 25.000 

(indicator)

Bergeijk 

(indicator)

Bergeijk 

2018

Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 2016 231,0 271 271

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 2014 6,8 4,2 4,2

Demografische druk % 2016 77,7 75,4 75,4

Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden

In Euro’s 2017 683,0 633 633

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden

In Euro’s 2017 773,0 768 768
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Wat gaat het kosten? 

 

 
 
 
Grafiek Lasten 

 

 
 
 
Grafiek Baten 

 

  

Taakveld 8. VHROSV Rekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Bedragen in € 1.000 na wijziging

a Lasten 5.546 7.028 4.352 6.829 8.995 8.047

b Baten 3.886 7.133 4.216 6.518 9.737 9.087

c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) -1.660 105 -136 -311 742 1.040

d Mutaties reserves storting 0 0 0 0 1.012 1.243

e Mutaties reserves onttrekking 0 0 0 0 0 0

f Saldo taakveld (f = c-d+e) -1.660 105 -136 -311 -270 -203

343

3.595

414

Ruimtelijke ordening

              Grondexploitatie
(niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

55

3.675

486

Ruimtelijke ordening

              Grondexploitatie
(niet bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen
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5. Paragrafen 
 

  

 

 

 

 

 

 
5. Paragrafen 
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5.1 Paragraaf lokale heffingen 
 
Portefeuillehouder Wethouder T. van Hulsel 
 
 
Wettelijk kader 

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf 

lokale heffingen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld: 

 

Onderdeel Op grond van 

De geraamde inkomsten; art. 10, letter a BBV 

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; art. 10, letter b BBV 

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, inclusief 
onderbouwing berekening maximaal kostendekkende tarieven 

art. 10, letter c BBV 

Een aanduiding van de lokale lastendruk art. 10, letter d BBV 

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid art. 10, letter e BBV 

 
Wat willen we bereiken? 

Een lastendruk die in een goede verhouding staat tot het voorzieningenniveau. Dit betekent waar mo-

gelijk kostendekkende tarieven. Daarom zijn de tarieven van de reinigingsrechten (afvalstoffenheffing), 

rioolrechten, leges bepaald op basis van de te maken kosten van deze producten. 

 

Algemeen 

De paragraaf “Lokale heffingen” heeft betrekking op de in de gemeente Bergeijk geheven belastingen 

en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarie-

ven, berekening kostendekkende tarieven, de geraamde inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf 

wordt afgesloten met een overzicht van de lokale belastingdruk. De vermelde tarieven zijn voorlopige 

tarieven. De definitieve tariefvoorstellen worden, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen, in 

de raadsvergadering van 21 december 2017 ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

 

Ontwikkelingen 

 Lokaal belastinggebied 

Het rijk werkt aan een herziening van het belastingstelsel. Een van de pijlers daarin is een verschui-

ving van Rijks- naar lokale belastingen. Voor de gemeentefinanciën geldt bij de kabinetsformatie als 

kernbegrip ‘voorspelbaarheid’. Dit betekent onder andere verschuiving van rijksbelastingen (op arbeid) 

naar lokale belastingen (OZB-gebruikersdeel en ingezetenenheffing)..  

 

 Aanslagen gemeentelijke belastingen via mijnoverheid.nl 

Vanaf 1-1-2018 hebben we de verplichting om de gemeentelijke aanslagen aan te bieden via mijn-

overheid.nl. E.e.a is in gang gezet om dit te bewerkstelligen. Bij de start wordt er nog 1 run via post en 

digitaal verzonden, daarna alleen digitaal of via post. 

 

 Aansluiting landelijke voorziening WOZ 

Vanaf 1 oktober 2016 moeten gemeenten/samenwerkingsverbanden de WOZ waarden van woningen 

openbaar maken. Dit openbaar maken gebeurt landelijk door een WOZ-viewer, waarmee de WOZ-

waarden van woningen bekeken kunnen worden. Van gemeenten die op dat moment nog niet zijn 

aangesloten op de LV WOZ, zullen de WOZ-waarden niet zichtbaar zijn. De gemeente Bergeijk staat 

in het 3
e
 kwartaal van 2017 op de planning voor aansluiting op de LV WOZ. 

 

 Woningtaxaties op basis van gebruiksoppervlakte 

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf 

2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu 

gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken 
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of een andere maatstaf om een woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen 

op dezelfde manier meten. Wij gaan hierin samen optrekken met de andere kempengemeenten. 

 

Opbrengsten 

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen. Hierna volgt 

per belastingsoort een toelichting. 

 

 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
a. Onroerende zaakbelastingen  
De onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en eigenaren en ge-

bruikers van niet-woningen. De inkomsten uit deze belastingen behoren tot de algemene dekkings-

middelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). 

 

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2017 vol-

gens de Wet waardering onroerende zaken.  

De geraamde opbrengst bedraagt ca € 3.530.000 (2017: € 3.530.000 na wijziging).  

 

b. Toeristenbelasting (Kurtax)  

De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommo-

daties waar overnacht kan worden. De inkomsten uit deze belasting behoren tot de algemene dek-

kingsmiddelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). De heffingsgrondslag be-

draagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11%. Meerjarig wordt rekening 

gehouden met meeropbrengsten als gevolg van een verwachte stijging van 1% van de overnachting-

prijzen.  

De geraamde opbrengst bedraagt ca € 917.000 (2017: € 937.000 na wijziging). 

 

c. Forensenbelasting  

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

die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar 

voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.  

De geraamde opbrengst bedraagt ca € 5.800 (2017: € 5.800 na wijziging). 

 

Realisatie Begroot 2017 Begroot

Bedragen x € 1.000 2016 na wijziging 2018

a. Onroerende zaakbelastingen 3.435 3.530 3.530

b. Toeristenbelastingen 872 937 917

c. Forensenbelasting 6 6 6

1. Totaal algemene dekkingsmiddelen 4.313 4.473 4.453

d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing) 1.219 1.234 1.234

e. Rioolheffing 1.539 1.630 1.728

f. Rioolaansluitrechten 31 20 21

g. Leges omgevingsvergunningen 594 650 450

g. Leges (mn publiekszaken) 949 1.064 938

i. Lijkbezorgingsrechten 8 14 14

h Reclamebelasting centrummanagement 28 30 30

i. Reclamebelasting 1 1 1

j. Overige bestemmingsheffingen 31 29 29

2. Totaal bestemmingsheffingen 4.401 4.672 4.443

3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2) 8.714 9.145 8.896
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Bestemmingsheffingen 

 

Algemeen 

Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kosten-

dekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten 

en baten opgenomen. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is be-

schreven in hoofdstuk 3 financiële kaders begroting. De btw is berekend over de budgetten waarop 

een btw-component van toepassing is. De totale lasten zijn vervolgens afgezet tegen de opbrengsten 

die we genereren uit de heffing. 

  

d. Reinigingsrechten (Afvalstoffenheffing) 

Alle particuliere huishoudens waar de gemeente de inzamelplicht nakomt, moeten afvalstoffenheffing 

betalen.  

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. Met de vaststelling van de verordening “Reinigings-

rechten 2018” in de raad van december 2017 worden de tarieven vastgesteld. Deze baseren we op de 

meeste actuele contractafspraken. Ook de tarieven van de milieustraat worden hierin bepaald. Op 

grond van de in de voorliggende begroting opgenomen kosten en opbrengsten liggen de voorlopig 

gecalculeerde tarieven in lijn met de vastgestelde tarieven 2017. Dit zijn: 

 Vastrecht  €  106,41 

 Tarief lediging 140 liter container grijs (aantal ledigingen gemiddeld 5)  €  9,55 

 Tarief lediging 140 liter container groen (aantal ledigingen gemiddeld 5)  €  0,25 

 

In bovenstaande opsomming is uitsluitend de meest gebruikelijke soort lediging (140 liter container) 

weergegeven. Voor de andere ledigingen (40, 60 en 80 liter containers) gelden andere tarieven, maar 

deze zijn gebaseerd op dezelfde prijs per volume. Deze worden ook opgenomen in de verordening.  

In 2012 is door Bergeijk – samen met de andere MREgemeenten – het Manifest “5% restafval in 2020 

ondertekend”. De Kempengemeenten willen gezamenlijk invulling geven aan het behalen van de 

doelstelling van 5% restafval in 2020. Daarvoor zijn diverse stappen nodig.  

Vanaf 1 januari 2017 (of kort erna) zijn voor nagenoeg alle afvalstromen nieuwe overeenkomsten in-

gegaan, betrekking hebbend op de inzameling, verwerking en vermarkting. In de uitgevoerde aanbe-

stedingen heeft deze doelstelling een nadrukkelijke plaats gekregen. In het 4
e
 kwartaal 2017 wordt 

door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld waaruit concrete maatregelen opgenomen 

worden die de komende jaren ingevuld gaan worden.   

 

Enkele uitgangspunten: 

- De vervuiler betaalt volgens het Diftar systeem 

- De recyclebare stromen GFT en PMD worden eens in de 2 weken ingezameld en restafval eens 

in de 4 weken, met als doel zoveel mogelijk grondstoffen (PMD en GFT) in te zamelen en een af-

name van het restafval te bewerkstelligen; 

- Stapsgewijs verhogen tarief inzameling restafval en streven naar 0-tarief voor gft-afval; 

- Groenafval kan 6 maal per jaar kosteloos aangeboden worden op de milieustraat; 

- De dienstverlening op gebied van huishoudelijk afval is met de afgelopen (in Kempenverband 

uitgevoerde) Europese aanbesteding zoveel mogelijk bij 1 partner weggelegd, waardoor synergie-

voordelen behaald kunnen worden. 

 

De gemeente bekijkt samen met de nieuwe contractpartner de mogelijkheden om invulling te geven 

aan de doelstelling. Zo wordt onder andere onderzocht of de milieustraat efficiënter ingericht en gefa-

ciliteerd kan worden. Dit met als doel om de afvalstromen beter te scheiden, wat een mogelijk impuls 

geeft aan de doelstelling.  

 

De berekening van de Afvalstoffenheffing is gebaseerd op zo goed mogelijke inschattingen van het 

aantal ledigingen en hoeveelheden (tonnages) van de verschillende afvalstromen.  

De voorlopig geraamde opbrengst bedraagt € 1.234.000 (€ 2017: € 1.234.000 na wijziging). 
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De berekening van de kostendekkendheid van de reinigingsrechten/afvalstoffenheffing is als volgt tot 

stand gekomen: 

 
 

e. Rioolheffing 
De rioolheffing in de gemeente betreffen de rioolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de 

gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd 

afvalwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: de 

gebruiker betaald. De rioolheffing behoort tot de bestemmingsheffingen.  

Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2015-2019 is op 25 september 2014 door de ge-

meenteraad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe de gemeente omgaat met de 

rioleringszorg in de komende periode. Bij de kostendekkingsberekening is als uitgangspunt genomen 

dat de kosten volledig worden gedekt uit de rioolheffing over een periode van 60 jaar. Om de riole-

ringszorg conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voe-

ren is vastgesteld om voor de planperiode van het VGRP de rioolheffing te verhogen met 3,5% per 

jaar. Hiermee wordt dezelfde stijging als de afgelopen jaren doorgezet.  

 

Dit betekent de volgende rioolheffingstarieven (2017 is vastgesteld in de raad van 22 december 2016):  

 
 

De geraamde opbrengst bedraagt € 1.728.000 (2017: € 1.630.000).  

 

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing is als volgt tot stand gekomen: 

 
  

f. Rioolaansluitrechten 

De rioolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op 

het gemeentelijk rioolstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. Het gaat 

hier om een bestemmingsheffing. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluit-

verordening waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het 

aansluiten op het rioolstelsel. 

 

Omschrijving Bedragen x € 1.000

a. Lasten afval -1.321 

b. Baten afval (excl. afvalstoffenheffing) 405

c. Overhead -82 

d. BTW -235 

e. Totale lasten (a+b+c+d) -1.234 

f. Baten afvalstoffenheffing 1.234

Dekkingspercentage  100%

Klasse (waterverbruik) 2017 2018

≤ 100 m³ 154,88 160,30

101 – 350 m³ 232,25 240,39

≥ 350 m³: opslag per 350 m³ 232,25 240,39

Omschrijving

Bedragen 

x € 1.000

a. Lasten riolering -1.407 

b. Baten riolering (excl. rioolheffing) 21

c. Overhead -187 

d. BTW -154 

e. Totale lasten (a+b+c+d) -1.728 

f. Baten rioolheffing 1.728

Dekkingspercentage  100%
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Voor het jaar 2018 wordt het tarief voor de rioolaansluitrechten van 2017 geïndexeerd met 2%. In de 

raadsvergadering van december 2017 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de behan-

deling van de verordening aansluitrechten riolering. 

 

De totale begrote opbrengst rioolaansluitrechten 2018 is € 20.800 (2017: € 20.400). 

 

g. Leges  

Onder de naam ‘leges’ worden verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebe-

stuur verstrekte diensten. Leges vallen onder de bestemmingsheffing (meerdere programma’s). De 

opbrengsten van leges zijn berekend op basis van 100% kostendekkendheid. De legestarieven wor-

den opgenomen in de legesverordening 2018. 

Bij de bepaling van de kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid tussen de secre-

tarieleges en de omgevingsvergunningen. Hiermee voorkomen we dat er kruissubsidiering plaatsvindt, 

dit wordt ongewenst geacht. De VNG heeft dat in haar handreiking kostenonderbouwing leges aange-

geven en wij onderschrijven dat. Overigens is kruissubsidie binnen een verordening niet verboden. 

Gemeenten die kiezen voor kruissubsidie moeten de reden hiervoor vermelden in deze paragraaf. 

Redenen kunnen dan liggen in het gevoerde beleid.  

 

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

 
 

Omgevingsvergunningen 

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de op-

brengsten hebben we maar beperkt invloed. Hier zijn we afhankelijk van de economische situatie. 

Wordt er veel gebouwd dan nemen de opbrengsten toe, en omgekeerd. Over de periode 2011-2017 

was de gemiddelde legesopbrengst circa € 453.000.  

De opbrengst voor 2018 wordt gebaseerd op onder andere 50-60 nieuwbouwwoningen, enkele ver-

gunnngen voor uitbreiding / verbouw van bedrijven en opbrengsten vanwege verbouwingen van wo-

ningen. Een deel van de verbouwingen is overigens vergunningsvrij. De ophanden zijn wijziging van 

de omgevingswet zal mogelijk leiden tot het meer vergunningsvrij bouwen.  

In onze raming houden we rekening met een opbrengst van € 450.000 (2017 € 650.000 na wijziging). 

 

Secretarieleges 

Onder de secretarieleges vallen leges die de gemeente vraagt voor haar dienstverlening. Dit betreft 

vooral het verstrekken van rij- en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die 

de gemeente verstrekt. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een 

bijzondere plek. Sinds 2014 geeft de gemeente Bergeijk, samen met een beperkt aantal andere ge-

meenten, met succes reisdocumenten af voor niet-ingezetenen.  

De opbrengst uit de secretarieleges zijn geraamd op € 938.000 (2017 € 1.063.000). 

 

De totale begrote legesopbrengst in 2018 bedraagt € 1.388.000 (2017: € 1.714.000 na wijziging). 

 

 

 

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Secretarie-

leges

Omgevings-

vergunningen

Totaal leges-

verordening

a. Lasten taak -461 -262 -724 

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

c. Overhead -802 -419 -1.221 

d. BTW 0 0 0

e. Totale lasten (a+b+c+d) -1.263 -682 -1.945 

f. Baten leges 938 450 1.388

Dekkingspercentage  74% 66% 71%
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h. Lijkbezorgingsrechten 

De gemeente Bergeijk beheert één begraafplaats in de kern Luyksgestel. Rechten worden geheven 

voor het gebruik van deze begraafplaats. Het betreft een bestemmingsheffing (Taakveld 7 Volksge-

zondheid en milieu). 

 

De tarieven worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrech-

ten 2018. Het streven is erop gericht om deze begraafplaats kostendekkend te laten zijn. De op-

brengst voor 2018 is gecalculeerd op € 13.500 (2017: € 13.500). 

 

i. Reclamebelasting 

Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 reclamebelasting 

ingevoerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in het gebied zoals op de onderstaande 

kaart is aangegeven. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De 

opbrengst van de reclamebelasting wordt volledig ter beschikking gesteld aan de Stichting Centrum-

management. De Stichting gebruikt deze gelden voor de uitvoering van een jaarlijks actieplan. 

 

De opbrengsten zijn geraamd op € 30.000 (€ 2017 € 30.000). 

 
Afbeelding: gebied reclamebelasting 

 

j. Overige bestemmingsheffingen 

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagen-

locaties en de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen. Deze ramen 

we op € 29.000 (2017 € 29.000). 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

De gemeente kan kwijtschelding verlenen voor de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit op 

basis van het door de raad vastgestelde kwijtscheldingsbeleid 2013-2017. Dit geldt tevens voor privé-

belastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een BBZ-uitkering.  

In 2018 ramen we ca € 31.000 (2017: geraamd € 31.000) voor te verlenen kwijtschelding. Dit betreft 

ongeveer 100 gehonoreerde kwijtscheldingsverzoeken. 

 

Belastingdruk 

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk, 

zijnde € 280.000 (bron COELO, waarde 1 januari 2017). Voor de rioolheffing gaan we uit van een 

gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m³. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemid-

deld aanbod van 5 grijze en 5 groene containers.  
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(*) Deze voorlopige belastingdruk is bepaald op basis van de voorlopige tarieven. In december 2017 kan bij de 

vaststelling van de belastingverordeningen de definitieve belastingdruk worden berekend.  

 

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. Op aandringen van de ge-

meente hanteert het COELO als uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk 13 ledigingen van een 240 liter contrai-

ner restafval voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 5,7 ledigingen van een 140 liter con-

tainer. De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. Op basis van onze in-

schattingen zet een gemiddeld huishouden 5 groene (gft) en 5 grijze (restafval) containers van 140 liter aan de 

straat. 

 

  

Realisatie 

2016 

(Gemeente)

Begroot 2017 

(Gemeente)

Begroot  na 

wijziging 2017 

(Gemeente)

Begroot 2018 

(Gemeente)

Begroot 2018 

(COELO)

Onroerende zaak belasting 289 295 295 295 296

Rioolheffing 224 232 232 240 240

Afvalstoffenheffing 156 155 155 155 232

Totale woonlasten 669 682 682 690 768



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
111 

Programmabegroting 2018-2021 

  

5.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Portefeuillehouder  Wethouder T. van Hulsel 

 

 

Inleiding 

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is de substantiële tegenvallers op te 

vangen. Op grond van artikel 11 van het BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen 

de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 

niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorziene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming 

dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. 

Risico’s worden in dit verband gedefinieerd als gebeurtenissen die de doelrealisatie van de gemeente 

Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële 

omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente. 

 
Wettelijk kader 

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf 

financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld: 

 

Onderdeel Op grond van 

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

Een inventarisatie van de risico’s; 

Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico’s 

Verplicht opnemen van een aantal kengetallen 

Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in 

relatie tot de financiële positie 

art. 11 BBV 
 

 

Beleid 

 Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk (2014)  

 
Wat willen we bereiken? 

 De financiële positie is (ook op lange termijn) zodanig solide dat de gemeente zonder financiële 

problemen en zonder aanpassingen in het huidige beleid kan inspelen op externe ontwikkelingen. 

 De omvang van de weerstandscapaciteit is toereikend voor het opvangen van financiële tegenval-

lers met structurele en incidentele gevolgen. 

 De ratio weerstandscapaciteit (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaci-

teit) bedraagt minimaal 1.  

 

Risico inventarisatie 

Van de risico’s wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet 

en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor worden de volgende 2 vragen gesteld:  

1. Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico 

zich voordoet. 

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

 

Kans score 

 Zeer gering 5% 

 Gering 25% 

 Waarschijnlijk 50% 

 Hoog 75% 
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De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenig-

vuldigd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. Indien een risico zich 

zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting 

realistisch opgesteld moet worden. Alleen risico’s met een gekwantificeerd bedrag van > € 25.000 

(ongeveer 0,05% van de totale begroting) worden in de risicomatrix opgenomen. Nadat de risico’s zijn 

gekwantificeerd kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. 

 

Vervolgens wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapa-

citeit. Aan de hand van deze gegevens wordt de ratio weerstandscapaciteit berekend. 

 

Risicoanalyse 

 
Tabel risicoinventarisatie 

 

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

 

De kwantificeerbare risico’s zijn als input voor het risicosimulatiemodel gebruikt, met uitzondering het 

het risico op de grondexploitaties. Het risico op de grondexplotatie komt tot stand op basis van scena-

rioberekeningen van de exploitaties.  

 

Ten opzichte van de 1
e
 burap 2017 is het risico afgenomen met ca € 0,2 miljoen. Dit wordt grotendeels 

veroorzaakt door de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties en een daling van het 

risico doordat afgelost wordt op gewaarborgde geldleningen. Door beter inzicht in de budgetten van 

de decentralisaties als gevolg van ervaringscijfers kan daarnaast het risico van de decentralisaties 

neerwaarts worden bijgesteld. 

 

a. Verkoop pachtgronden (€ 25.000)  

In de begroting 2014-2017 is een opbrengst van € 500.000 aan verkoop van pachtvrije landbouw-

grond opgenomen als structureel dekkingsmiddel. De verkoop van gronden is afhankelijk van markt-

ontwikkelingen en kopers. Het risico wordt als zeer gering (5%) geschat dat deze begrote opbrengst 

niet gehaald zou kunnen worden.  

 

b. Algemene uitkering (€ 75.000)  

De omvang van het gemeentefonds wordt beïnvloed door de hoogte van de rijksuitgaven en de in het 

gemeentefonds opgenomen maatstaven. Dit zijn factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. 

De gevolgen zijn feitelijk niet in te schatten, maar kunnen substantieel zijn. We zien daarbij wel flinke 

schommelingen in de accressen. Tussen de verschillende circulaires kan het daarbij gaan om 

schommelingen op macro niveau van tientallen miljoenen. Een negatieve bijstelling van het accres 

van landelijk € 10 miljoen heeft een nadeel tot gevolg van ca € 11.000. Binnen het gemeentefonds is 

er voor het sociaal domein een integratie-uitkering in het leven geroepen. Uiteindelijk zal deze integra-

tie-uitkering geïntegreerd worden in de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering. Waarschijnlijk 

Omschrijving risico

2019 2020 2021 2022

Bedragen x € 1.000 Kans AR AR grex Totaal AR AR grex Totaal 

0. Taakveld Bestuur en ondersteuning

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

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

c. Vennootschapsbelasting Gering 38 0 38 38 0 38 38 38 38 38

6. Taakveld Sociaal domein

d. 3 Decentralisaties Waarschijnlijk 225 0 225 175 0 175 175 175 175 175

7. Taakveld Volksgezondheid en milieu

e. Sanering bodemverontreiniging Waarschijnlijk 50 0 50 50 0 50 50 50 50 50

8. Taakveld VHROSV

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

g. Risico's grondexploitatie Hoog 0 1.713 1.713 0 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608

Organisatie/bedrijfsrisico

h. Gewaarborgde geldleningen Zeer gering 230 0 230 200 0 200 175 30 0 0

j. Financieringsfunctie reserve Waarschijnlijk 46 0 46 25 0 25 25 25 25 25

Verbonden partijen

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

Totaal 943 1.713 2.656 843 1.608 2.451 2.426 2.281 2.251 2.251

1e burap 2017 Begroting 2018
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vind deze plaats in 2019. Op basis van de huidige systematiek is het maximale nadeel voor een ge-

meente  

€ 15 per jaar per inwoner. Dit komt neer op een risico van maximaal € 300.000. Vanuit de gemeenten 

wordt het rijk opgeroepen om te komen tot stabielere gegevens zodat er minder schommelingen in de 

algemene uitkering zijn. Voor nu beschouwen we het maximale risico voor de gemeente Bergeijk als 

een gering risico gezien de herverdeeleffecten die onlangs zijn opgetreden en waarmee we rekening 

hebben gehouden. 

 

c. Vennootschapsbelasting (€ 37.500) 

De gemeente heeft vanaf 2016 te maken met vennootschapsbelastingplicht en wordt hiervoor niet 

gecompenseerd. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet volledig bekend. Na af-

stemming met de Belastingdienst blijkt dat de processen pachten en kavelruilen geen onderneming 

vormen en derhalve niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor de processen grondexploitaties, 

bosbeheer (verkoop van hout) en verhuur vastgoed vindt afstemming met de Belastingdienst plaats. 

Wij verwachten een positief oordeel zodat de financiële consequenties nihil zijn. Het risico is daarom 

als gering opgenomen. 

 

d. 3 Decentralisaties: Jeugdhulp (€ 175.000) 

De begroting en eventuele voorstellen voor aanpassingen van de begroting worden voor een groot 

deel opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van het voorafgaande jaar. In 2017 wordt er voor 

zorg in natura in het geheel niet meer met voorschotten gewerkt en moeten alle facturen voor gele-

verde zorg ingediend worden middels het digitale berichtenverkeer. Hoewel dit leidt tot een hogere 

betrouwbaarheid en rechtmatigheid, zorgt dit er nog voor niet dat alle facturen direct na de geleverde 

zorg worden ingediend. De huidige uitgaven jeugdhulp zijn dan ook onvoldoende maatgevend om de 

begroting bij te stellen. 

De kosten kunnen positief en negatief beïnvloed worden door enkele cliënten. Zeker bij Zorg in Natura 

met verblijf. Dit was en blijft een risico voor de realisatie van de begroting. 

In de begroting 2017-2020 hebben we rekening gehouden met een stabilisatie van de kosten. Vanaf 

2018 gaat er gewerkt worden met objectieve genormeerde tarieven voor alle aanbieders die Zorg in 

Natura leveren. Samen met de inkooporganisatie is hiervoor een intensief traject doorlopen. De defini-

tieve nieuwe tarieven worden pas eind 2017 bekend gemaakt. 

Het macrobudget jeugd (Rijksbudget) laat nog steeds grote schommelingen zien. Dit wordt voor een 

groot deel veroorzaakt door de berekening van de cliënten met voogdij. Het CJG+ tracht het risico te 

verkleinen door meer duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen deze kosten in relatie tot de hoog-

te van het macrobudget. 

In 2018 (31-12-2017) houdt de DBC-financiering op te bestaan. DBC staat voor diagnose-

behandelcombinatie. Alle cliënten die daar nu mee te maken hebben, moeten de juiste indicatie ont-

vangen volgens de nieuwe systematiek. Het prijseffect is momenteel nog niet te duiden. 

Het is vooralsnog niet duidelijk of, of in hoeverre de nieuwe (objectieve) tarieven, schommelingen in 

het macrobudget en het aflopen van de DBC-systematiek het resultaat positief dan wel negatief gaan 

beïnvloeden. Voor jeugd geldt overigens dat sprake is van een open-eind regeling en het risico blijft 

onveranderd dat in 2018 het Rijksbudget ontoereikend is. 

 

e. Sanering bodemverontreiniging (€ 50.000) 

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het 

gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze we-

gen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per defini-

tie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde 

verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig. 

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van grond aan de Dopheidedreef. 

Onderdeel van de opdracht is het aangeven van verschillende sanaringsopties inclusief globale kos-

tenraming. Dit resultaten van dit onderzoeken verwachten we in oktober 2017 en kunnen daarom niet 

opgenomen worden in begroting. Reden om dit op te nemen in de risicoparagraaf. 
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f. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen (€ 75.000)  

Inwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingplannen de mogelijkheid om een beroep te doen 

op planschade. Bij particuliere initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels 

een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploita-

ties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Het risico is € 75.000.  

 

g. Risico´s grondexploitatie (€ 1.608.000)  

In juli 2017 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Op basis hiervan is er een 

risico op de grondexploitatie van € 1.608.000. 

 

h. Gewaarborgde geldleningen (€ 200.000)  

De gemeente Bergeijk heeft in het verleden overeenkomsten afgesloten waarmee het middels een 

achtervangpositie garant staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen van diverse woningcorpora-

ties ten opzichte van kredietverstrekkers. De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

draagt het direct risico. Het risico voor de gemeente Bergeijk dat hiermee gepaard gaat is te verwaar-

lozen gezien de zekerheidsstructuur van de WSW. 

De Gemeente Bergeijk (voorheen gemeente Luykstgestel) staat daarnaast garant voor een drietal 

tussen 1995 en 1997 afgesloten leningen door Stichting Verantwoord Wonen met de Bank Neder-

landse Gemeenten. Deze stichting trad op 1 december 2011 toe tot de woningbouwvereniging Vestia 

Groep. Het gaat bij deze drie leningen niet om een achtervangpositie. De gemeente Bergeijk is ver-

plicht de rente- en aflossingsverplichtingen over te nemen mocht Vestia niet aan haar betalingsver-

plichting kunnen voldoen. Het restant saldo van de geldleningen is per ultimo 2017 € 4,0 miljoen. We 

verwachten dat deze geldleningen in 2020 volledig zijn afgelost. Als de BNG indicaties heeft dat Ves-

tia niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan meldt zij dit aan de Gemeente Bergeijk. Dit in 

het kader van haar zorgplicht richting haar klanten. Op dit moment is er volgens de BNG geen reden 

tot zorg. Het risico is als laagste risico, als ‘zeer gering’, voor 5% opgenomen. 

 

i. Financieringsfunctie reserve (€ 25.000) 

Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de 

exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het 

deel van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter dekking van de risico’s. Dit deel 

zal immers ingezet moeten worden indien risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Bij een inschatting dat 

maximaal 50% van de risico’s zich gelijktijdig werkelijk voordoen en een rekenrente van 2% betekent 

dit een risico van € 25.000 in de exploitatie. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en 

voorzieningen zoals vastgesteld in de raad van februari 2014. 

 

j. Verbonden partijen (Samenwerking Kempengemeenten, GGD, ODZOB, VRBZO en MRE  

(€ 180.000)  

In 2011 is door het Algemeen Bestuur van de GRSK beleid vastgesteld, met betrekking tot beheersing 

van risico's en de afdekking daarvan. Het vastgestelde beleid houdt in, dat Samenwerking Kempen-

gemeenten geen eigen vermogen aanhoudt als weerstandscapaciteit. Als calamiteiten zich voordoen 

worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de vastgestelde systematiek. In de Ka-

dernota 2018 zijn de risico's geïnventariseerd, zowel op bedrijfsvoerings- als programmakosten. Het 

risico's is voor ca € 1,3 mln. gekwantificeerd, een deel is niet gekwantificeerd. Wij gaan voorlopig uit 

van een risico van € 1,5 miljoen voor de 5 Kempengemeenten (ca € 300.000 per gemeente). Het is 

aan de deelnemende gemeenten om weerstandscapaciteit aan te houden.  

De vier grote verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE) hebben in hun begroting 2018 een 

deels gekwantificeerde risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reserveposi-

tie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's, berekend op ruim € 2,5 miljoen (aandeel gemeen-

te Bergeijk ca € 60.000). Indien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen. 
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Overige  

 Overeenkomst Attero  

Het MRE (voorheen SRE) en vijf andere Brabantse gewesten hadden namens hun gemeenten een 

overeenkomst gesloten met Attero (voorheen Essent Milieu) voor het verbranden van huishoudelijk 

restafval. Dit contract startte 1 februari 1997 en liep 31 januari 2017 af. In 2014 is Attero verkocht aan 

Waterland Private Equity Investments.  

Begin 2015 is Attero een arbitrageproces gestart bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Attero stelde 

zich op het standpunt dat de gewesten en gemeenten over de jaren 2011 tot en met 2014 niet voldaan 

hebben aan de volumeplicht uit de overeenkomst, waardoor Attero zich gerechtigd stelde om een 

(suppletie)vergoeding voor het verwerven van extra brandbaar afval in rekening te brengen. Attero is 

in deze arbitrage in het ongelijk gesteld middels het arbitraal eindvonnis van 8 januari 2016.  

Tegen dit oordeel van arbiters is Attero vervolgens een zogenaamde vernietigingsprocedure gestart 

bij het gerechtshof Den Haag. In die procedure is op 27 juni 2017 uitspraak gedaan. De vordering van 

Attero tot vernietiging van het arbitrale vonnis is afgewezen. 

Daarnaast heeft Attero op 24 november 2016 een nieuwe arbitrageaanvraag ingediend bij het Neder-

lands Arbitrage Instituut. Het geschil dat Attero aan arbiters wil voorleggen is exact hetzelfde, namelijk 

de vraag of Attero aan de gewesten en gemeenten een (suppletie)vergoeding in rekening mag bren-

gen voor het verwerven van extra brandbaar afval, dit keer met betrekking tot het jaar 2015. Deze 

procedure loopt nog. 

Uw raad is en zal via Raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen 

in dit dossier. 

 
Weerstandscapaciteit 

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:  

 Algemene reserve  

 Algemene reserve resultaat 

 Algemene reserve risico grondexploitaties 

 Post onvoorzien. 

De algemene reserves betreft incidentele capaciteit en de post onvoorzien structurele capaciteit. Dit is 

vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raad van 27 februari 2014.  

 

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

stemmingsreserves, stille reserves en de beschikbare ruimte in de belastingcapaciteit niet meegeno-

men worden in de bepaling van de weerstandscapaciteit. 

 

Bestemmingsreserves kunnen eventueel tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend 

indien de Raad de bestemming kan veranderen zonder financieel nadelige gevolgen. De dekkingsre-

serves kunnen geen deel uitmaken van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemming van dekkings-

reserves niet gewijzigd kan worden zonder nadelige gevolgen voor de exploitatie.  

 

Daarnaast heeft de gemeente een aantal stille reserves (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde) 

door het bezit van vaste activa zoals pachtgronden, erfpachtgronden, bosgronden, gebouwen en ter-

reinen. Een benadering van de marktwaarde van de bos- en landbouwgrond is: 
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Tabel stille reserves 

 

Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit van gemeenten zijn de belangrijkste eigen inkom-

stenbronnen de ozb-inkomsten, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Uitgangspunt bij het bepalen 

van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is 100% kostendekkendheid.  

 

De weerstandscapaciteitsratio drukt de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weer-

standscapaciteit uit. Hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moeten zijn, is afhankelijk van de 

risico’s die de gemeente loopt. Het gaat hierbij om de risico’s die niet goed kwantificeerbaar en niet 

regulier zijn. In het algemeenheid gaat het om risico’s die de gemeente zelf niet of slechts deels kan 

beïnvloeden. Voor de overige risico’s zijn beheersmaatregelen genomen, voorzieningen getroffen of 

verzekeringen afgesloten.  

 

In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat de beschikbare reserves die betrokken worden 

bij de bepaling van de weerstandscapaciteit minimaal € 4,8 miljoen moet bedragen.  

De totale omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grond-

transacties, is per 1 januari 2018 ca € 6,0 miljoen. 

De post onvoorzien is jaarlijks vastgesteld op € 25.000. 

 

Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio: 

 
Tabel weerstandsratio 

 

In de nota reserves en voorzieningen is een minimale weerstandratio vastgesteld van 1,0. Aan deze 

norm wordt met voorliggende begroting voldaan. 

 

Ontwikkeling algemene reserves   

Naast de algemene reserves die onderdeel uit maken van de beschikbare weerstandscapaciteit is er 

de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.  

In de begroting is een structurele opbrengst uit grondtransacties geraamd van € 0,5 miljoen. Deze 

loopt vanaf 2020 in enkele jaren terug naar nul. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransac-

ties is in het leven geroepen om schommelingen in de opbrengsten op te vangen. Daarom wordt deze 

niet betrokken bij de weerstandscapaciteit.  

De overige algemene reserves zijn er voor het opvangen van risico’s. De ondergrens hiervan is in de 

nota reserve en voorzieningen bepaald op € 4,8 miljoen.  

 

Grafiek voor meerjarige ontwikkeling algemene reserves in relatie tot de ondergrens voor het opvan-

gen van risico’s. Dit geeft de verwachtingen weer per ultimo van het jaar.  

 

Omschrijving Aantal ha. per ha. In € per m² in € Marktwaarde

Bosgronden 1.441 13.000 1,30 18.733.000

Geliberaliseerde pacht (1 jr) 270 72.500 7,25 19.575.000

Geliberaliseerde pacht (6 jr) 73 72.500 7,25 5.292.500

Reguliere pacht 703 72.500 7,25 50.967.500

Erfpacht 367 36.250 3,63 13.303.750

Totaal 2.854 107.871.750

Weerstandsratio (bedragen x € 1.000)

(balansstanden 1-1 jaar)

2017 2018 2019 2020 2021

1. Beschikbare weerstandscapaciteit 5.929 6.020 6.314 6.115 7.353

2. Benodigde weerstandscapactiteit 2.656 2.451 2.426 2.281 2.251

Weerstandsratio (1 / 2) 2,23 2,46 2,60 2,68 3,27
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Grafiek verloop algemene reserves 

 

De algemene reserve neemt toe de komende jaren met name door winstnemingen in de grondexploi-

tatie.  

 

 
Grafiek opbouw algemene reserves 
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Ontwikkeling van bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves. 

 

 
Grafiek verloop dekkingsreserves 

 

De dekkingsreserves nemen jaarlijks af met een vast bedrag ter dekking van, een deel van, de kapi-

taallasten. De jaarlijkse vrijval vindt plaats totdat de dekkingsreserves nihil geworden zijn. Een jaarlijk-

se afname van de dekkingsreserves betekent jaarlijks minder bespaarde rente op het eigen vermogen 

in de exploitatie. 

 

 
Grafiek verloop bestemmingsreserves  

 

De mutaties in de bestemmingsreserves zijn beperkt. Geplande investeringen in maatschappelijk nut 

worden zoveel als mogelijk gedekt binnen de exploitatie zonder dat we een beroep moeten doen op 

de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserve worden enerzijds gevoed door stortingen vanuit de 

exploitatie in de bestemmingsreserve IKC/Kattendans en anderzijds door stortingen in de bestem-

mingreserve ROL als gevolg van het afsluiten van grondexploitaties. Om toekomstige rentenadelen in 

de grondexploitaties op te vangen is bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 een bestemmingsre-

serve gevormd. In de komende jaren worden hieruit onttrekkingen gedaan.  
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Kengetallen: 

 Netto schuldquote 

 Solvabiliteitsratio 

 Kengetal grondexploitatie 

 Structurele exploitatieruimte 

 Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 

 

 
 

Onderlinge verhouding van de kengetallen (conclusie) 

Voor de beoordeling van de financiële positie van gemeenten is het belangrijk dat zowel naar de ba-

lans als naar de exploitatie wordt gekeken. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op 

de balans. De kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit brengen tot uitdrukking 

of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt en welke mogelijkheid de gemeente heeft 

om de structurele baten op korte termijn te vergroten. 

 

 
 

De schuldpositie van de gemeente blijft op een redelijk hoog niveau maar blijft ver onder de grens van 

130%. Een lager percentage wordt als positief beschouwd. De trend is dat de schuldquote de komen-

de jaren gaat dalen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het relatief grote aandeel van de grondexploita-

tie. De vraag naar bouwgrond neemt toe waardoor onze behoefte op de kapitaalmarkt afneemt. Dat 

leidt in de toekomst tot een verlaging van de schuldquote.  

 

De solvabiliteit is redelijk constant. Naar de toekomst gaat deze zeer waarschijnlijk verbeteren om  de 

hiervoor genoemde redenen. Een percentage tussen de 20% en 50% wordt als goed beschouwd.  

Wij sturen op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte zal dan ook rond het nulpunt 

schommelen.  

 

Kengetallen: Werkelijk 

2016

Begroot 

2017

Begroot 

2018

Begroot 

2019

Begroot 

2020

Begroot 

2021

Netto schuldquote 66% 67% 80% 79% 68% 58%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 64% 66% 78% 78% 67% 57%

Solvabiliteit 30% 25% 29% 28% 31% 36%

Structurele exploitatieruimte 3% 1% 3% 2% 1% 0%

Grondexploitatie 36% 27% 29% 21% 10% 2%

Belastingcapaciteit 110% 109% 106% 106% 106% 106%

67%

80% 79%

68%
58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021

Netto Schuldquote



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
120 

Programmabegroting 2018-2021 

  

 
 

De grondexploitatie is in de gemeente relatief van een grote omvang. Een percentage > 35% wordt als 

zeer risicovol beschouwd. Een hoog percentage betekent dat opbrengsten uit grondverkopen nog een 

belangrijke factor zijn. Hoe lager het percentage is hoe minder risicovol de grondexploitatie is. Ko-

mende jaren zien we hierin een duidelijke verbetering. Het risico van de gemeente daalt.  

 

De belastingcapaciteit geeft een vertekend beeld. Deze capaciteit geeft aan de genormeerde belas-

tingdruk ten opzichte van de gemiddelde woonlasten (belastingdruk) in Nederland. Door de landelijke 

normeringen lijkt het erop dat de gemeente gemiddeld duurder is voor een gezin met 3 personen. Dit 

is vooral het gevolg van een grote discrepantie in de normeringen die gehanteerd worden voor het 

onderdeel afvalstoffenheffing. In de paragraaf lokale heffingen is een overzicht opgenomen van de 

daadwerkelijke woonlasten in onze gemeente. Zetten we die af tegen de gemiddelde woonlasten in 

Nederland dan komen we op ca 95% in 2018. Feitelijk zijn we dus goedkoper!  

 

Algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de gemeente weliswaar een hoge schuldquote 

heeft maar dat dit wordt veroorzaakt door een relatief grote grondexploitatie. De risico’s hiervan wor-

den nadrukkelijk onderkend. 

 

Voor een nadere toelichting op de indicatoren verwijzen wij u naar de bijlagen.  
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5.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
 

Portefeuillehouders Wethouder M. Kuijken 

Wethouder T. van Hulsel 

Wethouder S. Luijten 

    

Wettelijk kader 

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moeten in de para-

graaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:  

 

Onderdeel Op grond van 

De paragraaf bevat tenminste de volgende kapitaalgoederen: 
Wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 

art. 12, lid 1 BBV 
 

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

art. 12, lid 2 BBV 

 

Wat willen we bereiken? 

In de toekomstvisie van de gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toe-

passing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, namelijk: Als overheid ligt er een duidelijke 

voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder 

het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te bren-

gen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen 

die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen 

binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De 

inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstig 

ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het 

dorpse karakter en haar groene structuurelementen.   

 

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

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

sen enerzijds en het bruisende en bourgondische karakter van de dorpskernen anderzijds wordt met 

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

genieten van al het moois wat Bergeijk te bieden heeft. Dit stimuleert een gezonde samenleving. 

 

Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aan-

knopingspunten: Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties, 

gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan. Zelfwerkzaamheid door verenigingen 

bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimuleerd door middel van TUOB. De gemeen-

te heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking en energiegebruik. 

 

Doel van deze paragraaf is om beeld te geven van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en 

accommodaties en daarnaast inzicht te bieden in het onderhoudsprogramma en de daarmee gemoei-

de kosten en uitgaven. 

Beleid 

 BORA (Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2014) 

 VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2019) 

 GVM (Gemeentelijke Visie Mobiliteit) 
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BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties 

In 2015 zijn we gestart met de tweede periode van BORA. Daarvoor zijn de beheerplannen geactuali-

seerd, en zijn de benodigde middelen voor de periode 2015 – 2024 inzichtelijk gemaakt.  

 

Kwaliteitsniveaus 

De raad heeft in het verleden de gewenste kwaliteit aangegeven via technische methodieken als 

IBOR en TUOB. Voor een eenduidige en begrijpelijke communicatie wordt nu gebruik gemaakt van 

rapportcijfers. De gewenste streefkwaliteit van ons areaal is vast te stellen op een rapportcijfer 7.  
 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Een weergave van de kwaliteitsscores met daaraan corresponderende kleuren.  

 

BORA 3: een introductie 

Het beheer van de openbare ruimte is een spil in veel ontwikkelingen en transities die in de komende 

decennia gaan plaatsvinden. De wijzigingen van de BBV hebben een andere wijze van financieren 

ingeluid, waarbij investeringsplannen in combinatie met een langere doorkijk naar de toekomst nodig 

zijn. Deze langere doorkijk en strategie zijn ook nodig om een aantal ontwikkelingen het hoofd te bie-

den. Samen met de omgeving moeten oplossingen gevonden worden voor de gevolgen van de kli-

maatverandering. De vergrijzing zal invloed gaan hebben op de eisen die we aan de leefomgeving 

stellen. Toe te passen grondstoffen dienen onderdeel te worden van een circulair gedachtengoed. De 

energietransitie zal verregaande ruimtelijke veranderingen tot gevolg gaan hebben. In het beheer van 

de kapitaalgoederen komen al deze ontwikkelingen samen. Dit vraagt om een ambitie om nog integra-

ler te werken dan we al deden. Vandaar dat BORA 3 de ondertitel – FOCUS - heeft meegekregen, 

vernoemt naar het brandpunt waar alle kleuren licht samenkomen. Focus geeft daarnaast blijk van 

een richting en het geven van aandacht aan de onderdelen die echt belangrijk zijn.  

 

 
Afbeelding 2: Beeldmerk BORA 3; Focus. 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Goed Matig

Kwaliteitsscore

Zeer goed Slecht Niet acceptabel
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In de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooraleerst de verdiepingsslag naar een gebiedsgerichte be-

nadering en een verdere integratie van de vakgebieden doorgezet. Zo is er onder andere een onder-

scheid gemaakt tussen verschillende structuren zoals een kernwinkelgebied, woongebieden en bedrij-

venterreinen. Om het mogelijk te maken een apart accent te leggen op de bruggen en fietsinfrastruc-

tuur zijn deze apart inzichtelijk gemaakt. Verdeeld in deze structuren ziet een overzicht van de gehele 

gemeente er uit als onderstaande afbeelding. 

 

 
Afbeelding 3: Gemeente Bergeijk verdeeld in structuurelementen. 

 

Het verdelen van de gemeente in deze structuren en contouren maakt het mogelijk om de kwaliteit 

van de openbare ruimte samen te vatten en met behulp van de kleuren en de kwaliteitsscores op an-

dere manieren te presenteren. In deze begroting geven we een eerste aanzet daartoe.  
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Wegen, Verkeer en Bruggen    

Voor wegen is, voor de periode van 2015 – 2018, een nieuw beheerplan vastgesteld. Het beheerplan 

is gericht op voorkoming van kapitaalvernietiging door adequate maatregelen op het juiste moment te 

plannen, waardoor extreem zware en dure maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Het be-

heer is daarnaast gericht op het inperken van risico’s ten aanzien van aansprakelijkheid van vermijd-

bare schades aan derden.  

 

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van het gemiddelde technische kwaliteitsniveau van de 

verhardingen binnen alle cluster (wijk). Let wel, het is een momentopname van een kwaliteitsmeting 

die eind 2016 is uitgevoerd. Inmiddels zijn zowel in areaal als in kwaliteit mutaties opgetreden. Aange-

zien er onderhoudswerkzaamheden danwel investeringen zijn gerealiseerd geven de onderstaande 

cijfers een negatiever beeld dan de werkelijkheid. Zodra nieuwe kwaliteitsgegevens bekend zijn wor-

den deze met de raad gecommuniceerd.   

 

 
Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) inclusief totaal gemiddeld cijfer. 
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In dezelfde weergave is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. 

Hiervoor is het van belang te weten welke infrastructuur door fietsers veel gebruikt wordt. Veel fietsers 

maken namelijk niet alleen gebruik van fietspaden, maar ook van de vele wegen in het buitengebied. 

Hiervoor is een overzicht gemaakt van de routes van de fietsknooppunten. Dit is vervolgens gecombi-

neerd met gebruikersinformatie uit de applicatie Strava. (labs.strava.com/heatmap) Vervolgens zijn 

ook de bekende schoolfietsroute’s toegevoegd. Het resultaat is een overzicht van het verhard opper-

vlak waarover veel gefietst wordt.  

Per vlak is nu inzichtelijk te maken wat de gemiddelde technische kwaliteit is van het wegoppervlak 

dat door fietsers wordt gebruikt. Dit inzicht vormt de basis voor toekomstige investeringen in verbete-

ring van de fietsinfrastructuur. In taakveld 2 Verkeer & Vervoer wordt dieper ingegaan op de gemeen-

telijke fietsambitie. Ook in relatie tot de regio en de bereikbaarheidsagenda. 

 

 
Afbeelding 5: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen waarover veel gefietst wordt per cluster (wijk) inclusief totaal 

gemiddeld cijfer.  

  

Het is nu ook mogelijk om correlaties in beeld te brengen, bijvoorbeeld de gemiddelde kwaliteit van de 

wegverhardingen (kwaliteitsscore verticale as) ten opzichte van gemiddeld aanlegjaar (horizontale as). 

Op die manier ontstaat inzicht in de kwaliteit in een tijdsperspectief. De grootte van de punt geeft een 

indruk van de omvang van het areaal binnen dat cluster. Voor geheel Bergeijk ontstaat het onder-

staande beeld. Met een stippellijn is kwaliteitsscore 7 aangegeven.  
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Afbeelding 6: Correlatie tussen de gemiddelde kwaliteit en het gemiddeld aanlegjaar per cluster (wijk).  

 

De afbeelding geeft aan de gemiddelde kwaliteit van de wegverhardingen (kwaliteitsscore verticale as) 

ten opzichte van gemiddeld aanlegjaar (horizontale as). 

 

De volgende afbeelding is een selectie van alle woongebieden. In de periode 1970 t/m 1985 zijn een 

significant aantal woonwijken gerealiseerd. (wijken aangegeven binnen de oranje cirkel) Deze woon-

wijken beginnen nu, na 40 tot 50, jaar in kwaliteit te dalen. De leeftijd van de wijk geeft ook een inves-

teringsnoodzaak aan in plaats van een onderhoudsnoodzaak. Temeer omdat de inrichting niet meer 

voldoet aan de huidige wensen. In relatie met toekomstige ontwikkelingen in de directe woonomge-

ving van mensen is dit een belangrijk overzicht. Het gasloos maken van woonwijken, langer thuis blij-

ven wonen, veranderingen in mobiliteit zijn maar  enkele van deze ontwikkelingen. De vervangings-

noodzaak van deze wijken, in de afbeelding licht met oranje achtergrond aangegeven, zal voor een 

investeringspiek gaan zorgen.  
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Afbeelding 5: Een selectie van alle woongebieden.  

 

De afbeelding geeft aan de gemiddelde kwaliteit van de wegverhardingen (kwaliteitsscore verticale as) 

ten opzichte van gemiddeld aanlegjaar (horizontale as). Elke punt is een apart woongebied. Binnen de 

oranje cirkel is een clustering te zien van wijken die aangelegd zijn in de jaren 1970 t/m 1985.  

 

Voor wegen, verkeer en bruggen is voor 2018 in de exploitatie ca. € 250.000 opgenomen. Voor het 

beheer storten we ca € 1.158.000 in de voorziening BORA.. 

Voor 2018 staat ca € 9,6 miljoen aan investeringen gepland, hierop verwachten we ca € 5,1 miljoen 

aan bijdrage van derden. Het overgrote deel van deze investering heeft te maken met de realisatie 

van de Middenweg. Voor een totaaloverzicht van de investeringen verwijzen wij u naar het meerjaren 

investeringsprogramma in de bijlage 3. 

 

Groen en Spelen  

Het groenbeheerplan omvat het groen binnen en buiten de bebouwde kom, inclusief  wegbermen, 

watergangen en poelen. Dit omvat het onderhoud en vervanging met inzicht in betrokken partijen, 

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

een apart bosbeheerplan vastgesteld.  

Vanaf 2017 worden geen stortingen in de voorziening BORA gedaan voor het beheer van groen, maar 

wordt in de exploitatiebegroting rekening gehouden met uitgaven voor deze onderdelen. De reden 

hiervoor is dat werkzaamheden met betrekking tot het beheer van groen jaarlijks voorspelbaar en 

repeterend (niet fluctuerend) van aard zijn, waardoor deze niet thuishoren in een voorziening.  

Het onderhoudsniveau van het groen en de speelvoorzieningen voldoet aan het gewenste kwaliteits-

niveau van een 7. 

Voor groen en speelvoorzieningen is in 2018 in de exploitatie ca. € 1.000.000 opgenomen. In de voor-

ziening BORA wordt ca. € 51.000 gestort voor het groot onderhoud van speelvoorzieningen.  

Daarnaast staat voor renovatie van het Brouwersbos een investering gepland van € 25.000. 
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Openbare Verlichting   

In 2014 is het beheerplan openbare verlichting geactualiseerd. Dit plan is een actualisatie naar de 

huidige stand van regelgeving en techniek. Met name LED-verlichting is de afgelopen jaren tot volle 

wasdom gekomen. De gemeente heeft nu de gelegenheid om de kwaliteit van de verlichting te verbe-

teren en de uitstoot van CO2 terug te dringen, waardoor de exploitatiekosten van de openbare verlich-

ting op termijn worden verlaagd. Het doel van het openbare verlichting beheerplan is om te komen tot 

een passend verlichtingsniveau en een reductie van het energieverbruik. 

 

De komende 8 jaar worden alle conventionele armaturen van de openbare verlichting versneld ver-

vangen door LED-armaturen. Door het gebruik van LED-verlichting wordt een lager vermogen gebruikt 

met een besparing van energie en dus een daling van het energieverbruik met als gevolg een vermin-

dering van de CO2 uitstoot. We willen jaarlijks ca. 500 armaturen vervangen door LED armaturen.  

 

Voor openbare verlichting is voor 2018 in de exploitatie € 78.000 opgenomen voor energiekosten. De 

kosten hiervan dalen door de omschakeling naar LED. Hier houden we rekening mee. Voor het be-

heer van de openbare verlichting reserveren we jaarlijks € 149.000 (in 2017 € 181.000) in de voorzie-

ning BORA. Voor het uitvoeringsprogramma omvorming naar LED-verlichting investeren we in elk van 

de jaren 2018-2025 € 200.000. Deze investeringen worden in 20 jaar afgeschreven.     

 

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  

Het VGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weer-

geeft. Door middel van het VGRP legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat de rol van inwo-

ners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater.  

Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden heeft de gemeente Bergeijk gekozen voor een 

geldigheidsduur van vijf jaar: 2015-2019. De planningshorizon reikt echter veel verder en bedraagt 60 

jaar. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze planningshorizon. 

Voor de zorgplicht afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd: 

- Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater. 

- Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater. 

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

wijs in de verwerking ervan kan voorzien); 

- Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater. 

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

belemmert. 

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

bedrijven zo veel mogelijk zelf te laten doen. De particulier is immers zelf verantwoordelijk voor de 

verwerking van hemelwater op het eigen perceel. Het streven is dan ook om de komende tijd de bur-

ger actief bij het afkoppelen van dakoppervlak te betrekken waar dit doelmatig is. De gemeente pro-

beert waar mogelijk de samenwerking met inwoners en bedrijven te zoeken, om zo doende gezamen-

lijk het aangesloten oppervlak af te koppelen. De functionaliteit en de levensduur van het bestaande 

stelsel worden op die manier verlengd zodat ook op de lange termijn een besparing wordt gereali-

seerd. 
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Gebouwen en Sportaccommodaties  
Een groot aantal gemeentelijke accommodaties vallen onder het TUOB-beleid en de bijbehorende 

systematiek. Aan de hand van een conditiemeting is de onderhoudstoestand van alle gemeentelijke 

accommodaties in beeld gebracht, waarna vergelijkbare meerjaren-onderhoudsplanningen (MJOP’s) 

zijn opgesteld. Dit is gedaan voor gebouwen, terreinen en sportvelden. De gemiddelde kwaliteitsscore 

bedraagt 7,4. 

 

In navolging op de klimaatdoelstelling gaan we de gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken. 

Hiervoor worden in 2017 energiescans uitgevoerd die leiden tot een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoe-

ringsprogramma wordt opgesteld op basis van principe Trias Energetica. Bij de energiescans wordt de 

bestaande situatie in kaart gebracht en voor 19 gebouwen de kansrijke duurzaamheidsmaatregelen 

onderzocht om te komen tot een energieneutraal areaal. Hierbij zal in eerste instantie prioriteit gege-

ven worden aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van  het energieverbruik. Voor de 

energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we kunnen nemen om dit duurzaam 

op te wekken.   

 

Voor de sportverenigingen blijft het budget voor groot onderhoud bij de gemeente. De overige huis-

vestingskosten worden vastgelegd in een exploitatiesubsidie. 

Voor gebouwen en sportaccommodaties is voor 2018 in de exploitatie ca. € 400.000 opgenomen. 

Voor de storting in de voorziening is ca. € 724.000 gereserveerd.  

Voor het uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijke gebouwen investeren we in elk van de 

jaren 2018-2021 € 200.000. Daarnaast wordt gefaseerd geïnvesteerd in het omvormen van de traditi-

onele sportveldverlichting naar LED-verlichten en vinden een aantal kleinere investeringen plaats aan 

enkele sportaccommodaties. Voor deze maatregelen is in 2018 € 130.000 gereserveerd. Ook is er 

een investering voorzien voor het uitdiepen van de visvijvers, de insteek is dat door verkoop van zand 

dit terugverdiend wordt. 

 

Areaal en vervangingswaarde 

De omvang van het areaal is per structuurelement als volgt samen te vatten. 
 

 
 

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ten minste € 222.500.000,- (Het 

areaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht 

niet meegenomen). Dit is als volgt uitgesplitst: 

 

 
 

 

Structuurelement

aantallen

Vrij verval 

leiding

Wegvak-          

onderdeel

Mast Boom Cultuur 

beplanting

Gras Natuur 

beplanting

Bedrijventerreinen 9.491 m 54.437 m² 226 st. 487 st. 3.791 m² 29.199 m² 17.757 m²

Begraafplaatsen 0 m 2.329 m² 14 st. 205 st. 12 m² 10.510 m² 4.153 m²

Buitengebied 17.692 m 688.665 m² 450 st. 17.291 st. 660 m² 1.140.332 m² 308.234 m²

Hoofdwegen binnen de kom 32.410 m 271.991 m² 838 st. 2.143 st. 11.025 m² 130.299 m² 10.637 m²

Hoofdwegen buiten de kom 5.669 m 273.169 m² 422 st. 2.997 st. 120 m² 260.244 m² 9.464 m²

Kernwinkelgebied 1.595 m 23.138 m² 121 st. 172 st. 1.584 m² 0 m² 0 m²

Sport en recreatie 218 m 17.298 m² 132 st. 352 st. 2.799 m² 17.819 m² 29.899 m²

Woongebied 79.692 m 558.008 m² 2.880 st. 5.095 st. 78.896 m² 238.329 m² 52.450 m²

Totalen 146.767 m 1.889.035 m² 5.083 st. 28.742 st. 98.887 m² 1.826.732 m² 432.594 m²

Structuurelement

x € 1.000

Vrij verval 

leiding

Wegvak-          

onderdeel

Mast Boom Cultuur 

beplanting

Gras Natuur 

beplanting

Totalen

Bedrijventerreinen 6.500 3.653 328 268 67 117 172 11.105

Begraafplaatsen 0 143 23 113 0 52 50 380

Buitengebied 9.543 24.700 574 9.510 15 1.313 1.304 46.959

Hoofdwegen binnen de kom 21.970 20.640 1.366 1.179 226 429 128 45.939

Hoofdwegen buiten de kom 2.744 17.574 625 1.648 2 295 28 22.916

Kernwinkelgebied 1.010 2.016 194 95 34 0 0 3.347

Sport en recreatie 97 774 240 194 45 53 333 1.737

Woongebied 44.761 36.170 3.305 2.802 1.537 896 601 90.074

Totalen 86.625 105.669 6.655 15.808 1.926 3.156 2.617 222.456
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Risico’s  
- De klimaatverandering is van steeds grotere invloed. De toename van extreme buien met een 

grote intensiteit kan lokaal tot problemen leiden. De riolering is niet ontworpen voor deze extre-

men. Er zal dan naast ondergrondse maatregelen ook in de openbare ruimte bovengronds de 

ruimte gevonden moeten worden om de impact van deze buien beheersbaar te houden.  

- Onduidelijkheid toekomstsituatie theater de Kattendans heeft invloed op onderhoudssituatie.  

- Visvijvers Bergeijk: onzekerheid in opbrengst uitgenomen slib in relatie tot de kosten van uitdiepen 

en herinrichten van de vijvers. 

- Schadelijke insecten, bacteriën en/of schimmels kunnen leiden tot verminderde vitaliteit en uitval 

van bomen. Dit als gevolg van nawerking van droogteperioden, storm, hagel en aanrijschade. 

Daardoor extra snoei- en vervangingskosten.  

- Essentaksterfte zorgt voor vervroegde uitval Essen.  

- Schade en extra onderhoudskosten door invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop. 

- Zinkassen gerateerde vervuilingen in de bodem. 

 

Kansen  

- Uitvoeren fietsambitie is een kwaliteitsinput voor de openbare ruimte.  

- Uitvoeren Nulplus maatregelen in combinatie met onderhoudswerkzaamheden zorgt voor kosten-

reductie en verhoging van eindkwaliteit.  

- Waar mogelijk worden subsidies aangewend voor realisatie van verbeteringen. 

- Diverse projecten, zoals: 

o Uitvoeren fietsverbinding Mr Pankenstraat, Riethovensedijk, Ploegpad; 

o Uitvoeren herinrichting Kept, Bergeijk; 

o Theater de Kattendans: onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw afhankelijk van de toekomstvi-

sie; 

o Mogelijke overdracht van blokhut d’n Duvelshoek van gemeente naar scouting Riethoven; 

o Voorbereiden van het uitdiepen en herinrichten van de visvijvers in Bergeijk, met als doel de 

waterkwaliteit te verhogen en vissterfte te voorkomen; 

o De gefaseerde vervanging van de traditionele sportveldverlichting in LED; 

o Versneld vervangen van conventionele Openbare Verlichting in LED-verlichting; 

o De uitvoering van het gebiedsakkoord N69 in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. 

 

Financiële verantwoording 

Vanaf 2017 worden investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte verplicht geactiveerd 

op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.  

 

Dat betekent dat we de gelden voor BORA vanaf de begroting 2017 hebben gesplitst zijn: 

 Uitgaven die thuishoren in een exploitatiebegroting; 

 Uitgaven die ten laste van een voorziening (BORA) mogen worden gebracht; 

 Investeringen in maatschappelijk nut die moeten worden geactiveerd op de balans. 

Voor het beheer van de riolering (economisch nut) )was een soortgelijke systematiek al ingericht.  

 

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

 
 

Beheer kapitaalgoederen 

Exploitatie Voorziening Investeringen 
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De volgende middelen zijn in de exploitatie en voorziening BORA opgenomen. 

 

Voor een overzicht van alle investeringen verwijzen wij u naar de bijlagen. 

 

De beheerplannen voorzien in de volgende onttrekkingen op de volgende taakvelden. 

 

De ontwikkeling van de voorziening is te zien in figuur 2. 

  

Storting in BORA

Bedragen x € 1.000

2018 2019 2020 2021

Wegen, verkeer en bruggen 1.158 1.170 1.181 1.193

Groen en spelen 51 52 52 53

Openbare verlichting 149 150 152 154

Gebouwen en sportaccommodaties 724 728 740 753

Totaal storting BORA 2.082 2.099 2.126 2.152

Exploitatie 

Bedragen x € 1.000

2018 2019 2020 2021

Wegen, verkeer en bruggen 245 248 285 288

Groen en spelen 1.040 1.048 1.056 1.064

Openbare verlichting 78 75 72 68

Gebouwen en sportaccommodaties 400 400 400 400

Totaal exploitatie 1.763 1.770 1.813 1.820

Totaal onderhoud kapitaalgoederen 3.845 3.869 3.939 3.973

2018 2019 2020 2021

Saldo voorziening BORA per 1-1 964 909 899 91

Stortingen in voorziening BORA 2.082 2.099 2.126 2.152

Onttrekkingen per taakveld

0. Bestuur en ondersteuning 186 200 282 132

1. Veiligheid 0 0 0 0

2. Verkeer en vervoer 1.380 1.389 1.499 1.439

3. Economie 0 0 0 0

4. Onderwijs 5 4 20 4

5. Sport, cultuur en recreatie 453 428 919 373

6. Sociaal domein 76 50 177 241

7. Volksgezondheid en milieu 32 32 32 32

8. VHROSV 5 5 5 5

Totaal uitgaven per taakveld 2.137 2.109 2.934 2.226

Saldo voorziening BORA per 31-12 909 899 91 17

Totalen op beheerplanniveau x € 1.000
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5.4 Paragraaf financiering  
 

Portefeuillehouder Wethouder T. van Hulsel 

 

 

Wettelijk kader 

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf 

financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld: 

 

Onderdeel Op grond van 

De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille 

art. 13 BBV 

 

Wat willen we bereiken? 

Het op een verantwoorde wijze sturen en beheersen van financiële vermogenswaarden, de financiële 

stromen en de hieraan verbonden risico’s. De financieringsparagraaf wordt gemaakt om een aantal 

redenen. 

 Het geven van inzicht in de financiering van de gemeente 

 Het voorkomen van diverse risico’s die met vermogensbeheer gelopen kunnen worden. Als risi-

co’s kunnen genoemd worden: renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitenrisico’s 

 Het zorgen voor zo voordelig mogelijke renteresultaten 

 

Ontwikkelingen 

De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) vloeit voort uit de Europese begrotingsafspraak om on-

der de 3% EMU-tekort te blijven.  

In 2016 is het saldo op de overheidsbegroting omgeslagen van een tekort in een overschot (Een over-

schot op de overheidsbegroting is uitzonderlijk: het overschot vorig jaar is het eerste sinds 2008. Ook 

de omvang van deze verbetering (2,3% bruto binnenlands product (bbp)) van het EMU‐saldo is uit-

zonderlijk: de grootste sinds 1991. De scherpe verbetering komt vooral door sterk toenemende belas-

tingontvangsten. De lastenquote steeg ondanks de lastenverlichting door het 5 miljard‐pakket. Deels 

komt dit door de sterke bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de economische groei; binnen-

landse bestedingen leveren immers meer belastingen op dan uitvoer. Bovendien is de vennoot-

schapsbelasting (exclusief gasproductie) sterk toegenomen, met 0,7% bbp tot 3,0% bbp, het hoogste 

percentage sinds 2001. De verbetering van het begrotingssaldo zou nog groter zijn geweest als de 

gasbaten niet met 0,4% bbp zouden zijn gedaald door lagere productie en lagere prijzen. 

 

 
Bron: CEP 2017 
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De bruto overheidsschuld ligt in 2017 met 58,5% bbp voor het eerst sinds 2010 onder het Maastricht‐

plafond van 60% bbp. Naast Nederland hebben de Baltische staten, Luxemburg, Malta en Slowakije 

een overheidsschuld onder de 60% bbp; gemiddeld in het eurogebied bedraagt de overheidsschuld 

90% bbp in 2017. Onder andere door het begrotingsoverschot en financiële transacties zoals de priva-

tisering van ABN AMRO neemt de Nederlandse overheidsschuld in 2018 verder af, tot 55,5% bbp. 

 

Gemeenten dragen bij aan de begrotingsafspraak door het verplicht schatkistbankieren. Hierdoor zijn 

gemeenten verplicht om spaargeld bij het Rijk te stallen. Statistisch daalt de overheidsschuld hierdoor, 

maar de feitelijke omvang van de schulden daalt hiermee niet. Intussen lopen decentrale overheden 

wél rendement mis.  

 

Beleid 

 Wet financiering decentrale overheden (Fido) (2000) 

 Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) (2014) 

 Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017) 

 

Wat gaan we ervoor doen? 

Rentevisie / beleid 

Gedurende het jaar worden geldmiddelen ontvangen en betalingen gedaan. Vooral bij investeringen 

en grondexploitatie gaat het om grote bedragen die op verschillende momenten in het jaar betaald en 

ontvangen worden. Het saldo dat op verschillende tijdstippen in het jaar op de bankrekeningen staat 

wordt zo lang mogelijk gefinancierd met kortlopende geldleningen (kredietlimiet BNG) of wordt met 

kortlopend deposito uitgezet. Het moment van het aantrekken van een langlopende geldlening wordt 

mede gebaseerd op de rentevisie van de BNG. Als de verwachting zou zijn dat de rente gaat dalen 

wordt gewacht met het aantrekken van een langlopende lening en met kort geld gefinancierd. 

 
Risicobeheer 

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waar-

aan de gemeente moet voldoen. Zo moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde 

drempel worden aangehouden in de schatkist. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 

jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflossingen en 

renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van 1 jaar of langer) mag 

in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm. 

 

Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van de gemeente Berge-

ijk. Het risico´s vallen in drie soorten uiteen: 

 Renterisico´s op kortlopende schuld (opgenomen geld) 

 Renterisico´s op langlopende schuld (opgenomen geld) 

 Liquiditeitsrisico´s 

 

Renterisico op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet 

De gemeente kan haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet financiering 

decentrale overheden (Wet Fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum 

wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotings-

totaal van de oorspronkelijke begroting. Dit is naar verwachting € 43 miljoen in 2018. Volgens wettelij-

ke voorschriften wordt de grondslag van de daaropvolgende jaren gelijk gehouden aan het begrotings-

jaar 2018. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden wor-

den. Gebeurt dit wel dan dient de gemeente de provincie daarover te berichten met daarbij een plan 

om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. De hier getoonde bedragen zijn jaargemiddelden. 
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Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm 

Bij de structurering van de lange schuld moet de gemeente voldoen aan de wettelijke vereisten die 

zijn vastgelegd in de Wet Fido. Bij het aantrekken van lange geldleningen moet rekening worden ge-

houden met de renterisiconorm. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie 

plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het doel van de renterisico-

norm is het spreiden van de rente typische looptijden van de leningenportefeuille waardoor bereikt 

wordt dat mogelijke renterisico´s in tijd gespreid worden. De rente typische looptijd is te omschrijven 

als de periode waarin renteherziening of herfinanciering plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld jaarlijks zijn 

maar ook per 5 of 10 jaar.  

 

De omvang van de renterisiconorm voor de komende jaren is als volgt weer te geven: 

 
 

In 2018 wordt verwacht voor € 4,5 miljoen aan nieuwe leningen aan te trekken. Hiermee wordt de 

renterisiconorm niet overgeschreden. 

 

Liquiditeitsrisico´s  

De liquiditeitsrisico´s betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico´s. Dit zijn risico´s ten aanzien van 

mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grond-

exploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquidi-

teitengebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. 

Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). 

Door een meerjarige liquiditeitenplanning op te stellen ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide mid-

delen dan wel in het overschot aan liquide middelen. Het voorzien in tijdige en juiste informatievoor-

ziening vanuit de organisatie is voor het functioneren van de treasuryfunctie van groot belang.  

 

Schatkistbankieren 

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

het Rijk of uitzetten bij mede-overheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te 

verstoren is het toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemid-

deld mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerela-

teerd aan de omvang van de begroting en komt voor 2018 uit op € 350.000. Bedragen boven de  

€ 350.000 wordt automatisch afgeroomd naar de bankrekening bij het ministerie van Financiën. Op 

het moment dat er een tekort dreigt op de BNG betaalrekening worden deze gelden teruggestort. 

 
  

Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting 43.277 44.624 47.905 47.184

2 Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag 3.679 3.793 4.072 4.011

3 Gemiddelde korte schuld 3.522 3.353 3.830 3.588

4 In % van de begroting (4=3/1*100%) 8,1% 7,5% 8,0% 7,6%

5 Ruimte (5 = 2 - 3) 157 440 241 423

 Bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting 43.277 44.624 47.905 47.184

2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag 8.655 8.925 9.581 9.437

3 Herfinanciering 4.500 3.000 0 0

4 Herfinanciering in % begroting 10% 7% 0% 0%

5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3) 4.155 5.925 9.581 9.437
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Kredietrisico’s 

De gemeente Bergeijk loopt kredietrisico’s voor garantstellingen bij onderstaande instellingen.  

 
Vanaf 2003 zijn er geen nieuwe garantstellingen meer verstrekt. Door aflossingen van de instellingen 

wordt de achtervang (A) of de garantstelling (G) steeds kleiner, waardoor ons risico verminderd.  

 

Leningenportefeuille 

Op basis van de leningenportefeuille dient in 2018 circa € 3 miljoen afgelost te worden. Dit dient ge-

herfinancierd te worden. Op grond van de meerjarige liquiditeitsprognose zal ca € 4,5 miljoen aange-

trokken dienen te worden. Hier was al eerder in de begroting rekening mee gehouden. De nieuwe 

lening(en) word(en) via een lineaire constructie afgesloten om grote aflossingsverplichtingen in enig 

jaar te voorkomen. 

 

Ontwikkeling financieringspositie 

De financieringspositie geeft aan in welke mate er langlopend (eigen- en vreemd) vermogen aanwezig 

moet zijn om de vaste activa te financieren. 

 

 
 
EMU referentiewaarde 

Bij de invoering van de euro in de Europese Unie is afgesproken dat het begrotingstekort per deelne-

mend land beperkt moet blijven tot 3%. De overheidsschuld (EMU-schuld) van een land is de totale 

schuld (uitstaande leningen) van de overheid (de Rijksoverheid, de sociale fondsen en de decentrale 

overheden zoals gemeenten en provincies). Het begrotingssaldo (EMU-saldo) is het verschil tussen 

de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot 

op de begroting zijn. De EMU-schuld wordt aangeduid in een percentage van het bruto binnenlands 

product (BBP): de zogenaamde EMU-schuldquote. Zo kan een goede vergelijking worden gemaakt 

tussen landen onderling. 

 

bedragen x € 1.000

Naam Aard Oorspronkelijk 

bedrag

Restant 

31-12-2017

Restant 

31-12-2018

Restant 

31-12-2019

Restant 

31-12-2020

Restant 

31-12-2021

Stichting gemeenschapshuis Terlo Garantie 458 298 286 275 263 252

Stichting Speeltuin de Bucht Garantie 61 21 17 12 8 2

Stichting Vestia Garantie 7.598 4.022 1.172 594 0 0

Stichting Wooninc Garantie 3.449 2.480 2.384 2.284 2.181 2.075

Tennisverenging Weebosch Garantie 92 22 18 15 12 9

Woningstichting Luyksgestel Garantie 209 101 91 80 69 56

Totaal garantstellingen 11.867 6.943 3.969 3.261 2.533 2.395

bedragen x € 1.000

Naam Aard Oorspronkelijk 

bedrag

Restant 

31-12-2017

Restant 

31-12-2018

Restant 

31-12-2019

Restant 

31-12-2020

Restant 

31-12-2021

Stichting Vestia Achtervang 3.252 2.560 2.412 2.259 2.101 1.938

Stichting Wooninc Achtervang 14.222 9.006 8.506 7.981 7.430 6.853

Woningstichting de Zaligheden Achtervang 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000

Totaal Borgstellingen 27.474 21.566 20.917 20.240 15.532 14.791

Bedragen  x  € 1 miljoen 2017 2018 2019 2020

Boekwaarde investeringen per 1-1 62,6 56,2 56,8 51,2

Langlopende geldleningen per 1-1 30,9 27,1 28,8 26,5

Reserves en voorzieningen per 1-1 22,7 23,1 19,3 19,8

Financieringsoverschot (+)/tekort (-) -9,0 -6,0 -8,7 -4,9
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Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2017 en 

prognose

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

1.

-283 421 -470 1.179 1.312

2. 1.627 1.613 1.951 1.629 1.696 +

3. 2.216 2.158 2.234 2.235 3.187 +

4. 4.720 5.581 2.576 3.766 1.703 -

5.

0 0 0 0 0 +

6.

7.

2.039 839 910 1.331 1.069 -

8.

9.

2.015 2.173 2.126 2.952 2.244 -

10.

0 0 0 0 0 -

11.

-

-495 -2.052 -617 3.522 6.229

+

+

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde 

exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 

fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 

bovenstaande posten

Verkoop van effecten:

a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

0

5.051

0

6.528

0 0

4.719 2.348 1.281

0

b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU Saldo

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 

artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 

niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij 

post 4

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden 

betreffen

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), 

voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen 

transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
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5.5 Paragraaf bedrijfsvoering 
 
Portefeuillehouder Burgemeester A. Callewaert-de Groot (P&O) 

Wethouder T. van Hulsel (dienstverlening, ICT, informatievoorziening en P&C) 

 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 
Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht voortdurend alert te zijn op kansen om producten en 

diensten te verbeteren en deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van 

dienstverlening staat daarbij voorop. 

Voor het realiseren van de toekomstvisie wordt van de ambtelijke organisatie verwacht dat deze een 

hoge mate van flexibiliteit vertoont en zich continu ontwikkeld in relatie tot de veranderende omgeving. 

Dat betekent dat de “organisatie 3.0” beschikt over:  

1. een professionele, waarde gedreven en zelfbewust dienende ambtelijke organisatie. De mede-

werker is zich bewust van zijn verschillende rollen en denkt van “buiten naar binnen”. 

2. Werken met de netwerksamenleving is een vanzelfsprekendheid. 

3. De dienstverlening richting inwoners en ondernemers heeft voortdurend de aandacht en wordt 

waar mogelijk verbeterd. 

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

als een van haar grootste prioriteiten. 

5. De gemeente Bergeijk voert een degelijk financieel beleid binnen een sluitende begroting en de 

kerntaken worden efficiënt en effectief uitgevoerd. 

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

tig gerapporteerd. 

Dit willen we bereiken door een dienstverlenende, regie voerende en faciliterende gemeente te zijn. 

Een gemeente die de verantwoordelijkheid waar mogelijk bij haar burgers legt en zich inzet voor een 

goed rentmeesterschap. 

 

De bedrijfsvoering heeft de reikwijdte van de totale gemeentelijke organisatie. De doelen van bedrijfs-

voering zijn altijd facilitair aan de doelen van de totale organisatie. Door het optimaliseren van de be-

drijfsvoering wordt ernaar gestreefd om de doelen en ambities uit de andere programma’s zo efficiënt 

en effectief mogelijk te realiseren. 

De beoogde effecten van het inzetten van de middelen van bedrijfsvoering zijn: 

 Efficiënt en effectief benutten van de beschikbare middelen 

 Continuïteit dienstverlening 

 Betrouwbare organisatie en bestuur 

 Transparantie met betrekking tot beleid, doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoe-

ring 

 Voldoen aan wet- en regelgeving 

Dit willen we bereiken door het adviseren en ondersteunen van het bestuur op strategisch en tactisch 

niveau, het ontwikkelen van resultaatgerichte P&O instrumenten, het aanpassen van de ICT-

infrastructuur, het verbeteren van de P&C cyclus en -instrumenten en managementinformatie.  

Daarbij is een duidelijke relatie te leggen met de programma’s: Bestuurlijk handelen & dienstverlening 

en Algemene middelen en onvoorzien. 
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Beleid 

 Organisatiebesluit (2014)  

 Mandaatbesluit (2017)  

 CAR/UWO (2013) 

 Functieboek de Kempen (2010)  

 Veiligheid op maat (2006)  

 Financiële verordening (2017) 

 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2003) 

 Informatiebeveiligingsbeleid (2015) 

 Informatiebeveiligingsbeleid Kempen gemeenten en de GRSK (2014) 

 Kempen dienstverleningsconcept (2013) 

 Hoofdlijnen planning & control Gemeente Bergeijk (2008) 

 Nota reserves en voorzieningen (2014) 

 Masterplan Interne Controle (2010) 

 Archiefverordening gemeente Bergeijk (2016) 

 Besluit informatiebeheer gemeente Bergeijk (2016) 

 

Ontwikkelingen en Trends 

Personeel en Organisatie (P&O) 

Wegens een pensionering binnen het cluster P&O is er een nieuwe invulling van het cluster P&O. Er 

is besloten om de salarisadministratie voorlopig uit te besteden aan Centric en de personeelsadmi-

nistratie en HR advies te behouden binnen Bergeijk. Dit is mogelijk een tijdelijke oplossing (in ieder 

geval tot 1 januari 2019). Het cluster P&O werkt constructief samen met P&O de Kempen. 

Onderzoek naar Eigen Risico Dragerschap ZW en WGA 

Op dit moment zijn wij geen Eigen Risico Drager (ERD) voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten) en de ZW (Ziektewet), maar zijn wij aangesloten bij het UWV. Personen die in het 

verleden zijn uitgestroomd richting ZW/WGA, bepalen de premiehoogte die wij nu betalen. We hebben 

nu de mogelijkheid om Eigen Risico Drager te worden voor de ZW en de WGA en dit onder te bren-

gen bij een verzekeraar. We mogen dan eenmalig met een schone lei beginnen (de eerder opge-

bouwde schadelast bij het UWV achterlaten).  

 

Flexibele schil 

In onze gemeente is er een hoog ambitieniveau. We willen met elkaar in korte tijd veel kunnen berei-

ken. Daar werken we graag hard voor. De formatie van onze organisatie is ingericht om deze ambities 

ook waar te maken. Er doen zich echter situaties voor waarop de beschikbare personele capaciteit 

onder druk komt te staan. Dit doet zich voor in de volgende situaties:  

- ziekte en ouderschapsverlof;  

- personele wisselingen;  

- piekbelasting 

- behoefte aan specialistische kennis en competenties.  

In deze situaties ontstaat er behoefte aan tijdelijk extra personeel. Om in deze behoefte te voorzien is 

het nodig dat wij beschikken over een inhuur budget. Hiermee kunnen wij voorzien in een “flexibele 

schil”. Door deze flexibele schil zijn wij beter in staat om onze ambities te realiseren en de werkdruk 

voor onze medewerkers beheersbaar te houden. Om te kunnen voorzien in de benodigde extra capa-

citeit wordt structureel een flexibele schil (inhuurbudget) van € 150.000 per jaar opgenomen in de 

begroting. 
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Dienstverlening 

In toenemende mate wordt het gebruik van het landelijk stelsel van basisregistraties zichtbaar voor de 

burger. De communicatielijnen lopen via de speciaal daarvoor ingerichte beveiligde digitale brieven-

bus, de berichtenbox. De berichtenbox is beschikbaar via mijnoverheid.nl. Dit is het kanaal van de 

overheid waar de burger centraal zijn gegevens en zaken met de overheid kan beheren. In 2018 zul-

len de WOZ beschikkingen/OZB aanslagen en de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing via de 

berichtenbox worden aangeboden. 

 

Digitaal werken 

Om de digitale dienstverlening verder te faciliteren wordt gebruik gemaakt van een kader om informa-

tie meer toegankelijk te maken via het Document Management Systeem. In 2017 is gestart met de 

uitrol van deze werkwijze en wordt in 2018 verder uitgerold. 

 

Sinds medio 2017 vergadert het College van B&W digitaal, in aanvulling op het digitaal vergaderen 

willen wij ook in het proces bestuurlijke besluitvorming in 2018 verdere stappen zetten in het digitaal 

werken. Hierdoor vergroten we enerzijds het gemak voor de medewerkers anderzijds de efficiëntie. 

Daarnaast beperken we het papiergebruik.  

 

Privacy - informatiebeveiliging 

De omvang en de vertrouwelijkheid van de binnen de gemeenten beschikbare informatie en informa-

tiestromen is de laatste jaren flink toegenomen. Vooral de overdracht (decentralisatie) van de rijks-

overheidstaken in het sociale domein naar de lokale overheden heeft hieraan bijgedragen. Tevens is 

de informatie meer en meer met elkaar verbonden en aan elkaar gerelateerd. Deze ontwikkelingen 

maken het steeds complexer om de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de informa-

tie te garanderen. Binnen de organisatie besteden we aandacht aan bewustwording rondom het be-

lang van informatiebeveiliging en de nieuwe privacy verordening. 

 

In 2017 zijn maatregelen getroffen om te anticiperen op de Europese privacy verordening. Per 25 mei 

2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er 

vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties hebben daarom een verantwoordings-

plicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische 

en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Deze organisatorische in-

vesteringen worden in Kempenverband opgepakt door onder andere het aanstellen van een geza-

menlijke functionaris gegevensbescherming namens de Kempengemeenten. 

 

Verantwoording informatieveiligheid 

Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van di-

verse informatiesystemen. Vanaf 2017 gebeurt dit voor het eerst met een nieuwe Audit systematiek: 

de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Met ENSIA wordt de verantwoordingssys-

tematiek over BRP, PUN, Suwi, BAG, BGT en DigiD gebundeld. Hierdoor ontstaat meer overzicht en 

kan beter verantwoording afgelegd worden aan de gemeenteraad. De momenten van verantwoording 

zullen met de P&C cyclus meelopen. 

 

Ambtenaar 3.0 

In 2017 zijn we gestart met een organisatie ontwikkeltraject, de BErgeijk SMART Academy. Dit traject 

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 organisatie. 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 investe-

ren in onze medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie. Een organisatie die ac-

tief en verbindend samenwerkt met onze inwoners, andere overheden en partners, met als doel het 

bestuur en de samenleving optimaal te faciliteren. Dit traject is een meerjarenplan en wordt budget-



 Raad 31 okt – 02 nov 2017 
140 

Programmabegroting 2018-2021 

  

neutraal opgenomen. Opleidingen worden bekostigd uit ons reguliere opleidingsbudget. Daarnaast is 

er de beschikking over een budget voor organisatieontwikkeling. Het organisatie ontwikkelingstraject 

wordt bekostigd uit deze twee reguliere budgetten.  

 

Organisatie 

 

Bedrijfsvoeringkosten 

 

 
 

Kosten van de bedrijfsvoering zijn opgebouwd uit kosten voor het primaire proces en overheadkosten. 

Om een duidelijke scheidslijn hierop te hanteren is in de BBV een definitie opgenomen met betrekking 

tot overhead. Deze definitie verstaat onder overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en 

de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.  

Concreet komt het erop neer dat: 

 directe kosten zoveel mogelijk direct toegerekend worden aan taken 

 ondersteunende taken behoren tot de overhead 

 sturende taken door leidinggevende behoren tot de overhead 

 de positionering van een functie binnen de organisatie geen invloed heeft op de beoordeling of er 

sprake is van overhead. 

 

Dit komt er op neer dat de huisvestingskosten van de eigen gemeentelijk organisatie, ICT (via het 

SSC), archief, catering, financiën maar ook bijvoorbeeld het materieel van de buitendienst behoren tot 

de overhead. Ook alle budgetten HRM/P&O, niet zijnde de lonen, vallen onder de overhead. De lonen 

van medewerkers die uitvoering geven aan het primaire proces worden niet tot de overhead gerekend.  

 

Ook de bedrijfsvoeringskosten die bij de GRSK zijn ondergebracht voor de ISD en Jeugdhulp worden 

niet tot de overhead gerekend. Kosten van gemeenschappelijke regelingen die betrekking hebben op 

werkzaamheden voor het primaire proces worden direct ten laste gebracht van het betreffende taak-

veld.  

 

Om gemeenten beter te kunnen vergelijken is een indeling op basis van taken verplicht gesteld. Bin-

nen deze indeling is een specifieke taak opgenomen voor overhead. Op deze taak wordt de overhead 

centraal begroot en verantwoord. Alleen de kosten die betrekking hebben op het primaire proces mo-

gen nog in de taken worden opgenomen. Doordat de kosten van overhead centraal begroot worden is 

het niet langer mogelijk om uit de taken alle tarieven te bepalen. De berekening van tarieven moet 

daardoor extracomptabel geschieden. Voor de bepaling van de tarieven hanteren we een verdeelsleu-

tel. De totale overheadkosten delen we door het aantal productieve uren die aan de primaire proces-

sen worden toegerekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenigvuldigd met het aantal productie-

ve uren wat is toebedeeld aan de onderwerpen van de kostendekkende tarieven en de grondexploita-

tie.  

 

  

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2016

Begroot na 

wijziging 2017

Begroot 

2018

Begroot 

2019

Begroot 

2020

Begroot 

2021

Kosten overhead 10.765 5.965 5.577 5.636 5.722 5.851

Primaire proces (lonen) 0 3.389 3.547 3.447 3.447 3.447

Bedrijfsvoeringskosten 10.765 9.354 9.124 9.083 9.169 9.298
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Formatieoverzicht 

 
 

Personeelskosten 

 
 

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) 

 BIZOB 

 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 

 

 

  

Bezetting Formatie Formatie

31-12-2016 1-1-2017 Mutatie 1-1-2018

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

Ondersteuning raad 0,83 1,03 0,14 1,17

Bedrijfsvoering en Publiekszaken 37,33 36,94 -0,71 36,23

Beleid en Ontwikkeling 18,28 18,83 -0,01 18,82

Beheer en ruimte 32,09 32,59 0,20 32,79

Subtotaal 89,53 90,39 -0,38 90,01

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

Totaal 93,53 94,39 -0,38 94,01

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

Afdeling Mutatie fte Omschrijving

Ondersteuning raad 0,14 Uitbreiding ondersteuning raadsgriffier

Bedrijfsvoering en Publiekszaken -0,51 Herinrichting cluster informatie voorziening

Bedrijfsvoering en Publiekszaken -0,20 Verschuiving administratieve ondersteuning

Beleid en Ontwikkeling -0,01 Administratieve wijziging

Beheer en Ruimte 0,20 Verschuiving administratieve ondersteuning

Totaal -0,38

Bedragen x € 1.000

Realisatie 

2016

Begroot 2017 

na wijziging

Begroot 

2018

Loonsom 6.138 6.315 6.487

Inhuur (uit loonsom / P-Budget) 303 75 150

Kosten voormalig personeel 320 345 356

Structurele detachering 11 34 34

Reis - en verblijfskosten 55 52 52

Verzuimbegeleiding 10 20 20

Woon- werkvergoeding 16 15 15

Overige personeelskosten 312 427 417

Totaal 7.166 7.284 7.531
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5.6 Paragraaf verbonden partijen 
 
 
Portefeuillehouder Burgemeester A. Callewaert-de Groot 

   Wethouder S. Luijten 

   Wethouder M. Kuijken 

   Wethouder T. van Hulsel 

   

Wat is een verbonden partij? 

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt verstaan onder een verbonden partij: een 

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financi-

eel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een par-

ticipatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente mid-

delen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij 

en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 

Wat doet een verbonden partij? 

De partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente 

uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De 

verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en 

toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, 

anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. 

Bijdrage aan verbonden partij 

De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld in de begroting van de ver-

bonden partij. De raad kan invloed uitoefenen door het indienen van een zienswijze bij de conceptbe-

groting. Op basis van de stemverhouding zoals afgesproken in de Gemeenschappelijk Regeling kan 

de meerderheid gezocht worden om door Bergeijks voorgestelde wijzigingen doorgevoerd te krijgen. 

Kaderstellende en controlerende rol raad 

Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de ge-

meenteraad haar kaderstellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter 

hebben hun eigen P&C cyclus. Hierin is opgenomen dat voor 15 april de concept begroting aan de 

raden van de deelnemende gemeenten gestuurd wordt voor zienswijze. Deze zienswijzen worden 

beoordeeld bij het vaststellen van de begroting voor 15 juli.  

 

Voor 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan 

te bieden. Deze definitieve jaarrekening dient vervolgens voor 15 juli vastgesteld te zijn door het Al-

gemeen Bestuur. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze 

geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juli wordt het besluit van het Algemeen Bestuur aan de gemeenten 

ter kennisname aangeboden. 

 

Om de kaderstellende rol van de raden te versterken hanteren de GGD, VRBZO, MRE en ODZOD 

uniforme uitgangspunten om te komen tot de begroting. Hiermee wordt bereikt dat de discussie bij de 

behandeling van de begroting meer over de inhoud kan gaan dan over het geld. Hiervoor stelt zij, 

voorafgaand aan de aanbieding van de begroting, een kadernota op.  

 
Wat willen we bereiken? 

De gemeente Bergeijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen 

waaronder gemeenschappelijke regelingen. Deze verbonden partijen voeren het beleid uit voor de 

gemeenten. 
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Beleid 

 Art. 15 en art. 69 “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” 

 Wet gemeenschappelijke regelingen 2015 

 Wet Fido 

 Beleidsnota Verbonden Partijen (2007) 
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Gemeenschappelijke regelingen: 

 

Aan de volgende gemeenschappelijke regelingen nemen 21 regiogemeenten rondom Eindhoven deel. 

Dit zijn: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop – Mierlo, 

Gemert – Bakel, Heeze – Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De-Mierden, Some-

ren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre. 

 

 

    Metropoolregio Eindhoven (MRE)    

 

 

    Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)  

 

 

 

    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 

 

     

 

    Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 

 (ODZOB) 
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Naam Gemeenschappelijke regeling (MRE)/Metropoolregio Eindhoven 

Vestigingsplaats Eindhoven 

KVK 17245531 

 

Doel 

1. De regeling is getroffen met het oog op het behoud en verstevigen van de internationale concur-

rentie positie van de gemeenten.  

2. Het doel van de Metropoolregio is het organiseren van een adequate vorm van samenwerking 

tussen gemeenten onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter behartiging van 

de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte, zoals nader uitgewerkt in 

een regionale agenda.  

3. De Metropoolregio kan daarnaast de gezamenlijke belangen van alle of enkele gemeenten behar-

tigen op tijdelijke thema’s. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten en risico’s van deze specifieke 

belangenbehartiging worden gedragen door de desbetreffende gemeenten en dat deze specifieke 

belangenbehartiging niet ten koste mag gaan van behartiging van de gemeenschappelijke belan-

gen van de deelnemende gemeenten.  

4. De belangenbehartiging als bedoeld in het derde lid, dient betrekking te hebben op taken opge-

nomen in de regionale agenda.  

5. Als voortzetting van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven behartigt de Metropoolregio 

tevens het belang van de gemeenten bij een zorgvuldig beheer van de taken van het Samenwer-

kingsverband Regio Eindhoven, zoals die na datum van inwerkingtreding van deze wijziging van 

de regeling nog bestaan.  

6. Zolang het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (hierna: het RHCe) deel blijft uitmaken van 

de Metropoolregio, treffen de raden en colleges deze regeling mede met het oog op het beharti-

gen van de gemeentelijke belangen op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.  

 

Betrokkenen 

21 regiogemeenten rondom Eindhoven. 

 

Bestuurlijk belang 

Een door de raad aangewezen lid neemt plaats in het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eind- 

hoven. Alle leden van de 21 colleges vormen samen het regionaal platform. Deze dragen zorg voor de 

uitwerking van de 3 hoofdthema’s (economie, ruimte en mobiliteit) in de regionale agenda welke wordt 

bekrachtigd door de 21 gemeenteraden. In de werkplaatsen vindt uitwerking van de regionale agenda 

plaats. 

 

Financieel belang 

De gemeente levert een financiële bijdrage op de volgende beleidsterreinen: 

- Economie 
- Ruimte 
- Mobiliteit 
- Duurzaamheid 
De begrotingsomvang van de MRE is ca € 13,4 miljoen, deelnemende gemeente betalen ca € 10,3 

miljoen. Het aandeel van Bergeijk in deze bijdrage is ca € 0,25 miljoen. 

 

Relatie programmabegroting 

De gemeenschappelijke regeling heeft zijn invloed in de volgende taakvelden: Bestuur en ondersteu-

ning, Volksgezondheid en milieu, Economie en Sociaal domein. 
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Ontwikkelingen 2018 

Vervolg rapport evaluatie Metropoolregio Eindhoven 

 

In het rapport wordt gesteld dat het bestuurlijk netwerk samen met de triple helix aan kracht heeft ge-

wonnen. Ook wordt de Metropoolregio door externe partners als provincie en rijk als collectiviteit ge-

zien om mee in gesprek te gaan. De eerste resultaten zijn geboekt: de Bereikbaarheidsagenda, het 

Stimuleringsfonds, de regionale Detailhandelsvisie, de Integrale Strategie Ruimte, de ruimtelijke kan-

senkaart energie, maar ook het Logistiek Platform en de meerjarenfinanciering Brainport. De formele 

verantwoording richting gemeenten over het functioneren van de Metropoolregio is op orde. Ook wordt 

geconcludeerd dat de ondersteuning vanuit de uitvoeringsorganisatie van de Metropoolregio op orde 

is. 

 

Daartegenover staat dat er in algemene zin weinig draagvlak is voor de samenwerking binnen de Me-

tropoolregio Eindhoven. In het rapport worden stevige uitspraken gedaan betreffende het functioneren 

van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio. Zo wordt er geconstateerd dat er, on-

danks de bereikte successen, een negatieve relatie is tussen de inspanningen die geleverd zijn en de 

bereikte resultaten. Doelen, ambities en daarmee de verwachtingspatronen van de deelnemende ge-

meenten lopen uiteen. Ook wordt opgemerkt dat de gekozen structuur en organisatie onvoldoende 

aansluiten bij de inhoudelijke doelstellingen en ambities. 

 

Geconcludeerd wordt dat er te weinig betrokkenheid is (geweest) bij (de overgang naar) de nieuwe 

samenwerking binnen de Metropoolregio. De overgang van het SRE naar de Metropoolregio Eindho-

ven is wellicht te snel gegaan. Gebleken is dat de betrokken partijen (colleges, raadsleden en externe 

partners) niet dezelfde doelstelling hebben met de samenwerking. Bovendien wordt verschillend ge-

dacht over hoe een netwerksamenwerking eruit zou moeten zien en wordt geconstateerd dat gemeen-

ten beperkt in staat zijn om over hun eigen belang heen te stappen. Opvallend is dat de door alle ge-

meenten goedgekeurde Regionale Agenda in beperkte mate leidend is voor de samenwerking. Deze 

agenda leeft niet binnen bestuur, colleges en raden. Een belangrijke constatering verder is dat ondui-

delijkheid over rollen, taken en bevoegdheden ertoe leidt dat organen en gremia van de Metropoolre-

gio Eindhoven afzonderlijk en als systeem onvoldoende functioneren. 

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden 2 aanbevelingen gedaan: 

 

1. Een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm.  

2. Het doorvoeren van enkele ‘quick wins’: aanbevelingen voor verbetering van de huidige sa-

menwerking.  

 

2018 zal gebruikt worden om, samen met de 21 gemeenteraden, te komen tot een nieuwe regionale 

agenda.  
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Naam Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

(GGD) Brabant-Zuidoost 

Vestigingsplaats Eindhoven 

KVK 50451154 

 

Doel 

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulance-

zorg. Haar kerntaken hierin zijn:  

- Infectieziektebestrijding (incl. TBC bestrijding, SOA-bestrijding, reizigerszorg en hygiënezorg) 

- Medische milieukunde 

- Toezichthoudende taken (o.a. kinderopvang, WMO) 

- Jeugdgezondheidszorg 4–18 jaar 

- Onderzoek en beleidsadvisering 

- Gezondheidsbevordering 

- Ambulancezorg 

 

Betrokkenen 

21 regiogemeenten rondom Eindhoven. 

 

Bestuurlijk belang 

Een collegelid van de gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur (AB). Het algemeen 

bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast evenals de begroting en de jaarrekening. Het 

dagelijks bestuur (DB) ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directeur de 

AB-vergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het AB. Het AB verga-

dert ca 4 keer per jaar en het DB vergadert maandelijks. 

 

Financieel belang 

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de algemene kosten (ca € 0,29 miljoen) en betaalt een 

vastgesteld tarief voor de af te nemen producten. 

De begrotingsomvang van de GGD is ca € 38,3 miljoen, gemeenten betalen ca € 12,3 miljoen. De 

overige inkomsten zijn bijdrage van zorgverzekeraars en opbrengsten uit verkoop van producten. 

 

Relatie programmabegroting 

De gemeenschappelijke regeling heeft zijn invloed in het taakveld 7. Volksgezondheid en milieu. Doel 

is de zorg voor een gezonde bevolking. 

 

Ontwikkelingen 2018 

De belangrijkste ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft zijn: 

 Een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg 

 Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen van gemeenten 

 Toename van drugsgebruik onder jongeren: een programmatische netwerkaanpak is gestart; 

 Toename van suïcides: een programmatische netwerkaanpak is gestart. 

 Toename van vluchtelingen en arbeidsmigranten; de gezondheid van deze kwetsbare groepen 

vraagt extra inzet en aandacht. 

 Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg als collectieve basisvoorziening in de jeugdzorgke-

ten. 

 
In de begroting wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie. 
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Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

(VRBZO) 

Vestigingsplaats Eindhoven 

KVK 50348655 

 

Doel 

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen van: 

- Brandweerzorg  

- Ambulancezorg 

- Gemeenschappelijke meldkamer 

- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 

- Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

 

Betrokkenen 

21 regiogemeenten rondom Eindhoven. 

 

Bestuurlijk belang 

Het bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een 

algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoe-

fening adviseren door de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers 

van het bestuur, gemeentesecretarissen (2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben. De se-

cretaris en burgemeester van de gemeente Bergeijk neemt deel in de adviescommissie. 

 

Financieel belang 

De begroting van de VRBZO is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De gemeentelijke 

bijdrage bedraagt ca € 1,15 miljoen. Gemeenten dragen gezamenlijk in 2017 ca € 39,4 miljoen bij. 

Daarnaast ontvangt de VRBZO rechtstreeks middelen van het Rijk. De omvang van de begroting be-

draagt ca € 68,2 miljoen. 

 

De gemeente heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk wordt verhuurd 

vanaf 1-1-2014 tot 31-12-2018, met een optie om die 5 jaar te verlengen. Na de verlenging kan de 

huur jaarlijks verlengd worden voor 1 jaar. Daarnaast heeft de gemeente een verplichting om in 2022 

de kazerne in Luyksgestel tegen vooraf bepaalde boekwaarde terug te kopen.  

 

Relatie begroting 

De gemeenschappelijke regeling is onderdeel van het taakveld “Veiligheid”. Doelstelling is het streven 

naar een veilig Bergeijk waarin burgers zich beschermd voelen, waarin jeugdigen een eigen plaats 

innemen, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. 

 

Ontwikkelingen 2018  

In de begroting 2018 is de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweerzorg verwerkt. Hiermee is 

de gehele bezuiniging verwerkt in de begroting.  

Als afgeleide van de visie 2025 wordt er een nieuwe visie op Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 

opgesteld. De samenvoeging van de meldkamers van VRBZO en VR Brabant-Noord in 2018 nopen 

tot herbezinning op de crisisorganisatie. 

In 2020 wordt door het ministerie van V&J geacht dat de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant 

Zuidoost 1 meldkamer voor Oost-Brabant hebben gerealiseerd. De bestuurlijke begeleidingsgroep, 

bestaande uit een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de betrokken organisaties, heeft 

in 2015 besloten om al in 2018 een samengevoegde meldkamer Oost-Brabant op te leveren. Een 

besluit wat door de besturen van de diverse organisaties is bekrachtigd. In 2017 treffen we hier de 

voorbereiding voor en leggen we bestuurlijk de samenwerkingsoverkomst voor ter besluitvorming.  

De gemeenteraad heeft geen zienswijze ingediend op de ontwerp begroting 2018.  
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Naam Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  

(ODZOB) 

Vestigingsplaats Eindhoven 

KVK 57159815 

 

Doel 

Sinds 2014 is er een landelijk dekkend netwerk van 29 omgevingsdiensten. De Omgevingsdienst is 

ingesteld om taken uit te voeren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (omge-

vingsrecht) in de fysieke leefomgeving.  

 

Betrokkenen 

21 regiogemeenten rondom Eindhoven. 

 

Bestuurlijk belang 

Een lid van het college is lid van het Algemeen Bestuur. Deze vertegenwoordiger is ook lid van het 

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

 

Financieel belang 

De begroting van de ODZOB heeft een omvang van ca € 17,1 miljoen. Circa 1/3 deel is daarbij lande-

lijke verplichte basistaak. De 21 gemeenten betalen aan basis-, verzoek- en collectieve taken ca € 7,4 

miljoen. Jaarlijks levert de gemeente Bergeijk een werkprogramma aan voor ca € 0,26 miljoen. 

 

Relatie begroting 

De gemeenschappelijke regeling is onderdeel van het taakveld Volksgezondheid en milieu. 

 

Ontwikkelingen 2018 

De Omgevingswet beoogt een vergaande integratie tussen milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid en 

veiligheid. Samen met de GGD en de Veiligheidsregio beschikt de Omgevingsdienst over informatie 

en kennis die van belang is bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen van de deel-

nemers. In samenwerking met de collega gemeenschappelijke regelingen moet deze informatie en 

kennis ten dienste staan van de deelnemers. 

 

Verzoektaken 

In 2017 wordt onderzocht of afdeling VTH de Kempen (onderdeel van de GRSK) een aantal verzoek-

taken zelf kan gaan voeren. Hierdoor zullen minder verzoektaken door de ODZOB uitgevoerd gaan 

worden. Omdat de effecten van het onderzoek nog niet bekend zijn willen wij een voorbehoud maken 

op de begrote bedragen voor verzoektaken. De gemeenteraad van Bergeijk heeft daarom gevraagd in 

de risicoparagraaf van de ontwerpbegroting 2018 op te nemen dat de inkomsten uit verzoektaken 

vanuit de Kempengemeenten mogelijk lager uit gaan vallen dan de begrote bedragen.  

Voor de gemeente Bergeijk geldt dat deze ontwikkelingen ook nauwlettend worden gevolgd. Het is nu 

zo dat de gemeente Bergeijk verzoektaken van de ODZOB afneemt. Dat blijft ook zo. Gelet op het 

geschetste onderzoek is in een brief van 11 mei nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een marktcon-

forme prijsstelling voor niet wettelijke verzoektaken. Bergeijk behoud zicht het recht voor om in de 

toekomst mogelijk ook verzoektaken af te nemen van VTH de Kempen. 
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 Naam Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

(GRSK) 

Vestigingsplaats Reusel 

KVK 17285571 

 

Doel 

Het samenwerkingsverband bevordert een duurzame, robuuste samenwerking met flexibiliteit binnen 

geldende marges door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 

gemeenten, het vergroten van het gemeenschappelijke kennisniveau en het inspelen op dwingende 

bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die op termijn de bestuurskracht van de individuele 

gemeenten sterk zullen beïnvloeden met als doel: het, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, 

vergroten van de bestuurskracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. 

 

Betrokkenen 

Deelnemende gemeenten zijn: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

 
 

Bestuurlijk belang 

De burgemeester is lid van het Dagelijks Bestuur en plaatsvervangend voorzitter. Het voltallige college 

is lid van het Algemeen Bestuur.  

 

Financieel belang 

Samenwerking Kempengemeenten houdt geen eigen vermogen aan. Dit besluit van het Algemeen 

Bestuur is voor de ontwikkeling van de financiële positie van Samenwerking Kempengemeenten een 

belangrijk gegeven. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeen-

ten. Dit nadat het Algemeen Bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld.  

Het is aan de gemeente om weerstandscapaciteit aan te houden ingeval van calamiteiten en onvoor-

ziene gebeurtenissen. Veranderende wetgeving, het realiseren van taakstellende bezuinigingen, 
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doorontwikkelingen van afdelingen, een uitgesproken ambitie tot versnelde samenwerking in een jon-

ge volop in ontwikkeling zijnde organisatie brengen ook risico´s met zich mee. Deze risico´s hoeven 

zich niet per definitie voor te doen maar vallen ook niet uit te sluiten. De gemeente Bergeijk heeft het 

risico van verbonden partijen waaronder ook de SK valt, benoemd en opgenomen in haar weer-

standscapaciteit. 

De gemeentelijke bijdrage voor het SSC, ISD en Jeugd bedraagt ca € 3,16 miljoen. 

 

In de begroting 2018 van de GRSK is aangegeven dat de exploitatiekosten van het werkgeversservi-

cepunt Kempenplus in de vorm van een pilot is opgezet. Tot en met 2017 worden de kosten gedragen 

door de WVK. Op basis van een verwachte positieve evaluatie houden we in de gemeentelijke begro-

ting 2018 er rekening mee dat deze kosten op het conto van de gemeente komen. Hiervoor is  

€ 50.000 geraamd. 

 

Relatie programmabegroting 

De taakvelden raken primair de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Als zodanig zijn ze 

opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De kosten komen ten laste van de taakvelden Bestuur en 

ondersteuning en Sociaal domein. 

 

Ontwikkelingen 2018 

De maatregelen ter versterking zijn overgenomen uit de kadernota 2018 en zijn het gevolg van ge-

maakte keuzes m.b.t. de doorontwikkeling GRSK. De opgenomen maatregelen die voor gemeenten 

kostenverhogend werken betreffen de hoogst noodzakelijke aanpassingen en zijn opgenomen voor de 

periode tot 2021. Op het moment, dat er duidelijkheid is over de toekomst van de GRSK, zullen er 

meer maatregelen getroffen moeten worden en moeten de maatregelen structureel worden om te 

bewerkstelligen dat de SK organisatie voldoende is toegerust om de taken op een verantwoorde ma-

nier uit te voeren. ln de begroting 2018 is dit als risico aangemerkt. De ontwikkeling van de GRSK en 

de wijze waarop daarbinnen de samenwerking plaatsvind heeft een sterke afhankelijkheid met de 

afzonderlijke toekomstvisies in het licht van de initiatieven van de provincie Noord-Brabant in het ka-

der van “VeerKrachtig Bestuur”. Daarnaast zal bij de doorontwikkeling GRSK ook de resultaten van de 

evaluatie Kempencommissie meegenomen worden. Ongeacht de uitkomst van deze trajecten, is het 

een feit dat de SK, mede gezien wat is vastgelegd in de Gemeenschappelijk Regeling Kempenge-

meenten, de komende jaren taken zal blijven uitvoeren voor de vijf Kempengemeenten.  
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Naam Gemeenschappelijk regeling “Regeling WVK-groep” (WVK) 

Vestigingsplaats Bladel 

KVK 17267762 

 

Doel 

Het openbaar lichaam “WVK-groep” is gebaseerd op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en heeft 

tot doel het gemeenschappelijk belang sociale werkvoorziening ten behoeve van de deelnemende 

gemeenten te behartigen. WVK-groep biedt passend werk aan mensen met een handicap en aan 

mensen die om andere redenen moeilijk aan een reguliere baan kunnen komen. 

 

Betrokkenen 

Aan de Regeling nemen deel de gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. 

 
 

Bestuurlijk belang  

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente tijdens de vergaderingen van het Algemeen en Dage-

lijks Bestuur. 

 

Financieel belang 

Vanwege de goede vermogenspositie keert de WVK t/m 2020 jaarlijks € 300.000 uit per deelnemende 

gemeente. De gemeente neemt ook diensten af van de WVK-groep.  

De WVK-groep gaat er in haar programmabegroting van uit dat de gemeente het WSW-budget dat zij 

van het rijk krijgt, één op één overhevelt naar de WVK-groep. De WVK raamt een positief resultaat 

voor 2018, vanaf 2019 wordt een negatief resultaat geraamd. Voor de jaren 2018-2021 bedragen de 

resultaten respectievelijk € 35.000, € 367.000, € 778.000 en € 896.000 negatief. Hierbij is rekening 

gehouden met een krimp van de sociale werkvoorziening (SW) van 5% per jaar, de SW-omzet daalt 

met hetzelfde percentage. 
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De WVK heeft in het verleden € 4,31 miljoen gereserveerd voor de financiering van activiteiten in het 

kader van de Participatiewet. Per 1 januari 2017 resteerde hiervan € 4,15 miljoen.  

 

Relatie programmabegroting 

De WVK-groep maakt onderdeel uit van het taakveld 6.Sociaal domein. Doelstelling: het op weg hel-

pen van inwoners naar werk, het bestrijden dan wel voorkomen van (langdurige werkloosheid, het 

bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten). 

 

Realisatie / ontwikkelingen 

Het AB van de WVK heeft de jaarlijkse uitkering aan de gemeenten verlengd tot en met 2020. 

Tevens financiert de WVK vanuit haar algemene reserves het tekort voor de Uitvoering van de Partici-

patiewet tot en met 2018. 

De WVK-groep heeft in het kader van de Participatiewet in hun verdienmodel rekening gehouden met 

de inzet van werkervaringsplaatsen, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. Indien de instroom 

op deze drie mogelijkheden achterblijft bij de raming dan heeft dit negatieve gevolgen voor de WVK-

groep en hun opbrengsten. Op dit moment is al sprake dat het vullen van het aantal beschikbare 

werkervaringsplaatsen (50 fte) vanuit het bestand van de ISD achterblijft. 

 

De governance-structuur wordt op dit moment heroverwogen. De uitkomsten van deze heroverweging 

van de governance-structuur kunnen invloed hebben op de vorm waarop de WVK haar taken en ver-

antwoordelijkheden met betrekking Participatiewet uitvoert.  
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Naam Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP) 

Vestigingsplaats Bladel 

KVK 57341060 

 

Doel 

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief 

hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het 

rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke 

randvoorwaarden, en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uit-

gangspunten. 

 

Betrokkenen 

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 

Reusel-De Mierden. 

 

 

 

Bestuurlijk belang 

Een lid van het college is lid van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur. 

 

Financieel belang 

De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of win-

sten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. 

Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Jaarlijks 

wordt een memo grondexploitatie opgesteld, waarin deze grondexploitatie nader wordt toegelicht. 
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Relatie begroting 

De gemeenschappelijke regeling valt onder het taakveld “Economie”. Doelstelling is de zorg voor een 

goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid en het economisch klimaat goed 

blijven. 

 

Ontwikkelingen 2018 

De uitgifte van kavels op het kempisch bedrijvenpark van minimaal 5.000 meter wordt voortgezet. 

Door de economische opleving zorgt dit voor extra vraag naar deze kavels. Met betrekking van de 

kavels in het woonbos in Hapert is er een nieuw concept geïntroduceerd waardoor meer ruimtelijke 

mogelijkheden ontstaan en kans op afname hiervan verder toeneemt. 

 

  
 

Het hierboven weergegeven overzicht (mei 2017) geeft een inzicht in de verhoudingen verkochte / beschikbare kavels. 

(bron:www.kempischbedrijvenpark.nl)  

 Gereserveerd 

  

 Verkocht 

  

 € 165 m² 

  
 € 195 m² 
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Vennootschappen en coöperaties: 

 

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Vestigingsplaats Den Haag 

KVK 27008387 

 

Doel 

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor 

het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo 

laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank es-

sentieel voor de publieke taak. 

 

Betrokkenen 

De gemeenten, provincies en het rijk zijn aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 

 

Bestuurlijk belang 

De gemeente heeft zeggenschap in BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (een stem per 

aandeel van € 2,50). Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente tijdens de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders. 

 

Financieel belang 

Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente bedraagt 80.886. Dit is circa € 0,15% van het aantal 

aandelen.  

De BNG moet voldoen aan de zogenaamde Bazelse akkoorden. Dit zijn een serie van afspraken die 

gemaakt zijn door de centrale banken en betreffen de richtlijnen met betrekking tot solvabiliteit van 

financiële instellingen. Om te voldoen aan die richtlijnen heeft de BNG in 2011 maatregelen genomen. 

Onder andere is het dividendbeleid aangepast. Vanaf boekjaar 2011 tot in beginsel 2018 wordt het 

dividend bepaald op 25% van de nettowinst.  

 

Ontwikkelingen 2018 

Duurzaamheid is een belangrijk deel van de strategie van BNG Bank en krijgt vorm en inhoud aan 

beide zijden van de balans en in de interne bedrijfsvoering van de bank. Zo speelt de bank op diverse 

terreinen rol om Nederland duurzamer te maken: 

- Ze financiert projecten voor duurzame energie voor o.a. gemeenten, zorginstellingen en woning-

corporaties 

- Ze ontwikkelt duurzame verdienmodellen voor bijvoorbeeld woningcorporaties 

- Ze financiert via duurzame obligaties 

 

De 8-jarige obligatielening van EUR 1 miljard ter financiering van de meest duurzame woningcorpora-

ties werd ruimschoots overtekend door internationale beleggers. Met deze eerste 'social housing 

bond' stimuleert BNG Bank verduurzaming bij haar klanten in de corporatiesector en speelt de bank in 

op de wereldwijd groeiende vraag naar deze beleggingen. 

 

In februari van dit jaar heeft BNG Bank een financieringsovereenkomst afgesloten voor de financiering 

van 20 zonne-energie-installaties ten behoeve van gemeentehuizen en ander maatschappelijk vast-

goed. Inmiddels zijn de eerste installaties operationeel. Om ook de CO2-uitstoot van BNG Bank ver-

der terug te dringen zijn in maart 2016 op het dak van de bank zonnepanelen geplaatst.  
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Naam Brabant Water N.V. 

Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch  

KVK 16005077 

 

Doel 

Het verzorgen van de watervoorziening tot de aan haar behorende afnemers tegen zo laag mogelijke 

kosten en daarmee de benodigde infrastructuur om het water te distribueren in stand te houden.  

 

Betrokkenen 

Het verzorgingsgebied van Brabant Water omvat 60 gemeenten 

 

Bestuurlijk belang 

De gemeente heeft zeggenschap in Brabant Water N.V. via het stemrecht op de aandelen die zij bezit. 

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

Financieel belang 

Het aantal aandelen van de gemeente bedraagt 16.344. Dit is circa 0,59% van het aantal aandelen. In 

de drinkwaterwet is een toegestane maximum solvabiliteit vastgelegd van 70%. Per 1 januari 2017 

bedroeg deze 55,8%. In de algemene vergadering van aandeelhouders is in 2013 een minimumsolva-

biliteitseis van 45% vastgesteld. 

 

Ontwikkelingen 2018 

Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervan-

gingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssi-

tuatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het 

leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technolo-

gieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen. 

 

  

Reusel - de 

Mierden 
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Stichtingen en verenigingen: 

 

Naam Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) 

Vestigingsplaats Oirschot 

KVK 17159755 

 

Doel 

Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aan-

bestedingsbeleid evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als proces-

matig gebied voor de zelfstandige gemeenten. 

 

Betrokkenen Asten, Bergeijk, Best, Bladel, CMG, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop 

– Mierlo, Gemert – Bakel, Haaren, Heeze – Leende, Helmond Z&O, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, 

Reusel-De-Mierden, 's- Hertogenbosch, Schijndel, Sint Antonis, Someren, Son en Breugel, Uden, 

Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Samenwerking A2 gemeenten, Samenwerking Dommel, Samen-

werking Kempengemeenten, Samenwerking Veldhoven en Best. 

 

Bestuurlijk belang 

Een lid van het college heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van de stichting. Een lid van het college 

en de secretaris hebben zitting in het Algemeen Bestuur van de stichting. 
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Financieel belang 

De gemeente neemt van de Stichting minimaal 3,5 dagen per week af. Dit zijn in totaal op jaarbasis 

147 dagen. Betaling gebeurt tegen een op voorcalculatie bepaalde vergoeding. 

 

Relatie programmabegroting 

Inkoop en aanbesteding is onderdeel van de Paragraaf “Bedrijfsvoering”. 

 

Ontwikkelingen 2018 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe governance structuur van kracht geworden. In de nieuwe statuten is 

vastgelegd dat afvaardiging in de Vergadering van Aangeslotenen alleen door een collegelid kan wor-

den vervuld. En alleen door collegeleden die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur van Bizob. 

Wethouder T.G.M.H. van Hulsel is de huidige penningmeester van Bizob en kan dus niet afgevaardigd 

worden naar de Vergadering van Aangeslotenen. Burgemeester Callewaert is afgevaardigd namens 

het college van B&W van de gemeente Bergeijk in de vergadering van Aangeslotenen van Bizob. 

 

 

Naam Stichting Huis van de Brabantse Kempen 

Vestigingsplaats Eersel 

KVK 18022885 

 
Doel 

Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen streeft naar een verbetering van de economie, een pret-

tiger maatschappelijk klimaat en een fijne leefomgeving in de Brabantse Kempen. De Stichting werkt 

vanuit een multi-helix structuur en is een coalitie van gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties die initiatieven van onderaf ondersteunt en ambitie van 

bovenaf oplegt om de duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te behouden. Voor de nieuwe 

organisatie zijn een aantal ambities geformuleerd. 

 

De nieuwe organisatie dient: 

 Een bovenlokaal adres voor projectuitvoering te zijn; 

 Situationeel opdrachtnemer voor bovenlokale projecten te zijn; 

 Het beleid vanuit Europa, rijk, provincie te verbinden en uit te voeren in de streek; 

 De streek met een regionaal profiel te branden; 

 Gezamenlijk meer geld naar de regio te trekken; 

 Meer verbinding van het platteland met de stedelijke gebieden tot stand te brengen; 

 Lobby uit te voeren binnen de regio en daarbuiten richting rijk, provincie en publieke en private 

organisaties; 

 De regio als smart 21 door te ontwikkelen door innovatie te bevorderen. 

De partijen in de regio zijn het erover eens dat de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en burgers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden voortgezet moet worden om 

de duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te behouden. Een vitale economie, sociale veer-

kracht en een vitaal landschap zijn voorwaarde. In 2016 is er aan een “Brabantse Kempenkoers 2.0” 

gewerkt aan drie programma’s opgenomen: 

1.  Economische vitaliteit 

2.  Duurzame Landbouw en Landschapsbeheer 

3.  Vitale Vrijetijdseconomie 

 

Met de drie programma’s laten we voor de komende jaren voor de regio een duidelijke focus zien op 

deze thema’s. De thema’s zijn een vertaling van de ‘regio-idealen’ van de partners in de Brabantse 

Kempen. De Brabantse Kempen ziet een belangrijke rol bij het versterken van verbindingen tussen 
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stad en platteland enerzijds en de verschillende beleidsniveaus anderzijds. Daarmee moet het begrip 

“platteland” een andere inhoud krijgen. 

 

Betrokkenen 

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eersel, Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Reu-

sel-De Mierden, Gemeente Oirschot, Waterschap De Dommel, Stichting Het Kempisch Ondernemers 

Platform (KOP), Rabobank De Kempen, WVK-groep, ZLTO. 

 

Bestuurlijk belang 

Een lid van het college heeft zitting in het bestuur van de stichting en in het streekplatform.  

 

Financieel belang 

De gemeente levert een financiële bijdrage van € 1,50 per inwoner, ca € 28.000 per jaar. 

 

Relatie programmabegroting 

Het Huis van de Brabantse Kempen maakt onderdeel uit van taakveld 3 Economie. 

 

Ontwikkelingen 2018  

Partijen in het streekplatform De Brabantse Kempen (de triple helix organisatie waar de gemeente 

Bergeijk deel van uitmaakt) werken samen aan de afspraken die zijn gemaakt vanuit het Koersdocu-

ment 2017-2021. De uitvoeringsorganisatie Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen dient hierin 

als regionale netwerk en projectorganisatie. Met alle partijen vinden continu gesprekken plaats over 

project partnerschap en financiering voor de projecten uit het Koersdocument 2017-2021. Voor de 

komende jaren zijn al verschillende financiële toezeggingen gedaan voor meerdere projecten. Met de 

andere partijen lopen de gesprekken over project partnerschap en financiering nog volop. Daarnaast 

zijn verschillende subsidieaanvragen ingediend en in voorbereiding. Streekplatformleden kunnen en 

mogen ook nieuwe projecten voordragen.  
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Financiële kengetallen verbonden partijen 

 

 
* Info is niet beschikbaar in begroting van verbonden partij 

 

Bijdrage door gemeente Bergeijk 

Het belang in % is de verhouding tussen de bijdrage van de gemeente Bergeijk ten opzichte van de 

andere deelnemers in de verbonden partij. Dit voor zover er geen specifieke verdeelsleutel is. 

 

 
* De bijdrage voor de gemeente Bergeijk in de vastgestelde begroting GR Samenwerking Kempengemeenten 

2018 bedraagt € 3,16 miljoen. Wij houden verder rekening met een toename doordat de kosten van het werkge-

versservicepunt Kempenplus waarschijnlijk vanaf 2018 voor rekening van de gemeente komt. Tot en met 2017 

werd dit bekostigd door de WVK. 

 

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk 

 

 
 

 

  

Bedragen x € 1.000
Verwacht 

Resultaat

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 2018

MRE 3.421 3.246 22.059 21.465 0

GGD Brabant-Zuidoost 1.926 3.075 13.759 14.725 0

Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO) 6.583 5.998 38.092 42.516 0

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) 1.577 1.577 8.643 8.543 0

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) * - - - - 0

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen 

Zuidoost-Brabant (BIZOB) *
- - - - 0

Samenwerking Kempengemeenten* - - - - 0

W.V.K.-groep 26.803 25.914 1.770 1.772 35

BNG (in € mln) - - - - -

Brabant water N.V. (in € mln) - - - - -

 Eigen vermogen  Vreemd vermogen

Bedragen x € 1.000 Belang in % Realisatie 

2016

Begroot 2017 

na wijziging

Begroot 2018 Vorm

MRE 2,44 241 263 252 GR

GGD Brabant-Zuidoost 2,44 288 289 292 GR

Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO) 2,44 1.011 1.151 1.145 GR

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) 3,79 251 248 277 GR

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) 25 0 0 0 GR

Samenwerking Kempengemeenten* Ca. 20 2.923 3.187 3.212 GR

W.V.K.-groep 25 2.987 2.737 2.544 GR

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen 

Zuidoost-Brabant (BIZOB)
2 79 68 81 Stg

Stichting Huis van de Brabantse Kempen - 22 22 22 Stg

Totaal 7.801 7.965 7.824

Bedragen x € 1.000 Belang in % Realisatie 

2016

Begroot 2017 

na wijziging

Begroot 2018 Vorm

W.V.K.-groep 25 300 300 300 GR

BNG 0,15 83 133 133 NV

Brabant water N.V. 0,59 0 0 0 NV
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5.7 Paragraaf grondbeleid  
 
Portefeuillehouder Wethouder M. Kuijken  

 

 
Wat wilden we bereiken?  

 Voorzien in behoefte aan wonen, bouwkavels en bedrijventerreinen  

 Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties  

 Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheren  

 

Grondbeleid richt zich in onze gemeente op twee afzonderlijke hoofditems, namelijk:  

a. Grondbeleid in het kader van exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven  

b. Grondbeleid in het kader van cultuurgronden en natuurgronden  

 

Het herstel op de woningmarkt lijkt door te zetten. Er is meer interesse in kavels en woningen. Toch 

blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt. Vooral de wijziging 

van het BBV en de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven speelt daarbij 

een rol. Hieronder wordt daar verder op ingegaan.  

 

Gelet op de marktsituatie en de beschikbare harde restcapaciteit is er geen reden om het beleid t.a.v. 

de medewerking aan nieuwe initiatieven voor woningbouw aan te passen. Ook uit de meest recente 

woningbehoefteprognose blijkt dat er op korte termijn geen behoefte is aan verdere toevoegingen aan 

de harde plancapaciteit. In beginsel wordt daarom geen medewerking verleend aan nieuwe verzoeken 

tot woningbouw, ook als die een individuele kavel betreffen. Alleen die verzoeken die naast de huis-

vesting als zodanig, een duidelijke verbetering van de leefomgeving teweeg brengen of een maat-

schappelijk belang dienen kunnen worden gehonoreerd. Wel zijn verschuivingen mogelijk. Door op 

een locatie restcapaciteit te schrappen of verder te faseren, kunnen elders, op kansrijke locaties nieu-

we mogelijkheden worden gecreëerd.  

 

Beleid 

 Nota Grondbeleid 2013 

 Integrale Dorpenontwikkelingsplannen (i-DOPs 2006/2009/2010) 

 Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2014) 

 Structuurvisie “Bergeijk leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) 

 Nota Pachtbeleid 

 

Ontwikkelingen en trends 

Wij verwachten dat het herstel van de woningmarkt zich in 2018 voortzet. Dit blijkt uit interesse voor 

en verkoop van woningen en kavels. Toch blijft regelmatige aanpassing en herijking van de verschil-

lende grondexploitaties noodzakelijk. In de grondnota is daarom bepaald dat de grondexploitaties 

tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd. 

 

Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelastingplicht (VPB) voor de overheid ingevoerd. De ge-

meente is belastingplichtig voor zover haar activiteiten een onderneming vormen. Dat wil zeggen een 

duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer met het 

oogmerk winst te behalen. Hiermee wordt dan wel bedoeld het vaker dan incidenteel behalen van 

winst (meer dan 1 jaar in de afgelopen 5 jaar). Om te kunnen toetsen of alle lopende grondexploitaties 

van de gemeente samen leiden tot een positief resultaat is het grondbedrijf vertaald van commerciële 

cijfers naar fiscale cijfers. Deze analyse is uitgevoerd op basis van de “Quick scan” voor het grondbe-

drijf, welke op 11 september 2015 door het SamenwerkingsVerband Lokale Overheden (SVLO) is 

gepubliceerd. Op basis van de huidige winsttoets, geldt dat gemeente Bergeijk verlies draait op het 

grondbedrijf. De belastingdienst is verzocht om een overleg over de Vpb. De fiscus heeft echter aan-
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gegeven op dit moment t.a.v. het grondbedrijf nog geen verdere uitspraken te doen. Het is dus niet 

bekend of bovenstaande redenering gedeeld wordt. De eerste daadwerkelijke aangifte VPB 2016 

wordt in 2018 ingediend op basis van de werkelijke cijfers 2016. 

 
I Woningbouw en bedrijventerreinen 
A. Algemeen 

 

A.1 grondbeleid / structuurvisie 

In 2013 is het grondbeleid voor het laatst geactualiseerd. Het zogenaamde situationele grondbeleid, 

waarbij de gemeente van geval tot geval bekijkt welke grondpolitiek wordt toegepast is aangescherpt. 

De gemeente heeft vooral een faciliterende rol en zal alleen bij hoge uitzondering en grote maat-

schappelijke belangen een actieve grondpolitiek overwegen. Overigens zal de nota grondbeleid eind 

2017 opnieuw worden geactualiseerd. 

Voor het grondbeleid is ook de structuurvisie van belang. De structuurvisie biedt de juridische basis 

voor het vragen van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling via zogenaamde anterieure overeenkom-

sten. In een dergelijke overeenkomst worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmings-

plan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimte-

lijke ontwikkeling. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20 p/m² voor woningen en € 12 p/m² voor bedrij-

venterrein. 

Overigens kunnen en worden in dit soort overeenkomsten ook afspraken gemaakt over het verhaal 

van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie en aantal woningen. 

In de structuurvisie zijn de projecten benoemd waaraan de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling besteed 

kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld aanleg van nieuwe wegen en fietspaden, maar ook andere 

maatschappelijke voorzieningen kunnen hier in worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden wor-

den gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL). 

 

A.2 marktontwikkelingen 

Wij verwachten dat het herstel van de woningmarkt zich in 2018 voortzet. De verkopen trekken aan. 

Gelet op de hoeveelheid grond die nog verkocht moet worden, blijft aandacht voor de ontwikkeling van 

het grondbedrijf noodzakelijk. 

 

Parameters 

Grondexploitaties 

Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties is uitgegaan van de volgende parameters: 

- Kostenstijging: 2% per 1-1-2018 

- Opbrengstenstijging 2% per 1-1-2018 

- Rentelasten: 1,5 %  

- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht) 

 

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 marktontwikkelingen van dit moment.  

 

Grondprijzen 

Het betreft hierbij kavels die door de gemeente worden uitgegeven. Zoals hierboven aangegeven 

wordt per 1/1/ 2018 gerekend met een opbrengstenstijging van 2%. Dat betekent dat de grondprijzen 

met dit percentage stijgen. Voor zover er echter eerder overeenkomsten zijn afgesloten, worden de 

daarin afgesproken prijzen uiteraard gerespecteerd. In de doorrekening van de exploitaties is daar 

overigens rekening mee gehouden.  
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* Ter uitvoering van de geactualiseerde woonvisie is het in de plannen Terlo en Tiliaans mogelijk om voor de 
bouw van sociale huurwoningen door toegelaten instellingen (woningcorporaties) een korting te geven op de 
grondprijs Woningcorporaties dienen hierbij middels een exploitatieberekening aan te tonen dat de reguliere 
grondprijs niet haalbaar is. De korting kan worden verleend tot een niveau dat de ontwikkeling haalbaar is, met 
dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 65 p/m2 excl. BTW. Deze regeling geldt voor een maxi-
male oppervlakte van 1.200 m2 in Tiliaans en 3.750 m2 in Terlo.  

 

 

B.1 overzicht en resultaten 

Bouwgrond in exploitatie 

Er zijn in 2018 10 bestemmingsplannen in exploitatie, waarvan 7 woningbouwlocaties en 3 bedrijven-

terreinen. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelij-

king gemaakt tussen de jaarrekening 2016 (peildatum 1-1-2017) en de begroting 2018 (peildatum 1-7-

2017) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn. 

 

 
 

De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in de boekwaardes en de nog te verwachten kosten en 

opbrengsten per exploitatie:  

 

 
Dit leidt tot een verwacht verloop van de boekwaarden van de plannen:  

 

Complex: Prijs p/m2 Toelichting

Bucht-Oost € 270,30

Terlo € 270,30

Tiliaans € 270,30

Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos € 290,70 0-1.000 m2

€ 137,70 1.000-1.500 m2

€ 18,36 > 1.500 m2

St Servatius € 270,30

Complex

Bouwgrond in exploitatie

Bedragen x € 1.000 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2017 1-7-2017

Bucht-Oost 2019 2020 277 101 294 109 100 100 394 209

Tiliaans-NoordI+II 2020 2022 1.117 1.150 1.209 1.295 0 0 1.209 1.295

Triloo 2023 2023 -2.047 -2.109 -2.351 -2.423 0 0 -2.351 -2.423

Terlo 2023 2023 -2.685 -2.622 -2.829 -2.780 0 0 -2.829 -2.780

Inbreiding Riethoven 2019 2019 -57 -61 -60 -65 0 0 -60 -65

St Servatius 2017 2017 216 217 220 221 0 0 220 221

Woonbos 1a 2020 2020 845 851 915 903 0 0 915 903

Uitbreiding Woonbos 2021 2021 1.128 1.126 1.245 1.243 0 0 1.245 1.243

Leemskuilen 2018 2018 405 404 421 420 2.500 2.500 2.921 2.920

Waterlaat fase VIa 2017 2017 39 39 40 40 0 0 40 40

Totaal in exploitatie -761 -906 -897 -1.037 2.600 2.600 1.703 1.563

Opleverdatum Contante waarde Resultaat op 

eindwaarde (A)

Winstneming (B) Resultaat per complex 

(incl. winstneming)

Complex

Bouwgrond in exploitatie

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 

1-1-2017

Geraamde 

kosten 2017

Geraamde 

opbrengsten 

2017

Rente 2017 Geraamde 

boekwaarde 

31-12-2017

Te maken 

kosten 

na 2017

Te realiseren 

opbrengsten 

na 2017

Rente na 2017

a b c d e=a-b+c+d f g h

Bucht-Oost -200 14 0 -3 -217 34 360 1

Tiliaans-NoordI+II -1.875 15 961 -28 -957 680 2.941 -9

Triloo -4.666 13 653 -70 -4.096 171 2.217 -373

Terlo -8.752 1.059 1.219 -127 -8.461 3.685 10.060 -436

Inbreiding Riethoven 204 52 0 3 155 224 0 3

St Servatius 83 46 183 1 221 0 0 0

Woonbos 1a 422 181 353 6 601 84 363 23

Uitbreiding Woonbos -877 536 362 -13 -1.064 558 2.877 -12

Leemskuilen 157 18 335 2 477 64 0 7

Waterlaat fase VIa -617 6 672 -9 40 0 0 0

Totaal in exploitatie -16.121 1.939 4.739 -238 -13.301 5.501 18.818 -796
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Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 

- Bestemmingsreserve ROL  

Vanaf 2011 worden er vanuit lopende grondexploitaties geen bijdragen in de reserve Ruimtelijke Ont-

wikkeling en Leefbaarheid (ROL) gestort. Stortingen zijn pas mogelijk nadat een plan is afgesloten. 

Eind 2018 zal de grondexploitatie Leemskuilen worden afgesloten en wordt een bedrag van € 140.868 

in de reserve ROL gestort. 

 

- Voorziening tekorten grondexploitaties. 

Er zijn drie plannen met een negatief resultaat. De hierboven genoemde aanpassing van de kosten-en 

opbrengstenstijging per 1-1-2018 leidt voor Terlo tot een kleine verbetering, voor Inbreiding Riethoven 

en Trilo tot een kleine verslechtering van deze exploitaties. De voorziening voor verliesgevende com-

plexen is verhoogd van € 5,24 miljoen tot 5,27 miljoen. 

 

 
 

- Algemene reserve risico’s grondexploitaties - tussentijdse winstneming 

Sinds de begroting 2012 is de systematiek dat er per complex een gevoeligheidsanalyse wordt uitge-

voerd. Daarbij wordt aan de hand van de laatste stand van zaken van het betreffende complex een 

inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke ontwikkeling; het zogenaamde best guess-scenario. 

Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde verkopen, de prijsontwikkeling en wordt een inschatting 

gemaakt van de marktontwikkeling. Het best guess-scenario vindt u terug in de tabel onder B1. 

Daarnaast worden ook scenario’s beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als lan-

gere looptijden en lagere opbrengsten en hogere kosten. Overigens is er ook een optimistisch scena-

rio doorgerekend. Een belangrijk verschil t.o.v. de berekening van de benodigde risicoreserve is dat 

deze niet meer is gebaseerd op de netto contante waarde, maar op de eindwaarde van het plan. 

Voordeel hiervan is dat de toename van de reserve niet hoeft te worden begroot en deze minder fluc-

tueert. Doordat vanaf 1-1-2018 met een kosten-en opbrengstenstijging van 2% wordt gerekend, ver-

betert het resultaat van plannen die nog veel uitgeefbare gronden hebben en waarvan de kosten gro-

tendeels zijn gerealiseerd. Hierdoor daalt de benodigde risicoreserve. Op grond van de gevoelig-

heidsscenario’s (vertrouwelijk ter inzage bij de griffier) is een risicoreserve nodig van € 1.608.000. 
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Complex (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2016 Begroting 2018

Inbreiding Riethoven -60 -65

Terlo -2.829 -2.780

Triloo -2.351 -2.423

Voorziening tekorten grondexploitaties -5.241 -5.269
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B.2 Ontwikkelingen per complex 

In exploitatie genomen complexen 

- Bucht-Oost (Bergeijk) 

Er is weinig belangstelling voor de 3 kavels. Dit heeft te maken met de ligging en milieucirkel. Dit plan 

wordt daarom herverkaveld tot geliberaliseerde huur of sociale huur. Het uitgeefbaar gebied wordt 

verkleind van 2.173 meter tot 1.344 meter. Dit betekent een daling van de opbrengst. De uitgifte van 

de kavels staat nu gepland voor 2018. Het plan kan dan in 2020 worden afgesloten.  

De eindwaarde was € 294.397 en wordt € 108.874. 

 

- Tiliaans-Noord (Luyksgestel) 

Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 13 starterswoningen en 5 

seniorenwoningen, verdeeld over 3 bouwvlakken. Wij gaan er van uit dat eind 2017 2 bouwvelden 

zullen zijn geleverd en het derde in 2018 volgt. In verband met de vertraging in de verkoop van ge-

meentegrond is de uitgifte van de gemeentegrond met 2 jaar verlengd tot 31-12-2022. 

De opbrengsten worden gefaseerd over 2017, 2019, 2020 en 2021. De eindwaarde was € 1.208.847 

en wordt € 1.294.696. 

 

- Triloo (Bergeijk) 

Wij verwachten dat nog in 2017 1.230 meter afgenomen voor de bouw van 10 sociale huurwoningen. 

Het bestemmingsplan is hiervoor aangepast. Deze woningen worden in 2018 gerealiseerd. 

De eindwaarde was - € 2.351.063 en wordt - € 2.423.188. 

 

- Terlo (Bergeijk) 

De verkoop van 7 kavels uit fase 3 van het zuidwestelijk deel is door de ontwikkelaar in 2017 gestart 

en zal in 2018 worden voortgezet. Eén kavel is inmiddels separaat gekocht, voor de andere kavels 

blijkt behoorlijke belangstelling. 

 

Voor het gebied rondom het gemeenschapshuis (Terlo Midden) is een bestemmingsplan inclusief een 

aangepaste grondexploitatie ten behoeve van de realisatie van een nieuwe school vastgesteld. In de 

directe omgeving daarvan is de bouw van 15 woningen mogelijk gemaakt.  

In dit deelgebied is overeenstemming bereikt met Woningbelang over de verkoop van grond t.b.v. de 

bouw van 13 sociale huurwoningen. Wij verwachten dat de bouw daarvan in 2018 kan worden afge-

rond. 

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis wordt al geruime tijd overleg gevoerd met 

een eigenaar van een perceel. In dat kader is het eigendom getaxeerd, zijn de verhuiskosten in beeld 

gebracht en is nader bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze informatie is de eigenaar een 

voorstel gedaan, waarbij deze zelf zorgdraagt voor sloop van de opstallen, sanering van de gronden 

en verhuizing. Het resultaat van dit deelgebied verslechtert hierdoor. Zou het gebied echter helemaal 

niet ontwikkeld worden dan zou echter een groter verlies (afboeken van de boekwaarde) moeten wor-

den genomen. Omdat ook vanuit stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit ontwikkeling van dit gebied in 

beginsel gewenst is dit als uitgangspunt genomen bij deze actualisatie. Op dit moment is nog niet 

duidelijk of het voorstel door de eigenaar wordt geaccepteerd. 

 

Voor het noordwestelijk deel, waar de opbrengsten nog moeten worden gerealiseerd, heeft de indexa-

tie van de kosten-en opbrengstenstijging per 1-1-2018 een positief effect.  

Voor het totale plan betekent dit een lichte verbetering van het resultaat. 

 

De eindwaarde was - € 2.829.477 en wordt - € 2.780.343. 

 
- Inbreiding Riethoven (gebied Dorpsstraat-Voorderstraat) 

Dit plan is ontwikkeld via het z.g. bouwclaimmodel dat in een samenwerkingsovereenkomst met de 

ontwikkelaar is vastgelegd. De gronden zijn al enkele jaren geleden door de ontwikkelaar afgenomen 

en betaald. Daarmee ligt het ontwikkelrisico bij de ontwikkelaar. De 1
e
 fase is afgerond en de ontwik-
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kelaar heeft de 2
e
 fase opgestart. Bij het negatieve resultaat van dit plan dient te worden bedacht dat 

er eerder vanuit dit plan een bijdrage in de reserve ROL is gestort van € 450.000. Omdat alle gronden 

in dit project al verkocht zijn, zijn de risico’s beperkt.  

De eindwaarde was - € 60.188 en wordt - € 65.029. 

 

- St. Servatius (Westerhoven) 

De 5 starterswoningen in dit gebied zijn gerealiseerd. Het gebied er om heen is woonrijp gemaakt. 

Daarnaast biedt het plan ruimte voor een tweekapper. Bekend is dat hier een bodemverontreiniging is.  

Door de gerealiseerde verkoop heeft dit plan een positieve boekwaarde en zijn de risico’s beperkt. 

Voor het achterliggende “St Servatius II” verwachten wij dat begin 2018 dit plan in exploitatie kan wor-

den genomen.  

De eindwaarde was € 220.084 en wordt € 221.427. 

 

- Woonbos 1a (Bergeijk) 

Er blijkt behoorlijke interesse voor de woonboskavels. Er zijn tot nu toe 2 kavels verkocht en 1 in optie. 

Voor de laatste kavel is een afspraak gemaakt met een architect c.q. ontwikkelaar om hier zogenaam-

de generatiewoning te realiseren. Het bestemmingsplan hiervoor wordt eind 2017 vastgesteld. Omdat 

dit plan een positieve boekwaarde heeft, leidt de lagere rente tot een klein negatief effect. 

De eindwaarde was € 914.911 en wordt € 903.033 

 

- Uitbreiding Woonbos (Bergeijk) 
Er is één kavel verkocht (2.244m2). Er zijn 4 opties en 4 getekende overeenkomsten. 1 kavel is nog 

vrij. In maart is de nieuwe grex vastgesteld waarbij de extra kosten voor sanering, herplant en een 

tegemoetkoming voor geleden schade aan de koper van een kavel is verwerkt. 

De eindwaarde was € 1.245.112 en wordt € 1.242.955. 

 

- Leemskuilen (Westerhoven) 

De laatste kavel is in juni 2017 geleverd. Het woonrijpmaken kan in 2018 plaatsvinden. In totaal is er 

al € 2.500.000 winst genomen. Bij de jaarrekening 2018 wordt het plan afgesloten. 

De eindwaarde was € 420.970 en wordt € 420.345. 

 

- Waterlaat VIa (Bergeijk) 

Zoals bekend is de beoogde vestiging van één groot kranenbouwbedrijf op dit bedrijventerrein niet 

doorgegaan. Dat maakte het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarbij klei-

nere bedrijfskavels met een bijbehorende ontsluiting mogelijk zijn gemaakt. Met Oakhill (eigenaar van 

de gronden) is een overeenkomst gesloten waarbij deze ook de gronden van de gemeente (0,8 ha.) 

overneemt. OakHill BV voert vervolgens de ontwikkeling van het gebied volledig voor eigen rekening 

en risico uit. De overdracht van de gronden aan Oakhill heeft inmiddels plaatsgevonden. De grondex-

ploitatie wordt per 31-12-2017 afgesloten. 
De eindwaarde was € 39.732 en blijft € 39.732. 

 

Overige projecten 

- Voormalige Bernardusschool (Bergeijk ‘t Loo) 

Begin 2018 zal de nieuwe school op ‘t Loo in gebruik worden genomen. Daarmee komt de oude 

school vrij. Voor deze locatie zal een plan ontwikkeld worden. Vooralsnog is het idee om hier sociale 

huurwoningen te realiseren, welke mogelijk ook als vervangende woonruimte voor de bewoners van 

Hof Noord ingezet kunnen worden. 
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B.3 Grondposities 

De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 

 
 

Daarnaast heeft de gemeente in het verleden ook strategische gronden verworven ten behoeve van 

toekomstige uitbreiding van Waterlaat (materiele vaste activa). Om deze gronden in ontwikkeling te 

brengen wordt in 2018 de bestemmingsplanprocedure gestart. Gelet op de afspraken met betrekking 

tot ontwikkeling van bedrijventerreinen zal hierover ook afstemming binnen de Kempen en met de 

regio en provincie plaats moeten vinden.  

 

 
 

Risico’s  

Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: 

 Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt 

 Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grond-

markt en stijgende aankoopprijzen 

 Risico’s ( waar onder renterisico’s ) bij strategische grondaankopen 

 Milieurisico’s 

 Planschadeclaims 

 Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties 

 Archeologische belemmeringen 

 

 
Overige gronden 

 

Pachtgronden: 

De verpachte gronden zijn onderverdeeld in: 

 Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden; 

 Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden; 

 Reguliere pachtgronden; 

 Erfpachtgronden.  

 

 

 

 

Bouwgrond in exploitatie Uitgegeven m² 

in 2017

Nog uitgeefbaar 

1-7-2017

Bucht-Oost W 0 1.344

Inbreidingsgebied Riethoven (Dorpstr/Voorderstr) W 0 0

Leemskuilen B 2.113 0

Terlo Combi W 448 32.617

Tiliaans Noord W 1.130 11.583

Triloo W 1.292 5.368

Waterlaat VIa B 8.025 0

Woonbos IA W 0 3.441

St Servatius W 0 683

Uitbreiding Woonbos W 0 16.889

Totaal woningbouw (W) W 2.870 71.925

Totaal bedrijfsgrond (B) B 10.138 0

Totaal exploitabel 13.008 71.925

Strategische gronden Plangebied 

(m²)

Bezit 

gemeente (m²)

Boekwaarde 

x € 1.000

Waterlaat VI 75.800 75.800 4.299
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Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden 

Jaarlijks wordt ca. 270 ha cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal 1 jaar) ver-

pacht. De pachtprijs wordt per 1 januari 2018 verhoogd van € 1.000 p/ha naar € 1.025 p/ha. (zie PPN-

2017-2020 BB27). De opbrengst van de 1 jaar verpachte gronden bedraagt in 2018 in totaal  

ca. € 270.000. 

 

Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden 

Bijna 73 ha wordt verpacht als 6 jaars geliberaliseerde pacht. Deze vloeit voort uit het gewijzigde 

pachtbeleid van 2007, waarbij door de raad is bepaald dat vrijwel geen nieuwe reguliere pacht wordt 

uitgegeven, doch 6-jaars geliberaliseerde pacht. Het voordeel van geliberaliseerde pacht is dat deze 

flexibeler ingezet kan worden dan reguliere pacht, omdat deze automatisch eindigt na zes jaar. De 

pachtopbrengst in 2018 bedraagt ca. € 73.000. 

 

Regulier verpachte gronden 

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van 6 jaar en langer) is ca. 703 ha. groot en wordt in 2018 

verpacht tegen een gemiddelde pachtprijs van ca. € 741 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting 

in de verre toekomst verdwijnen ten behoeve van de bovengenoemde 6 jaars geliberaliseerde pacht.  

In juli 2017 heeft wederom de jaarlijkse wijziging conform het pachtprijzenbesluit plaatsgevonden. 

Hierdoor dalen de pachtprijzen voor de regio Bergeijk voor 2018 met 7%, waardoor de reguliere 

pachtopbrengst in 2018 ca. € 38.000 lager zal zijn in vergelijking met 2017. De geraamde opbrengst in 

2018 bedraagt ca. € 521.000. 

 

Erfpachtgronden 

Ruim 366 ha. is in erfpacht uitgegeven. Hiervan is ca. 141 ha in recreatief erfpacht uitgegeven (waar-

onder vakantiepark ‘De Kempervennen’). Voor de erfpacht van de Kempervennen is in 2016 overeen-

stemming bereikt waarbij de looptijd met 99 jaar is verlengd en de canon stijgt met € 150.000 per jaar.  

Ca. 0,68 ha is in het verleden uitgegeven als bedrijventerrein, ca. 224 ha is in gebruik als landbouw-

grond en minder dan 1 ha. heeft een overige bestemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2018 

ca. € 440.000.  

 
Verkoop/koop pachtgronden (=kavelruil) 

Via de ontwikkeling N69 wordt een ‘doorstart’ van het kavelruilproject gerealiseerd. Om het tracé van 

de nieuwe weg vrij te ruilen is medio 2014 een kavelruil opgestart. Inmiddels is daarvoor een aantal 

ruilovereenkomsten gesloten en wordt eind 2017/begin 2018 de effectuering daarvan verwacht.  

Voor de realisatie van het integraal gebiedsplan N69 (waaronder de realisatie EHS/NNB) wordt het 

proces van vrijwillige kavelruil gebruikt. Getracht wordt om dit binnen de gehele gemeente van nut te 

laten zijn. In het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 II zijn hierover afspraken gemaakt. Opbrengsten 

uit deze kavelruil (voor zover het EHS/NNB-gronden betreft) komen, conform het raadsbesluit van 

februari 2015, voor 50% ten goede van de reserve DOB-gebiedsakkoord N69 en voor 50% ten gunste 

van de algemene dienst, i.c. de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. 

 

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst uit grondtransacties van € 500.000. Wordt er 

meer gerealiseerd dan wordt dit gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. 

Wanneer er minder wordt gerealiseerd dan vindt een onttrekking uit de reserve plaats.  

 

Overig in gebruik gegeven gronden: 

Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweitjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige 

stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De geraamde opbrengst in 2018 

bedraagt ca. € 11.000. 
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5.8 Paragraaf subsidies 
 
 
Portefeuillehouder: S. Luijten 

 

De gemeente Bergeijk heeft een structurele subsidierelatie met ruim 90 instellingen en verenigingen. 

Deze organisaties voeren een gedeelte van het beleid van de gemeente uit. 

 

Wat willen we bereiken? 

 De gemeente schept voorwaarden voor maatschappelijke opbouw en samenleving, de burger is 

zelf verantwoordelijk voor uitvoering en participatie 

 De gemeente legt een goede basis voor de jeugd 

 Voor mensen met beperkingen doet de gemeente wat meer 

 Het bevorderen van participatie 

 Stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven 

 

Beleid 

 Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 

 Uitvoeringsregeling welzijnssubsidies 2017 

 Notitie hoofdlijnen voor een nieuw Welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 

 Notitie evaluatie 2010 welzijnssubsidiebeleid 2006-2009 

 Notitie evaluatie 2015 welzijnssubsidiebeleid 2010-2015 

 

Speerpunten Welzijns-subsidiebeleid 

Maatschappelijke opbouw en samenleving 

Burgers zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de (welzijns-vrije tijd) activitei-

ten en de participatiegraad ervan. Volwassenen betalen zelf voor hun welzijnsactiviteiten. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden en realiseren van een zodanige infrastruc-

tuur waardoor de voorwaarden voor het uitvoeren van het welzijnsbeleid worden geschapen. 

 

Bevordering lichamelijke en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen 

Jongeren verdienen en krijgen extra aandacht in het welzijnsbeleid van de gemeente. 

 

Bescherming van kwetsbare groepen 

Kwetsbare burgers moeten kunnen rekenen op voldoende vangnet en voorzieningen waar zij gebruik 

van kunnen of moeten maken. 

 

Participatie 

Participatie, inspraak en advies verdienen bijzondere aandacht in het welzijnsbeleid 

 

Innovatie 

Dit zijn projecten en initiatieven van organisaties, die passen bij de doelstellingen van het Vernieu-

wend welzijns- jeugd- en gezondheidsbeleid. Vanaf 2013 worden de subsidies voornamelijk nog ver-

leend voor initiatieven met de nadruk op de nieuwe Wmo doelgroepen. 
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Activiteiten 2018  

 Vanaf 2016 zijn de subsidieplafonds afgeschaft en is de subsidie paragraaf ingedeeld volgens de 

nieuwe ASV 2016, namelijk: 

- Projectsubsidies (inclusief garantiesubsidies) 

- Exploitatiesubsidies voor sporthallen, gemeenschapshuizen en buitensportverenigingen 

- Subsidies boven de € 50.000 

- Subsidies tot € 50.000 

 Daarnaast is er een onderverdeling gemaakt naar categorieen van vereninigen en instellingen die 

subsidies ontvangen. 

 Inmiddels zijn de TUOB bijdragen aan de gemeenschapshuizen tot exploitatiesubsidies omge-

vormd. De bedragen zijn opgenomen in onderstaand overzicht.  

 

Totaaloverzicht subsidies op basis van Algemene Subsidie Verordening 2016 

 
 

Totaaloverzicht subsidies op basis van indeling in categorieen. 

 

  

Welzijnssubsidies Begroot Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2020 2021

Totaal Projectsubsidies 20.412 20.759 21.091 21.450

Totaal Exploitatiesubsidies 431.821 437.115 442.163 447.651

Totaal subsidies > € 50.000 1.638.394 1.661.997 1.683.637 1.707.129

Totaal subsidies < € 50.000 385.921 392.483 398.763 405.537

Totaal subsidies 2.476.548 2.512.354 2.545.654 2.581.767

Welzijnssubsidies Omvang Taakveld Begroot Begroot Begroot Begroot

subsidie 2018 2019 2020 2021

Budgetsubsidies

Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel 

Culturele professionele organisaties

Openbare bibliotheek > 50.000 5 252.080 256.365 260.467 264.895

Muziekonderwijs Art4U > 50.000 5 260.979 265.246 269.330 273.739

Frictiekosten oude GR muziekschool < 50.000 5 3.327 3.384 3.438 3.496

Cultuureducatie met kwaliteit < 50.000 5 17.925 18.230 18.522 18.837

De Kattendans > 50.000 6 391.421 398.075 404.444 411.320

Subtotaal culturele professionele organisaties 925.732 941.300 956.201 972.287

WMO/zorg

Stichting Lumens > 50.000 6 118.772 120.791 122.724 124.810

Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW) < 50.000 6 8.604 8.750 8.890 9.041

Stichting MEE  > 50.000 6 79.210 79.365 79.513 79.673

Slachtofferhulp < 50.000 6 4.029 4.097 4.163 4.234

GGZE Eindhoven en de Kempen < 50.000 6 28.125 28.603 29.060 29.554

Subtotaal Wmo/Zorg 238.740 241.606 244.350 247.312

Jeugd

Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk > 50.000 4 204.407 207.882 211.208 214.799

Stichting Zuidzorg uniform deel > 50.000 7 220.589 221.692 221.692 221.692

Faciliterende ondersteuning scholen < 50.000 4 23.415 23.813 24.194 24.605

Subtotaal Jeugd 448.411 453.387 457.094 461.096

Ouderen

Stichting GOW de Kempen > 50.000 6 120.846 122.659 124.499 126.615

Regionale Zorgcentra De kempen (Zorg en dagopvang stichting Lucia) < 50.000 6 8.633 8.780 8.920 9.072

Stichting welzijnscentrum Lucia < 50.000 6 31.637 32.175 32.690 33.246

Stg. Steunpunt ouderen Riethoven < 50.000 6 8.747 8.896 9.038 9.192

Stg. Steunpunt ouderen Westerhoven < 50.000 6 10.146 10.318 10.483 10.661

Overlegorg.voor ouderenorg. (MBVO act) < 50.000 6 19.441 19.771 20.087 20.428

Subtotaal Ouderen 199.450 202.599 205.717 209.214
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Welzijnssubsidies Omvang Taakveld Begroot Begroot Begroot Begroot

subsidie 2018 2019 2020 2021

Waarderingssubsidies

Harmonie, fanfare en accordeon

Deze ontvangen een subsidie een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk

De Echo der kempen < 50.000 5 22.423 22.804 23.169 23.563

Theodatus < 50.000 5 10.423 10.600 10.770 10.953

Fanfare Irene < 50.000 5 8.402 8.545 8.682 8.830

Riethovens harmoniekorps < 50.000 5 10.237 10.411 10.578 10.758

Accordeonvereniging Lustige Klanken < 50.000 5 5.025 5.110 5.192 5.280

Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon 56.510 57.470 58.391 59.384

Cultuur

Deze organisaties een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten

Teutenhuis < 50.000 5 36.563 37.185 37.780 38.422

Stichting Bakkerijmuseum < 50.000 5 4.745 4.826 4.903 4.986

OT De Hunnebergen < 50.000 5 3.584 3.645 3.703 3.766

Subtotaal Cultuur 44.892 45.656 46.386 47.174

Jeugdactiviteiten

Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiveiten 

Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven < 50.000 6 1.805 1.836 1.865 1.897

Activiteitensubsidie Buitengaander < 50.000 6 1.555 1.581 1.606 1.633

Speeltuin de Bucht < 50.000 5 12.891 13.110 13.320 13.546

Jeugdvakantiewerk Westerhoven < 50.000 6 1.252 1.273 1.293 1.315

Handbalvereniging Bergeijk < 50.000 5 5.628 5.724 5.816 5.915

Kinderboerderij Bergeijk < 50.000 5 1.500 1.526 1.550 1.576

Subtotaal Jeugdactiviteiten 24.631 25.050 25.450 25.882

Ouderen

De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.

KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans < 50.000 6 8.474 8.618 8.756 8.905

KBO Luyksgestel (activiteiten) < 50.000 6 985 1.002 1.018 1.035

KBO Riethoven < 50.000 6 2.797 2.845 2.891 2.940

KBO Westerhoven < 50.000 6 958 974 990 1.007

Subtotaal Ouderen 13.214 13.439 13.655 13.887

Dorpsraden

De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te  behartigen.

Stg. Dorpsraad Luyksgestel < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Stg. Kernraad Riethoven < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Dorpsraad Westerhoven < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Dorpsraad Weebosch < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Dorpsraad 't Loo < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Dorpsraad 't Hof < 50.000 6 2.579 2.623 2.665 2.710

Subtotaal Dorpsraden 15.474 15.738 15.990 16.260

Oranjecomites

De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd. 

Oranjecomite Westerhoven < 50.000 5 537 546 555 564

Oranjecomite Luyksgestel < 50.000 5 775 788 801 815

Oranjecomite Riethoven < 50.000 5 601 611 621 632

Adesse vastgoedadvies (Oranjecomite 't Hof) < 50.000 5 2.284 2.323 2.360 2.400

Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch) < 50.000 5 189 192 195 198

Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo) < 50.000 5 311 316 321 326

Subtotaal Oranjecomites 4.697 4.776 4.853 4.935

Regionale organisaties

Regionale organisaties  ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk  gebruik  van maken. 

Stichting Kompas < 50.000 6 462 470 478 486

Revalidatievereniging De Dobbers < 50.000 6 1.031 1.049 1.066 1.084

Reumapatientenvereniging De Kempen < 50.000 6 1.547 1.573 1.598 1.625

Subtotaal Regionale organisaties 3.040 3.092 3.142 3.195

EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)

leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik  

EHBO Bergeijk < 50.000 7 2.485 2.527 2.567 2.611

EHBO Luyksgestel < 50.000 7 1.764 1.794 1.823 1.854

EHBO Riethoven < 50.000 7 1.531 1.557 1.582 1.609

EHBO Westerhoven < 50.000 7 1.325 1.348 1.370 1.393

Subtotaal EHBO 7.105 7.226 7.342 7.467
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Welzijnssubsidies Omvang Taakveld Begroot Begroot Begroot Begroot

subsidie 2018 2019 2020 2021

Subsidies op basis van aanvraag met een budget

Budget kadervorming jeugd < 50.000 6 3.094 3.147 3.197 3.251

Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen < 50.000 6 21.451 21.816 22.165 22.542

Projectsubsidies vernieuwend welzijns-en jeugdbeleid Project 6 20.412 20.759 21.091 21.450

Subtotaal subside op basis van aanvraag met een budget 44.957 45.722 46.453 47.243

Natuureducatie

IVN en Milieuwerkgroep < 50.000 5 422 429 436 443

Natuurtuin < 50.000 5 1.500 1.526 1.550 1.576

Subtotaal natuureducatie 1.922 1.955 1.986 2.019

Jeugdcarnavalsoptochten

Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.

Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters < 50.000 5 537 546 555 564

Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen < 50.000 5 602 612 622 633

Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers < 50.000 5 761 774 786 799

Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten < 50.000 5 2.245 2.283 2.320 2.359

Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat < 50.000 5 335 341 346 352

Jeugdcarnavalsoptocht Urnegat < 50.000 5 185 188 191 194

Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten 4.665 4.744 4.820 4.901

Zorg/welzijn

Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk  een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk

Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant < 50.000 6 1.547 1.573 1.598 1.625

NVA Noord Brabant/AIC de Kempen < 50.000 6 1.014 1.031 1.047 1.065

Voedselbank Bergeijk < 50.000 6 5.577 5.672 5.763 5.861

Vluchtelingenwerk < 50.000 6 8.972 9.125 9.271 9.429

Subtotaal Zorg/Welzijn 17.110 17.401 17.679 17.980

Scouting

Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk

Scouting Riethoven < 50.000 6 949 965 980 997

Scouting St. Andries < 50.000 6 980 997 1.013 1.030

Scouting St. Lambertus < 50.000 6 1.488 1.513 1.537 1.563

Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland < 50.000 6 670 681 692 704

Subtotaal Scouting 4.087 4.156 4.222 4.294

Exploitatiesubsidies

Stichting Gemeenschapshuis Terlo Exploitatie 6 24.332 23.816 23.301 22.785

Sporthal De Kemphaan, Riethoven Exploitatie 5 11.851 12.052 12.245 12.453

Sporthal De Koolakkers, Westerhoven Exploitatie 5 11.851 12.052 12.245 12.453

Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk Exploitatie 5 11.851 12.052 12.245 12.453

Stichting sportaccomodatie De Bergerheide Exploitatie 5 51.805 51.805 51.805 51.805

RKVV Bergeijk Exploitatie 5 11.550 11.550 11.550 11.550

Korfbal Eijckelkorf Exploitatie 5 2.322 2.322 2.322 2.322

Gemeenschapshuis den Eijkholt Exploitatie 6 90.342 91.878 93.348 94.935

Gemeenschapshuis 't Sant Exploitatie 6 47.643 48.453 49.228 50.065

Gemeenschapshuis De Buitengaander Exploitatie 6 62.163 63.220 64.232 65.324

Gemeenschapshuis Terlo Exploitatie 6 57.371 58.346 59.280 60.288

Gemeenschapshuis De Rietstek Exploitatie 6 48.740 49.569 50.362 51.218

Subtotaal Exploitatiesubsidies 431.821 437.115 442.163 447.651

Totaal subsidies 2.486.458 2.522.432 2.555.894 2.592.181


