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Nota van aanbieding 2021
Gekoppeld met Haaren
Het jaar 2021 is het eerste jaar geweest waarin het dorp Haaren integraal onderdeel is van de
gemeente Oisterwijk. Er was altijd al een nauwe band tussen de dorpen Haaren en Oisterwijk,
maar deze heeft nu een officieel en wettelijk element gekregen.
Er is op 4 januari een nieuwe gemeenteraad aangetreden die in zijn eerste vergaderingen alle
besluiten heeft genomen om de start goed te laten verlopen. In de raad met 23 leden zijn 7
Haarenaren gekozen.
Heel verdrietig was dat in de eerste vergadering het bericht kwam dat raadslid Adrienne
Verschuren was overleden. Deze gebeurtenis maakte grote indruk. Adrienne was een sociaal
bewogen oud-wethouder van Haaren die alles deed om voor iedereen de gemeentelijke overgang
soepel te laten verlopen.
In die eerste maand was er nog een verdrietig bericht. Na een lang ziekbed overleed
gemeentesecretaris Ineke Depmann. Zij was oud-wethouder van Oisterwijk en verknocht aan
Oisterwijk. Met een koel hoofd en een warm hart heeft zij 30 jaar de gemeentelijke zaak
gediend.
Gestempeld door corona
Het COVID-19 virus drukte ook op 2021 zijn stempel. In sommige maanden was er voorzichtige
openheid, in de meeste maanden golden de beperkingen van ontmoeten en samenkomen. Als
gemeentebestuur hebben we getracht zo goed mogelijk deze beperkingen in goede banen te
leiden. Deels door toezicht en handhaving, deels door het realiseren van compenserende
maatregelen voor de getroffen groepen. Door het vaccinatieprogramma ontstond er langzaam
meer perspectief. Maar duidelijk is dat twee jaren corona een grote impact hebben gehad. Op de
jeugd, op bedrijven, op het verenigingsleven, op de zorg, op ieders persoonlijke welbevinden en
op de gemeentelijke organisatie. Gelukkig is er steeds veerkracht, creativiteit en
ondernemingsgeest getoond.
Gewerkt aan ambities
Corona heeft de gemeentelijke programmering gelukkig niet verlamd. Dienstverlening heeft met
de aanpak ‘Dienstverlenen doe je samen’ een impuls gekregen. Dat geldt ook voor
duurzaamheid. De vastgestelde Regionale Energie- en Klimaatstrategie en Transitievisie Warmte
vormen de basis voor de Oisterwijkse bijdrage aan een gezondere leefwereld en aan een
mondiale omslag in het omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Mede door corona bereikten we in
2021 een ruime halvering van de CO2-uitstoot.
Wonen is en blijft een kernthema. Op basis van ons afwegingskader voor woonprojecten konden
we principeverzoeken voor in totaal 305 woningen goedkeuren. We weten dat bouwen nog iets
anders is dan plannen maken, maar goede plannen staan wel aan het begin van de gezamenlijke
woonopgave.
Op sociaal gebied slagen we erin om onze inwoners steeds meer maatwerk te bieden. Loket
Wegwijs is daarin een belangrijke component, maar zeker ook- en steeds meer - is dat de directe
leefomgeving van mensen. Familie, buren, verenigingen, instellingen staan aan de lat om het
mooie woord ‘samenredzaam’ invulling te geven. Deels omdat de gemeente niet alles (financieel)
kan dragen, maar ook omdat deze aanpak meer kans biedt op duurzame oplossingen. Mensen
wonen immers eigenlijk niet in een gemeente maar in een buurt. Mensen leven niet in een
maatschappij, maar in een groep van familie- en gezinsleden, van vrienden en kennissen, van
vak- en lotgenoten.
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Gespaard voor later
Deze jaarstukken 2021 laten - meer dan we verwacht en begroot hadden - een positief resultaat
van 7,9 miljoen zien. Dat is goed nieuws. Maar omdat de onzekerheden groot zijn en blijven. Is
het gunstig onze spaarpot te kunnen vullen. Ook omdat er in deze bestuursperiode nog veel
zaken te doen zijn. Van zwembad tot gemeenschapshuis, van wegenonderhoud tot
groenvoorziening, van Park Beekdal tot Energiehub De Baars. Dan helpt een stevig fundament.

Het college van Oisterwijk
Juni 2022
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Financiële beeld
Het jaar 2021 laat een positief saldo zien van € 7,9 mln. Het beeld is als volgt:
Resultaat 2021
x € 1.000

Begroting

1. Dienstverlenend Oisterwijk
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond
3. Samen redzaam Oisterwijk
Saldo van baten en lasten
Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves
Resultaat

Realisatie

36.692

V

Afwijking

36.650

V

-42

N
V

-8.510

N

-6.164

N

2.346

-25.291

N

-23.476

N

1.815

V

2.891

V

7.010

V

4.119

V

1.574

V

886

V

-688

N

4.465

V

7.896

V

3.431

V

Verschil realisatie en begroting
Het gerealiseerde resultaat over 2021 is € 7,9 mln. Dat is een voordeel van € 3,4 mln. t.o.v. de
begroting. De begroting 2021, die is vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020, laat
een voordeel zien van € 1,1 mln. Hierbij komt het voordeel van de Berap 2021 van € 3,4 mln.
Per saldo is de gewijzigde begroting € 4,5 mln. voordelig.
De belangrijkste verschillen zijn tussen de begroting en de realisatie zijn:
- Een voordeel op het gemeentefonds van € 2,1 mln. V. Hiervan is € 1,5 mln. voor ontvangen
Coronagelden.
- Een voordeel door minder uitgaven WWB/Participatie van € 1 mln. V.
- Het voordeel in programma 2, zonder grondbedrijf, van € 1,8 mln. V. Het voordeel is
verspreid over heel programma 2. Bijna alle thema’s laten hier een voordeel zien.
- Het voordeel op de lokale en regionale jeugdzorg is € 1,2 mln. V.
- Het belangrijkste nadeel is die op precariobelasting van 1,3 mln. N.
- En er is een nadeel op de WMO begeleiding van €1,1 mln. N.
Resultaat na overhevelingen
Het resultaat van de jaarrekening is € 7,9 mln. Als hiervan de overhevelingsverzoeken van € 2,1
mln. worden afgehaald, resulteert een bedrag van € 5,8 mln. voordelig. Het werkelijke voordeel
t.o.v. de begroting 2021 wordt dan € 1,3 mln.
Verwerking saldo
Wij stellen voor om het resultaat van € 7,9 mln. ten gunste van de algemene reserve te brengen.
Weerstandscapaciteit en ratio
De ratioweerstandsvermogen wordt per einde van het jaar weergegeven. Deze is per 31-12-2021.
Zie paragraaf weerstandsvermogen vanaf blz. 53
4.239.000
Algemene reserve
2.771.000
Grondbedrijf reserve
Totaal weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandcapaciteit
Ratio weerstandsvermogen

7.010.000
6.068.000
1,16

Uitspraak precariobelasting en de gevolgen
In 2022 heeft de rechter bepaald dat wij precariobelasting over 2017 moeten terugbetalen. Tegen
deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het terug te betalen bedrag is als schuld verwerkt in
deze jaarstukken. Vervolgens is in de ‘benodigde weerstandscapaciteit’ over de jaren 2018 t/m
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2021 rekening gehouden met een risico van 50% over de opgelegde aanslagen precariobelasting
van in totaal € 6.236.000.
Een uitspraak in hoger beroep verwachten wij in de loop van 2022. Mocht de uitspraak negatief
voor ons zijn, betekent dit dat de benodigde weerstandscapaciteit hierboven € 9.186.000 wordt.
In 2022 wordt het jaarrekeningresultaat 2021, minus de overhevelingen van € 2.146.000,
toegevoegd aan de weerstandscapaciteit en deze wordt dan € 12.759.000. Als met beide
ontwikkelingen rekening wordt gehouden valt het risico uit de reserves te dekken

Leeswijzer
Opbouw van de jaarrekening
We gebruiken de jaarrekening om verantwoording af te leggen over de afspraken die in de
begroting zijn gemaakt tussen de gemeenteraad en het college.
Deze jaarrekening sluit aan op de begroting 2021 en heeft 3 programma’s.
Bij de opzet van deze jaarstukken is aansluiting gezocht bij de volgorde die genoemd wordt in het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als eerste is het jaarverslag opgenomen met de
programmaverantwoording, inclusief de gerealiseerde baten en lasten per programma, en de
verplichte paragrafen. Gevolgd door de jaarrekening met de balans en de toelichting op de balans
en de overige verplichte onderwerpen.

Opbouw van de programma’s
Elk programma kent een duidelijke opbouw, waarin per programma de omschrijving en de ambities
zijn opgenomen. Per programma worden de volgende vragen beantwoord:
• Wat wilden we bereiken?
• Hebben we gedaan wat we wilden doen? Wat hebben we in 2021 gedaan om deze opgave /
ambitie te realiseren?
• Hoe is dat gemeten? Welke maatstaf gebruiken we om het te meten.
• Wat heeft het gekost? Wat zijn de baten en lasten van de ambities en de reguliere
werkzaamheden, opgenomen in een tabel.
Een kanttekening bij ‘Hoe is dat gemeten?’ is dat bij het opstellen van deze jaarstukken nog niet
alle actuele cijfers over 2021 beschikbaar waren. Dan is gekozen voor het laatste jaar dat de cijfers
wel beschikbaar waren.
In de programma’s zijn ook de voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten gelijk en op “waar staat je gemeente.nl” raadpleegbaar. Dat
maakt het mogelijk om Oisterwijk op de diverse terreinen te vergelijken met andere gemeenten.
De opgenomen indicatoren zijn de stand van februari 2022 en kunnen nog oude jaren betreffen.

Haaren verwerkt in de jaarrekening
In 2021 is het balansdeel voor Oisterwijk van de voormalige gemeente Haaren in onze balans
verwerkt. In de toelichting op de balans, worden zoveel mogelijk, de posten die overkomen uit
Haaren toegelicht. De boeking in de balans, is als mutatie in periode 1 in onze administratie
verwerkt.
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Om transparant te zijn, hebben wij voor de overgekomen reserves en voorzieningen een apart
raadsbesluit laten nemen op 16-12-2021.
De balansverdeling van de voormalige gemeente Haaren over de overnemende gemeenten, is door
de provincie goedgekeurd in een brief op 21-12-2021.

Extra paragraaf Covid-19
Voor het inzicht, hebben wij een extra paragraaf Covid-19 toegevoegd.
Cijfermatige toelichting
Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting
2021 (de verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen). De toelichting is niet uitputtend;
alleen de belangrijkste verschillen worden genoemd. Dat houdt in dat de optelling van de
verschillen niet overeen hoeft te komen met het totaalverschil tussen raming en werkelijkheid op
programmaniveau.
Door presentatie van bedragen in € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.
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JAARVERSLAG 2021
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Programmaverantwoording
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Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk
Maatschappelijk effect
In dit programma staan de thema’s dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie en
bedrijfsvoering. We zien hier een toenemende betrokkenheid van inwoners bij beleidsvoorbereiding
en bestuur alsmede een voortschrijdende digitalisering. Daarnaast zien we steeds meer regionale
en (boven)lokale samenwerking en natuurlijk de komst van het dorp Haaren bij onze gemeente.
Ambities voor 2021
1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger
Wat wilden
we
bereiken?

-

-

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

-

-

-

De nieuw gekozen raad is binnen zes maanden goed ingewerkt en
ingespeeld om zijn rol als volksvertegenwoordiging, controleur en
kadersteller naar behoren uit te voeren;
De verbinding tussen raad en samenleving wordt versterkt. De versterking
wordt ingebed en verankerd in het vergadermodel;
Jongeren worden actief betrokken bij lokale politiek;
Raad en college werken samen op basis van duidelijke rollen en heldere
afspraken. De afspraken zijn niet in beton gegoten;
De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitoefenen van zijn
controlerende taak;
Raads-, commissie- en collegeleden werken aan integer bestuur op basis
van een actuele Gedragscode voor politiek ambtsdragers.
De griffie heeft in samenwerking met de ambtelijke organisatie een
uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe en zittende raadsleden
verzorgd. Ook zijn er – hetzij beperkt vanwege de coronamaatregelen –
kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.
Raad en college hebben in 2021 een wijkbezoek aan de Waterhoef gebracht.
De raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt (voorheen Oisterwijk aan Z) heeft een
eerste verkenning voor verbeteracties ten aanzien van o.a. het leggen en
verstevigen van verbindingen met de samenleving afgerond;
De voorbereiding voor de invoering van de kinderraad en
kinderburgemeester is gestart. Vanwege de coronamaatregelen kon de
jongerenavond niet doorgaan;
De voortrekkersgroep Oisterwijk Bouwt heeft een Oisterwijk Bouwt-dag voor
het najaar 2021 voorbereid. Vanwege de coronamaatregelen is deze
uitgesteld naar 2022. Tijdens deze Oisterwijk Bouwt-dag wordt gesproken
over o.a. samenwerkingsafspraken tussen raad en college;
Vanwege de herprioritering van werkzaamheden zijn de evaluatie van de
rekenkamerfunctie en de actualisatie van de verordening van de
rekenkamercommissie niet uitgevoerd en uitgesteld naar 2022.
In 2021 zijn 2 bijeenkomsten in het kader van integriteit georganiseerd. De
eerste bijeenkomst betrof een inleiding in integriteit en de tweede
bijeenkomst een workshop gericht op het actualiseren van de huidige
gedragscode. Met de actualisatie van de gedragscode is gestart.
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Hoe is dat
gemeten?

-

De eerste fase van het introductieprogramma van de raad is uitgevoerd;
Het gewijzigde reglement van orde van de gemeenteraad is vastgesteld in
de raadsvergadering van 21 april 2021;
De voorbereidingen voor de invoering van de kinderraad zijn opgestart,
maar nog niet in uitvoering;
De jaarlijkse Oisterwijk Bouwt-dag is gepland en voorbereid, maar vanwege
de coronamaatregelen uitgesteld naar 2022.
In het introductieprogramma van de raad is een inleiding op integriteit
opgenomen. De jaarlijkse integriteitsbijeenkomst heeft plaatsgevonden in
september.

1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur
Wat wilden
we
bereiken?

-

Hebben we
gedaan wat
we
wilden
gaan doen?

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden,
waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn;
We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de
continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft;
Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
College- en raadsvoorstellen worden via de procedure digitale
besluitvorming in routing gebracht en vooraf getoetst door het directieoverleg, waardoor de kwaliteit van deze voorstellen verbetert;
We maken bij het invullen van vacatures gebruik van maatwerk bij de
werving & selectie. Voor de moeilijk vervulbare vacatures boren we
creatieve manieren aan van werving zoals netwerkevents, social media, en
dicht bij de poort van de opleidingsinstituten;
Leidinggevenden bespreken met hun medewerkers het functioneren, hun
ambitie en loopbaanmanagement middels periodieke resultaatgerichte
ontwikkelgesprekken;
Wij registreren en analyseren meldingen met betrekking tot
gegevensbeveiliging en indien van toepassing melden we die bij de autoriteit
persoonsgegevens.
De nieuwe digitale werkwijze collegevoorstellen is geëvalueerd en daar waar
wenselijk zijn enkele kleine proceswijzigingen doorgevoerd;
Respons op de opengestelde vacatures en daadwerkelijk succesvolle
plaatsingen;
Met iedere medewerker wordt minstens 1 jaargesprek gevoerd;
Er zijn in totaal twee datalekken geweest.

1.3 We beschikken over voldoende middelen
Wat wilden
we
bereiken?

We zijn een financieel gezonde gemeente.

Hebben we
gedaan wat

-

Er is goed financieel beheer uitgevoerd, afwijkingen zijn gemeld bij de
bestuursrapportage en bij de jaarstukken aan de Raad en middels
Raadsinformatiebrieven;
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we wilden
gaan doen?

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

-

De circulaires van het Ministerie van Binnenlandse zaken inzake het
gemeentefonds zijn financieel vertaald en gecommuniceerd met de Raad;
Er is uitvoering gegeven aan de kadernota risicomanagement;
De 2e tranche verhoging OZB met 10% heeft niet plaatsgevonden, als gevolg
van Amendement 1 bij de begrotingsbehandeling;
Het tarief precario Lindeplein is verhoogd naar tarief B:
De kostendekkendheid leges komt boven de 90% zoals in motie 11 bij de
begroting 2020 is vastgesteld.
De meerjarenbegroting 2022-2025 is niet meerjarig sluitend in alle
jaarschijven. De provincie heeft de begroting 2022 aangemerkt als
“voldoet”, en heeft de jaarschijf 2022 als structureel sluitend beoordeeld;
De structurele lasten zijn afgezet tegen de structurele inkomsten en
daarmee is het laatste jaar 2025 niet structureel sluitend;
De ratio voor het weerstandsvermogen is 1,16 en komt daarmee onder het
niveau van 1,5. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf
weerstandsvermogen;
In de paragraaf lokale heffingen wordt de berekening van de
kostendekkendheid leges in beeld gebracht.

1.4 We steken veel energie in samenwerking
Wat wilden
we
bereiken?

Samenwerking is noodzakelijk om grote opgaven (binnen en buiten onze
gemeentegrenzen) te realiseren. Hiervoor werken we samen binnen de
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Er is een
strategische meerjarenagenda (2019-2023) waarin doelen staan op 3
programma’s: Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. Voor
de gemeente Oisterwijk was het voor 2021 onder andere belangrijk ons aandeel
in de projecten op Sociaal Domein en REKS goed te blijven behartigen.
In de intergemeentelijke samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
(GHO) werkten we aan een programma met daarin de volgende doelen:
-gezamenlijke visie op dienstverlening in werking
-gezamenlijke visie op procesmanagement in werking
-projectmatig creëren als visie en werkwijze binnen de 3 gemeenten
-keuze, planning en implementatie voor te harmoniseren processen

Hebben we
gedaan wat
we
wilden
gaan doen?

-

-

-

We gaven verder uitvoering aan de Strategische Meerjarenagenda 20192023 van HvB. Daarnaast verwerkten we de uitkomsten van het
governance-onderzoek. Dit leidde tot een nieuwe regionale adviescommissie
voor raden en de komst van een Kern-en Keuzeagenda.
Oisterwijkse bestuurders waren actief in de diverse gremia van de HvB
samenwerking en lopende projecten en werden daarin ambtelijk
ondersteund door beleidsadviseurs.
De GHO samenwerking is gecontinueerd. Door corona hebben we elkaar
minder ontmoet, waardoor de samenwerking niet verder is geïntensiveerd.
De visie op dienstverlening werd goedgekeurd door de raad van Oisterwijk
en Goirle. Hilvarenbeek volgt in 2022 na de verkiezingen.
Het projectmatig creëren werd in alle 3 GHO gemeenten uitgerold.
Een GHO inkoopproces en -organisatie werd ingebed voor de gemeenten.
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Hoe is dat
gemeten?

-

In projectoverzichten van HvB wordt voortgang en bestuurlijke en
ambtelijke inzet bijgehouden;
Een training waarin het versterken van Bestuurlijk en Ambtelijk Samenspel
centraal staat is in 2021 voor een tweede groep beleidsadviseurs gestart;
Projecten GHO en hun voortgang kwamen periodiek aan de orde in
overleggen

1.5 We hechten veel waarde aan burgerparticipatie
Wat wilden
we
bereiken?

Burgerparticipatie is vervangen door co creatie en samenwerking van inwoners,
raad, college en ambtenaren om de Oisterwijkse samenleving beter, mooier,
gezonder, groener en veiliger te maken. Wij vatten dit samen tot Oisterwijk
Bouwt. In de organisatie is 1 persoon de regievoerder op vragen of activiteiten
op dit vlak en deze maakt gebruik van de Oisterwijk Bouwt werkwijze,
hulpmiddelen en voert regie over het proces tot aan de afronding ervan.
Hiervoor gaan we een regievoerder inwonerparticipatie aanstellen. Dan stellen
we gewenst proces op ten behoeve van en maken we een aantal keuzes op
gebied van middelen en modellen van (digitale) inwonerparticipatie. Besluit
nemen in college en raad hierop volgt dan.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

In het bestuursakkoord 2021-2026 heeft de raad opgenomen welke doelstelling
ze op het gebied van inwonerparticipatie nastreeft. Hiermee gaat zij verder dan
wat in Begroting 2021 stond. In het bestuursakkoord is de ambitie vastgelegd
om inwoners tijdig te betrekken bij initiatieven binnen onze gemeente en
inwonerinitiatieven te verwelkomen. Ook heeft het college zich ten doel gesteld
om meer wijk-, buurt- of dorpsgericht te werken.
Het college heeft de dorpen verdeeld onder de portefeuillehouders en elke
portefeuillehouder heeft met diverse initiatieven en buurt- of dorpsraad
kennisgemaakt.
In december 2021 heeft de gemeenteraad de visie op
Dienstverlening en Inwonersparticipatie vastgesteld. Oisterwijk Bouwt! heeft
hierin een plek gekregen. Deze visie en daaraan gekoppelde plan van
Aanpakken 2022 zorgt er voor, dat er een stevige basis is gemaakt om in 2022
stappen te zetten en keuzes te maken. Er is in 2021 geen regievoerder, maar
een projectleider aangesteld, om participatie projectmatig meer vorm te geven.

Hoe is dat
gemeten?

De gestelde doelen zijn gehaald of lopen nog in 2022 door: Oisterwijk Bouwt!
is opgenomen in de Visie Dienstverlenen doen we samen! Ook is er een
aanspreekpunt voor alle onderwerpen, gelinkt aan inwonerparticipatie.

1.6 We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde
Wat wilden
we
bereiken?

De gemeente Oisterwijk is een betrouwbare partner voor onze inwoners,
ondernemers en organisaties. Dienstbaarheid, transparantie en bereikbaarheid
zijn daarbij belangrijke begrippen. Een gemeente die zegt wat zij doet en
waarmaakt wat zij zegt.
Daarvoor is het van belang dat iedere collega weet wat zijn/haar bijdrage aan
het geheel is om de dienstverlening volgens afspraak werkelijk te kunnen
leveren.
Wij investeren in de ontwikkeling van onze dienstverlening en in
ondersteunende systemen, met digitale toegankelijkheid als extra
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aandachtpunt. Dit moet leiden tot een verbeterde bereikbaarheid en
betrouwbare reactie- en beslistermijnen.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

In 2021 werkten we vooral in de GHO samenwerking aan een gezamenlijke
betere dienstverlening. Hiervoor is vanuit Oisterwijk een GHO projectleider
aangesteld. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie ‘Dienstverlenen doen
we samen’ en de uitwerking in zes projecten in 2022. In de visie en uitwerking
daarvan zijn de speerpunten van begroting 2021 opgenomen, als ook nieuwe
speerpunten vanuit het bestuursakkoord 2021-2026. Denk aan houding en
gedrag van medewerkers, meer digitale mogelijkheden met daarvoor
ondersteunende systemen, als ook sturing binnen en afstemming tussen de
verschillende klantkanalen (project omnichanelling). Dergelijke projecten
kosten gewoon meer tijd. In het opgestarte project datagedreven
dienstverlening borgen we het meten en weten (KPI’s, aantallen,
doorlooptijden) en de servicenormen / werkafspraken. Dit betekent, dat de
speerpunten van 2021 doorlopen in 2022. En dat de doelstellingen in 2021
niet zijn behaald. We presenteren aan het einde van 2022 een tussenstand.
Digitale toegankelijkheid is in 2021 genoemd als extra aandachtspunt. We
hebben alle websites en apps geïnventariseerd, waarbij een aantal nieuwe is
geaudit door een externe organisatie. Sinds juni 2021 geldt de verplichting
van digitale toegankelijkheid ook voor apps. Onze app Fixi en de app van de
afvalstoffendienst hebben ook een toegankelijkheidsverklaring gekregen. We
borgen de digitale toegankelijkheid in de organisatie en geven het een steeds
vastere en natuurlijke plek binnen verschillende processen.

Hoe is dat
gemeten?

De visie Dienstverlenen doen we samen! is in december door de raad
vastgesteld.
De audits voor digitale toegankelijkheid hebben plaatsgevonden,
toegankelijkheidsverklaringen zijn toegekend.

1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in
Wat wilden
we
bereiken?

We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij wordt gestuurd op
maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie. Wij
borgen daarbij dat de vastgoedportefeuille efficiënt en professioneel wordt
beheerd.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

Onze panden zijn veilig en worden planmatig onderhouden volgens een
Meerjarenonderhoudsplanning. Relevante controles t.a.v. veiligheid en
gezondheid zijn periodiek uitgevoerd door daartoe erkende en
gespecialiseerde bedrijven en instanties;
We staan in nauw contact met de huisvestingsvragers en anticiperen op
veranderingen in vraag en behoeften. Bij ieder huisvestingsvraagstuk staat
de vraag centraal welke invloed dit heeft op de totale portefeuille; - Bezit
van vastgoed is geen doel op zich dus we hebben enkele vastgoedobjecten
afgestoten die geen beleidsdoel meer dienden. Zo voorkomen we ook
leegstand;
In 2021 is een vastgoedinformatiesysteem geselecteerd dat in 2022 wordt
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geïmplementeerd. Op basis van het centraliseren, monitoren en analyseren
van de relevante data kunnen we inzichtelijk gaan maken hoe ons vastgoed
presteert en deze gegevens gebruiken voor het herijken van onze
kernportefeuille;
- Vastgoedvraagstukken worden getoetst aan ons beleid waarbij het
uitgangspunt is dat ons vastgoed wordt ingezet tegen tenminste
kostprijsdekkend tarief. Het behoeft da aanbeveling dit beleid te
integreren in het accommodatiebeleid.
- De vastgoedobjecten van de gemeente Haaren zijn volledig geïntegreerd
in onze portefeuille.
- Er is een start gemaakt om de kaders vast te stellen voor verduurzaming
van gemeentelijkvastgoed. In 2022 pakken we dit verder op.
Hoe is dat
gemeten?

Zodra het vastgoedinformatiesysteem is geïmplementeerd zal per
vastgoedobject een analyse worden opgeleverd van de prestatie die voor de
komende jaren als “nulmeting” zal worden gebruikt. De prestaties worden aan
de hand van de volgende indicatoren bepaald:
- technische kwaliteit;
- maatschappelijk rendement en gebruikerstevredenheid;
- financieel rendement;
- mogelijkheden tot verduurzaming;
De prestaties vormen de basis voor het bepalen van de toekomst
(bestemming) van de vastgoedobjecten. We verdelen onze
vastgoedportefeuille in een kern- en een restportefeuille.

1.8 De overgang van het dorp Haaren naar de gemeente Oisterwijk verloopt soepel
Wat wilden
we
bereiken?

Inwoners van het dorp Haaren en van Oisterwijk ervaren een soepele overgang
van dit deel van de gemeente Haaren naar Oisterwijk.
De dienstverlening aan inwoners van het dorp Haaren kent een
klanttevredenheid die gelijk is aan die van de inwoners van heel Oisterwijk.
Inwoners van de kern Haaren weten welke voorzieningen er zijn in Oisterwijk
en zij weten voor welke diensten en voorzieningen er iets gaat veranderen en
wanneer.
Lopende projecten die zijn overgedragen door de gemeente Haaren worden
voortgezet volgens gezamenlijk gemaakte afspraken.

Hebben we
gedaan wat
we
wilden
gaan doen?

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

De projectstructuur is in stand gehouden om snel te kunnen schakelen in
geval van problemen die snel om een oplossing vragen. Grote problemen
zijn niet aan de orde geweest.;
Alle berichtgeving is wekelijks naar allen media in Haaren verstuurd. In het
Haarens Klokje hebben we, bij wijze van overgang, wekelijks de
gemeenteberichten gepubliceerd, zoals we dat in de Nieuwsklok ook doen.
In het Haarens klokje en via onze eigen kanalen hebben wij inwoners
regelmatig geattendeerd op onze bereikbaarheid en op de vindplaats van
berichtgeving en officiële bekendmakingen;
Als rechtsopvolger voldoen we aan de taken en eisen die horen bij deze
rol. (o.a. archief, financiën, contracten, abonnementen, verzekeringen,
e.d.).
We hebben via verschillende kanalen gemonitord op vragen vanuit het
dorp Haaren. Haarenaren bleken snel hun weg te vinden in hun nieuwe
gemeente.;
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-

-

-

We hebben in maart in overleg met de raad een laatste
voortgangsrapportage opgeleverd. Alle seinen stonden op groen waardoor
geen aanleiding was voor nadere berichtgeving.
We hebben een evaluatie opgesteld van (het proces van) de herindeling,
samen met de andere ontvangende gemeenten.
De Provincie heeft de splitsingsbalans vastgesteld waarmee het wettelijk
traject van de herindeling formeel is afgesloten. Tevens heeft de provincie
complimenten uitgesproken voor de aanpak van de herindeling.
Lopende projecten in Haaren zijn opgenomen in de werkvoorraad en op
deze manier vanuit het project in de organisatie opgenomen.

Verplichte beleidsindicatoren
Indicator
Formatie

Oisterwijk
6,5

Nederland
6,9

2021

6,0

6,7

2021

€ 444,26

n.v.t.

kosten inhuur
externen als % van
totale loonsom +
kosten inhuur
externen
% van totale lasten

2021

23,1%

16,6%

2021

16,50%

n.v.t.

Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden

euro

2021

€ 731

€ 733

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

euro

2021

€ 874

€ 810

Gemiddelde WOZ-waarde
woningen

per 1.000 euro

2021

€ 373

€ 290

Begroting na
wijziging

Realisatie

Vrije
ruimte

Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

Overhead

Wat kost het?
1. Dienstverlenend
Oisterwijk

eenheid
fte per 1.000
inwoners
fte per 1.000
inwoners
kosten per inwoner

periode
2021

*€1.000
Begroting

Begrotings
wijzigingen

Baten

54.097

V

13.015

V

67.112

V

66.750

V

-362

N

Lasten

-25.395

N

-5.025

N

-30.420

N

-30.100

N

320

V

Saldo

28.701

V

7.991

V

36.692

V

36.650

V

-42

N

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting
Baten
Aan de batenkant zijn 3 grote verschillen te verklaren.
- Thema 1.3. Een voordeel van € 2,1 mln. bij het gemeentefonds
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-

Thema 1.3. Een nadeel van € 1,3 mln. door een gerechtelijke uitspraak om opgelegde
precariobelasting 2017 van € 1,3 mln. terug te betalen
- Thema 1.7. Een nadeel van € 1,1 mln. op het niet realiseren van de verkoop van Bienekebolders
Toelichting op het gemeentefonds. Het voordeel van het gemeentefonds van € 2,1 mln. bestaat uit
niet begrote Corona ontvangsten van € 1,5 mln., en € 0,5 mln. aan taakmutaties en BTW
compensatiefonds.
Het voordeel bij het gemeentefonds komt naar voren bij Thema 1.3 en 1.8. en is per saldo € 2,1
mln. Bij Thema 1.3 is het voordeel € 3,3 mln. Bij Thema 1.8 Haaren is het nadeel € 1,2 mln. omdat
het gemeentefonds in de werkelijkheid alleen bij Thema 1.3. geboekt wordt.

Lasten
Verkoop Bienekebolders is naar 2022 doorschoven. Hiervoor was € 390.000 aan kosten begroot
voor het afboeken van de huidige boekwaarde van het pand van € 390.000. Omdat de verkoop
niet doorging in 2021, is de boekwaarde ook niet afgeboekt en zijn hiervoor geen kosten geboekt.
Daardoor ontstaat er een voordeel aan de kostenkant van € 390.000.
Opmerking bij T1.2 College bestuurt. Hier worden ook de personeelskosten en inhuur van Haaren
geboekt. Deze zijn begroot bij T1.8 Haaren. Per saldo zijn de werkelijke kosten bij T1.3 en T1.8
ongeveer gelijk aan de begrote kosten.

Overzicht aanwending post onvoorzien
*€1

Realisatie

Post onvoorzien (Conform begroting 2021)

79.540

Afboeken onvoorzien

-50.000

Herindeling Haaren

15.385

Totaal niet besteed

44.925

Overzicht Overhead
Overzicht Overhead, zie taakveld overzicht

*€1.000

Taakveld 0.4 Saldo Overhead

Saldo

14.382

Vpb last 2021

0

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1)
*€ 1.000

Realisatie
Baten

Belastingen

10.582

Gemeentefonds

52.334

Inkomsten belastingen en gemeentefonds

62.916
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Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. *€1.000

Thema Omschrijving
Dienstverlenend Oisterwijk
1.1

Volksvertegenwoordiger
Lasten
Baten

1.2

College bestuurt
Lasten
Baten

1.3

Middelen
Lasten
Baten

1.4

Samenwerking
Lasten

1.5

Burgerparticipatie
Lasten

1.6

1.8

28.701

Begroting
wijziging
2021

Begroting
na wijziging
2021

Realisatie
2021

V

7.991 V

36.692 V

-823 N

-49 N

-872 N

-49 N

-872 N

-823

N

0

V

-18.434 N

0

V

0

V

-2.673 N

-21.107 N

-18.898

N

-3.072 N

-21.970 N

464

V

399

863

49.494

V

11.042 V

-596

N

-133 N

50.090

V

11.175 V

-120 N

0 V

-120 N

-120

N

-23 N

0

V

36.650

Vrije ruimte
2021
V

-42 N

-869 N

3 V

-869

N

3

V

0

V

0

V

-22.830 N

-1.723 N

-23.861

N

-1.891 N

V

1.030

V

167

60.536 V

62.502

V

1.966 V

-730 N

-737

N

61.266 V

63.239

V

-148 N

V

-8 N
1.973

V

-28 N

V

-120 N

-148

N

-28 N

-26 N

-49 N

-39 N

10 V

-23

N

-26 N

-49 N

-39

N

10

Dienstverlening

320

V

108 V

428 V

445

V

17 V

Lasten

-971

N

-139 N

-1.110 N

-1.006

N

1.290

V

1.451

V

-86 N

-2.001 N

-947 N

Baten
1.7

Begroting
primitief
2021

Eigendommen

247

-1.070 N

V

1.538 V

16 V

-1.054 N

104

V
V

Lasten

-2.132

N

-1.179 N

-3.310 N

-3.030

N

280

Baten

1.062

V

1.194 V

2.256 V

1.029

V

-1.227 N

Haaren

-642 N

-427 N

-1.070 N

-409 N

661 V

Lasten

-1.832

N

-427 N

-2.260 N

-409

N

Baten

1.190

V

0

1.190 V

0

V

23

V

1.851

V

V

-1.190 N
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Programma 2: Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk
Maatschappelijk effect
Oisterwijk is de Parel in ’t Groen door de prettige leefomgeving met een veilige, toegankelijke,
schone en duurzame openbare ruimte. Waar voor alle inwoners voldoende sport- en cultuuraanbod
aanwezig is. Er is aandacht voor de verschillende woonbehoeften van de inwoners en we stimuleren
energieneutraal wonen en denken. De ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat.
Ambities voor 2021
2.1 Het is veilig voor onze inwoners
Wat wilden
we
bereiken?
Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente
te zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Veiligheid is hierin een
bepalende factor, zowel objectieve veiligheid als subjectieve veiligheid. Het
streven is een veilig en leefbaar Oisterwijk door minder criminaliteit, overlast
en onveiligheidsgevoelens.
In het veiligheidsbeleid is een aantal prioriteiten bepaald, namelijk ‘Hennep &
synthetische drugs’, ‘Overlast’ en ‘Woninginbraken, Fietsendiefstal en
Overvallen’. In het kader daarvan wordt een aantal concrete maatregelen
ingevoerd of gecontinueerd:
- We continueren het cameratoezicht;
- We faciliteren WhatsApp-groepen t.b.v. het melden van verdachte
situaties;
- We continueren de inzet van BOA’s en het buurtpreventieteam;
- We continueren de inzet van de Wijk GDD-er en zorgen voor een goede
aansluiting op Loket Wegwijs;
- We optimaliseren de controles in het buitengebied, op bedrijventerreinen
en op recreatieparken;
- We sluiten drugspanden;
- We zetten energiemetingen uit t.b.v. de opsporing van hennepkwekerijen;
- We zetten een “Digitaal Opkopers Register” op om heling te voorkomen;
- We zetten gericht in op voorlichting over wat onze inwoners zelf kunnen
doen om woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen te voorkomen;
- We voeren BIBOB-toetsen uit bij o.a. Drank- en Horecavergunningen en
bepaalde omgevingsvergunningen;
- We bespreken alle overlastmeldingen van jongeren met politie, BOA en RNewt (jongerenwerk). Indien nodig maakt R-Newt binnen 6 weken een
scan van de jongeren, aard van de overlast en locatie;
- We ontwikkelen een systematische aanpak van overlastgevende
(hang)jeugd op basis van de scans door R-Newt en een analyse daarvan;
- We blijven zowel in- als extern inzetten op het bewustzijn en de
meldingsbereidheid over georganiseerde criminaliteit.
Wat hebben we extra gedaan:
-

Uitbreiding cameratoezicht AZC
Aanpak jeugdoverlast intensiveren door integrale overleggen en aanpak
met partners, zoals R-Newt, politie, Boa’s, Bureau HALT.
Coronacrisis aanpak en handhaving maatregelen
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-

Ondernemers ondersteunt door subsidieregeling controle
coronatoegangsbewijzen (CTB)
Noodopvang vluchtelingen
Buurtpreventie verbeterd door betere coördinatie en samenwerking
Nulmeeting buitengebied Noenes
Uitbreiding bevoegdheden Boa’s
Aanpak vuurwerkoverlast

Hoe is dat
gemeten?

In het veiligheidsbeleid zijn onderstaande meetbare doelstellingen voor 2022
vastgelegd:
- Een afname van 15% van het aantal meldingen over overlast van
personen met verward gedrag (t.o.v. 2018);
- Een afname van 10% van het aantal meldingen over overlast van
(hang)jeugd (t.o.v. 2018);
- Een afname van 10% van het aantal openlijke geweldplegingen (t.o.v.
2018);
- Een afname van 15% van het aantal woninginbraken (t.o.v. 2018);
- Een afname van 15% van het aantal fietsendiefstallen (t.o.v. 2018);
- Een afname van 15% van het aantal overvallen/ramkraken (t.o.v. 2018);
- Een hogere meldingsbereidheid m.b.t. georganiseerde criminaliteit.

Wat wilden
we
bereiken?

Minder verkeersslachtoffers per jaar.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

We hebben op verschillende locaties fysieke maatregelen genomen om de
verkeersveiligheid te verhogen.
Meldingen van bewoners over de verkeersveiligheid, en met name over te
hard rijden zijn nader onderzocht en gemonitord. Daar waar noodzakelijk
en mogelijk was zijn hiervoor passende maatregelen toegepast.
Daarnaast hebben we meegedaan aan landelijke campagnes ter
bevordering van bewustwording van het verkeersgedrag. Hiertoe is onder
andere gebruik gemaakt van dynamische snelheidsdisplays.
Tevens is een begin gemaakt aan de realisatie van een vrijliggend fietspad
langs de Broekzijde. Het project is aanbesteed en de
bestemmingplanprocedure is in gang gezet.

Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in vergelijking tot het
gemiddelde van de periode 2017 tot en met 2020 aanzienlijk gedaald naar 16.
Het gemiddelde was 28. Kanttekening hierbij is dat er vanwege de COVID19
maatregelen er in 2021 minder gereisd is dan in voorgaande jaren.

2.2 Versterking van kwaliteit en identiteit van Oisterwijk door ruimtelijke
ontwikkelingen
Wat wilden
we
bereiken?

Omdat aanvankelijk de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zou treden,
moesten we per 1 januari 2022 gereed zijn met de geldende wettelijke minimale
vereisten. De Omgevingswet werd echter (vanwege het nog niet gereed zijn van
de landelijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO))
uitgesteld tot 1 juli 2022 waardoor er meer tijd was voor de voorbereiding en
het experimenteren met nieuwe instrumenten en handelswijze.
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Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

Voor de invoering van de Omgevingswet moeten minimale acties die de VNG
heeft opgesteld zijn uitgevoerd. Met deze minimale acties zijn we in 2021
bezig geweest. Vanwege uitstel van de Omgevingswet hebben we meer tijd
gekregen om ons goed voor te bereiden op de invoering van de
Omgevingswet. Hieronder een (korte) toelichting van een aantal zaken wat is
gedaan in 2021:
o Eind 2021 is de raad meegenomen in een algemene sessie over de
Omgevingswet en is een start gemaakt met raadsontmoetingen
inzake kaders voor de vergunningprocedure voor buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten (bindend advies van de raad en verplicht
stellen participatie), delegatiebesluit en
participatie/omgevingsdialoog. Deze raadsontmoetingen waren
stapsgewijs opgebouwd om zorgvuldig na te denken over de te
maken keuzes. De uiteindelijke raadsbesluiten hierover zijn in
2022;
o Vanwege het nog niet gereed zijn van de landelijke voorzieningen
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), hebben we in 2021
nog niet met het nieuwe software kunnen oefenen/werken;
o We zijn bezig geweest om ons in te richten (zowel
vergunningverlening als toezicht en handhaving) op de
Omgevingswet en op de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Dit
wordt in 2022 voortgezet;
o De raad heeft nog geen gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke
kwaliteit ingesteld. Dit zal in 2022 worden voorgelegd;
o We moeten onszelf ontwikkelen om omgevingsplannen te kunnen
toetsen en publiceren. In regionaal verband zijn in 2021
stappenplannen opgesteld die ons helpen om na de inwerkingtreding
van de Omgevingswet vergunningsaanvragen (Buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten) en aanvragen voor het wijzigingen van
het tijdelijk omgevingsplan te kunnen verwerken;
o De Omgevingswet en de wet Wkb hebben invloed op de
Legesverordening. De legesverordening gaan we aanpassen met
hulp van een extern bureau. In verband met uitstel van de
Omgevingswet is de Legesverordening nog niet aangepast;
o De Omgevingswet en de wet Wkb hebben invloed op de financiële
arrangementen met de uitvoeringsdiensten. Deze gaan we herzien.
In verband met uitstel van de Omgevingswet zijn de financiële
arrangementen nog niet aangepast.
-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

Verschillende visies die in 2021 zijn gestart (zoals de SRBT Oostflank, visie
Buitengebied etc) zijn goede basis voor de actualisatie van onze
Omgevingsvisie uit 2016. In 2022 wordt dit onderdeel verder opgepakt.
In 2021 het bewustwordingstraject en bieden waar nodig
opleidingen/cursussen aan medewerkers aan;
In 2021 hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe wijze van werken:
de omgevingsdialoog (sinds Q1 2020), de intaketafel en de omgevingstafel
(sinds Q2 2021).
De omgevingsdialoog is geëvalueerd in 2021. De handreiking
omgevingsdialoog zal in 2022 worden aangepast..
De Omgevingswet werd uitgesteld tot 1 juli 2022 waardoor er meer tijd
was voor de voorbereiding en het experimenteren met nieuwe
instrumenten en handelswijze.
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-

Er zijn in 2021 drie lopende experimenten: de omgevingsdialoog, de
intaketafel en de omgevingstafel. De omgevingsdialoog is geëvalueerd in
2021 (en zal tot een aanpassing van de handreiking omgevingsdialoog
leiden in 2022).

Wat wilden
we
bereiken?

De ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk versterken en een bijdrage leveren aan
de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met een toekomstgerichte en duurzame
landbouw. Een passende oplossing bij de sloop of herbestemming van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

We hebben de principeverzoeken voor woningbouw getoetst aan onze
beleidsdoelstellingen opgenomen in de “Afwegingskader
woningbouwprojecten”. Medewerking is verleend aan verzoeken die
bijdragen aan deze gemeentelijke doelstellingen.
Waar nodig hebben we woningbouwplannen voorgelegd aan onze externe
stedenbouwkundige ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
We hebben een projectleider aangenomen die zich sinds maart 2020
specifiek bezig houdt met de ontwikkeling van gemeentelijke ruimtelijke
prioritaire projecten.
Voor de integrale visie voor het buitengebied zijn de thema’s bepaald en
hebben 6 themabijeenkomsten plaatsgevonden.
We hebben een vijftalgemiddeld 96 ondernemers gefaciliteerd in het
meedoen met de Saneringsregeling Varkenshouderij.
Er is principemedewerking verleend aan de herbestemming van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. En een aantal planologische
procedures hiervoor zijn doorlopen.
Er is in 2021 principemedewerking verleend aan 11 projecten, voor de
bouw van 305 woningen. Hiervan valt 40% onder de categorie sociaal.
Voor de prioritaire woningbouwlocaties hebben we per project de
ontwikkelstrategie bepaald en hebben we voorbereidingen getroffen om te
komen tot een stedenbouwkundige invulling van de locaties.
Er waren 5 principemedewerkingen en planologische procedures in het
kader van vrijkomende agrarische bebouwing.

2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften
Wat wilden
we bereiken?

-

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

We willen een woningvoorraad die aansluit bij de woningbehoefte van de
gemeente Oisterwijk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hieronder valt ook
voldoende betaalbare woningen en huisvesting van bijzondere
doelgroepen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het realiseren
van de regionale woningbehoefte;
We willen de regionaal afgesproken opgave voor de huisvesting van short
en midstay arbeidsmigranten realiseren;
We willen een actuele visie op wonen, woonzorg, en woonwagens.
We
hebben
prestatieafspraken
gemaakt
voor
2022
met
de
woningcorporaties Leystromen, TBV Wonen en Woonveste en hun huurders;
We hebben het beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld;
We hebben een stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
in uitvoering;
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-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

-

-

-

We hebben een starterslening in uitvoering;
We hadden tot 31-12-2021 een subsidieregeling sociale huurwoningen in
uitvoering;
We hebben met de regio Hart van Brabant het Regionaal Perspectief Bouwen
en Wonen 2022 vastgesteld en hierin afspraken gemaakt over woningbouw
en woningbouwlocaties;
We hebben met de regio een bestuursopdracht vastgesteld om te komen
tot een regionaal handelingsperspectief woonwagens, dat de basis legt
voor het uitvoeren van een behoefteonderzoek naar standplaatsen en voor
een gedeelde werkwijze omtrent inschrijving en toewijzing.
We maken keuzes om principemedewerking te verlenen aan
woningbouwprojecten die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke
doelstellingen. Dit doen we op basis van het Integraal afwegingskader
woningbouwinitiatieven;
We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe woonzorgvisie. Hiervoor
is reeds een woningmarktonderzoek afgerond en heeft een discussie
plaatsgevonden in de raad. Besluitvorming vindt plaats in april 2022.
Er zijn in 2021 92 woningen gerealiseerd. De opgave is gemiddeld 96 per
jaar;
Er zijn door de woningcorporaties in 2021 19 sociale huurwoningen
gerealiseerd (Ermelindishof in Moergestel, appartementen voor mensen met
dementie);
Er is in 2021 principemedewerking verleend aan 11 projecten, voor de bouw
van 305 woningen. Hiervan valt 40% onder de categorie sociaal en 42%
onder de categorie middenduur. Hiermee behalen we 82% betaalbaar;
Er zijn in 2021 vergunningen verleend voor de huisvesting van 16 plaatsen
voor arbeidsmigranten;
We hebben via het grondbedrijf 11 percelen voor woningbouw verkocht
(Pannenschuur); op KVL terrein is 1 stuk grond verkocht waarop 19
grondgebonden woningen zullen worden gerealiseerd;
Er zijn 10 leningen verstrekt voor duurzaam en levensloopbestendig wonen
door SVn in 2021;
Er zijn 4 aanvragen gedaan voor startersleningen. Door de gemeente zijn 3
positieve beschikkingen verleend, 1 aanvraag betrof een woning in een
andere gemeente. Er is 1 starterslening daadwerkelijk verstrekt door SVn in
2021;
Voor 3 sociale huurwoningen (Project Goed Wonen) is subsidie aangevraagd
en verstrekt in 2021.

2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte
Wat wilden
we
bereiken?

Een veilig onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen op het gekozen
kwaliteitsniveau en het in stand houden van de biodiversiteit.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

Wortelopdruk wordt aangepakt in geplande werken en projecten. Zo is
langs de Bedrijfsweg/Sprendlingenstraat bij het opknappen van het
fietspad met een nieuwe techniek gewerkt om de bomen (en hun wortels)
te behouden;
Er is een raamovereenkomst afgesloten om in 2021 en 2022 jaarlijks 2000
bomen te inspecteren en te snoeien.

29

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

Er is voor de structurele instandhouding van het openbaar groen een
doorrekening gemaakt en via PPN en begrotingsbehandeling ingebracht.
Er heeft een Quickscan plaatsgevonden waarbij de groenreconstructies zijn
geprioriteerd om in 2022 een integrale planning op te stellen.
Samen met het B-team en onze inwoners zijn we bezig met het uitvoeren
van de projecten Natuur in de Wijk en Natuurlijk Moergestel om de
biodiversiteit te verbeteren.
Er zijn in de woonwijk Pannenschuur 2000 bomen geïnspecteerd en
gesnoeid.
Er is door de raad geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van
groenreconstructies.
Projecten Natuur in de Wijk en Natuurlijk Moergestel zijn (verder) in
uitvoering. Buurtmoestuin Kuiperstraat is – met een beetje hulp van de
gemeente – door de bewoners gerealiseerd.
Vanuit de subsidieregeling Erven plus zijn in totaal 12 erven biodiverser
ingericht. Ook is de Stimuleringsregeling Landschap opnieuw opengesteld.

Wat wilden
we bereiken?

Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het
gekozen kwaliteitsniveau. Goede verwerking van regenwater en afvoer van
afvalwater.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

Begin 2021 is de weginspectie opgeleverd, hieruit blijkt dat er een
significante achterstalligheid in onderhoud is. In de PPN is een voorzet
gemaakt op de nieuwe meerjarenplanning, gericht is op het inlopen op
achterstallig onderhoud.
Dit jaar hebben we ons geconcentreerd op het verminderen van
wortelopdruk in fietspaden; zo zijn o.a de Sprendlingenstraat,
Heukelomseweg, Stroomdalpad en Posthoornseweg aangepakt en
grotendeels wortelopdruk-vrij gemaakt.
Er is een start gemaakt met het opstellen van de Visie Openbare Ruimte.
Voor het verkrijgen van inzicht in de hydraulische werking van het areaal
zijn revisiegegevens aangevuld en is er een rekenmodel gebouwd.
Conclusies en aanbevelingen volgen in een nieuw Basis Rioleringsplan.
Na verzameling van gegevens uit onder andere BRP moet een programma
water nog worden opgesteld.
De klimaatstresstesten en klimaatdialogen zijn afgrond. Met de uitkomsten
en inzicht in de staat van arealen worden nu integraal afwegingen
gemaakt voor het uitvoeringsprogramma.
Dit jaar is een nieuwe weginspectie (elke 2 jaar) uitgevoerd en
opgeleverd. Er is een begin gemaakt met de inspectie Kunstwerken.
Het hydraulisch rekenmodel van het rioolstelsel is getoetst aan
meetresultaten.
Naar aanleiding van de klimaatstresstesten en klimaatdiologen is een
“Aanloop naar de uitvoeringsagenda” opgesteld.
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2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar
Wat wilden
we
bereiken?

Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer in plaats van de auto en ruimte
voor langzaam verkeer op de rijweg; We willen sluipverkeer in de woonwijken
(verblijfsgebieden) voorkomen en hebben voldoende parkeergelegenheid voor
alle doelgroepen: bewoners, bezoekers en werknemers.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

Bij herinrichtingen van wegen hebben we het op wegen waar dat past het
langzaam verkeer prioriteit gegeven boven het gemotoriseerde verkeer.
Om het parkeren efficiënter te laten plaatsvinden is een proef gestart met
een Vol Vrij systeem op één parkeerterrein nabij het centrum van
Oisterwijk. Daarmee is ook invulling gegeven aan het beter benutten van
parkeergelegenheid i.p.v. het uitbreiden van capaciteit. De uitbreiding van
parkeerregulering is niet noodzakelijk gebleken. Het is niet onwaarschijnlijk
dat de COVID19 maatregelen daar debet aan waren.
De planvorming en uitvoering van een gewijzigde verkeerscirculatie
omgeving Kerkplein is uitgevoerd. Het fietspad noordzijde spoor vanaf de
fietsenstalling naar de Heusdensebaan zit in de ontwerp en overlegfase
met Prorail
Andere projecten zijn naar achteren in de tijd geschoven.
Vanwege het wisselend coronabeleid is afgezien van monitoring van de
doelstellingen op basis van verkeers- en parkeerdrukte. Metingen hiervoor
in 2021 zouden geen representatief beeld opleveren.
Er heeft door diverse projecten wel een toename plaatsgevonden van het
aantal m2 fietspad verharding.

2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers
Wat wilden
we
bereiken?

Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers en het aantrekken van
nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economisch profiel en bij het
merk Oisterwijk, Parel in ’t groen

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

We hebben citymarketing ingezet;
We zijn gestart met het actualiseren van onze visie op recreatie en toerisme,
met als doel een geactualiseerde visie in 2022 vast te laten stellen ;
We hebben in 2021 het uitvoeringsprogramma uitgevoerd wat hoort bij de
economische visie;
We bezochten we (digitaal) bijeenkomsten van ondernemersverengingen en
legden we diversen bedrijfsbezoeken af in de diverse kernen.
We hebben in 2021 specifieke themabijeenkomsten georganiseerd, zoals
ondernemersavond in samenwerking met Station 88 en een drietal netwerk
trainingen
Het aantal bedrijven is in 2021 met 23,7% toegenomen ten opzichte van
2020. Volgens het CBS telde de gemeente Oisterwijk in 2020 in totaal 3.330
vestigingen en 4.120 vestigingen in 2021;
Uit het werkgelegenheidsregister van Nederland (LISA) blijkt dat het aantal
banen in de R&T sector in 2021 in totaal 1.310 bedroeg. In 2018 waren er
1.240 banen te vinden in de R&T sector. Ten opzichte van 2018 is het aantal
banen in de R&T sector met 5,7% gestegen in 2021.
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2.7 Alle inwoners zijn gezond en kunnen zich inspannen en ontspannen
Wat wilden
we bereiken?

-

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

We zetten in op sportieve en actieve inwoners door kwalitatieve sport-,
beweeg- en speelvoorzieningen;
Buitensportaccommodaties op breedtesport voldoen
aan de huidige
landelijke normen en toetsingscriteria die worden gehanteerd door de
sportbonden;
Er is voldoende kwalitatief cultuuraanbod dat aansluit bij de identiteit van
onze inwoners.
De openbare ruimte van sportpark Den Donk wordt de komende jaren
verder ingericht. Dit heeft in 2021 geen vervolg gekregen door vertraging
van de bouw van het clubgebouw van v.v. Trinitas. In 2022 zullen er meer
(fiets)parkeerplekken en groen worden aangelegd, en zal de Sportlaan
worden vernieuwd;
Het hoofdveld wordt opgeschoven zodat er ruimte wordt gecreeerd voor een
multifunctioneel handbalveld en extra parkeerruimte.;
In 2021 is besloten om het Staalbergven open te houden met de
randvoorwaarde dat er voldoende middelen zijn voor renovatie. Hierover zal
op een later moment worden besloten;
De (financiële) mogelijkheden voor het aanpassen van sportpark Stokeind
zijn in 2021 in beeld gebracht, we zijn daarover met de sportclubs in
gesprek. In 2022 wordt de raad hierover geïnformeerd;
De voorbereiding voor een meerjarig investeringsplan en meerjarig
onderhoudsplan buitensportaccommodaties is uitgevoerd. Het
investeringsplan wordt in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Om uitvoering te geven aan het lokaal Sportakkoord is er een kernteam
opgericht bestaande uit sportverenigingen en andere partners. Ze
ontwikkelen gezamenlijk initiatieven en beoordelen aanvragen ten behoeve
van het lokaal sportakkoord
We hebben ons ingezet om sportclubs zoveel mogelijk te ondersteunen
tijdens Corona. Zo hebben we financiële regelingen aangevraagd en
gekregen (TVL en SPUK IJZ) waarmee we clubs financieel hebben
gecompenseerd en we hebben subsidie verstrekt aan clubs om de verplichte
Corona controle uit te kunnen voeren.
We hebben verlichting aangebracht bij de softbalvelden van Roef!
We hebben het culturele verenigingsleven en de culturele activiteiten
ondersteund binnen de gemeente Oisterwijk door middel van subsidies
We zijn in 2021 gestart met het opstellen van een nieuwe cultuurvisie, door
corona is dit enigszins vertraagd doordat bijeenkomsten met stakeholders
in aangepaste vorm georganiseerd en gefaseerd is. In 2022 wordt de
cultuurvisie afgerond.
Er is nog geen zichtbare verruiming van de parkeervoorziening en de
aanplant van groen op sportpark Den Donk, dit gebeurt in 2022;
Door de maatregelen van de Corona-crisis is de kwaliteit van het sport-,
beweeg- en speelaanbod negatief aangetast. Middels gesprekken met
verenigingen, het verlenen van subsidies en het organiseren van seminars
wordt getracht de schade te beperken.
o Hoewel exacte cijfers ontbreken heeft de Corona-crisis geleidt tot
een lagere sportparticipatie (aantal leden bij sportclubs). Diverse
verenigingen hebben kenbaar gemaakt leden verloren te zijn, al zijn
er verenigingen die juist van de crisis hebben weten te profiteren;
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-

Alle buitensportaccommodaties zijn door de verantwoordelijke
keuringsinstanties goedgekeurd
Het culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk is gelijk gebleven aan 2020;
We hebben 40 culturele activiteiten binnen de gemeente Oisterwijk
ondersteund, hiermee is de doelstelling behaald.

2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk
Wat wilden
we
bereiken?

Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame gemeente die niet denkt in afval,
maar in grondstoffen.
We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2021:
- 100 kg (grof) huishoudelijk afval per inwoner. Dit is een landelijke norm,
VANG-doelstelling genaamd.
- Daarnaast wordt 75% van het huishoudelijk afval gescheiden aangeboden.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

Activiteiten die zouden leiden tot minder restafval:
- De samenwerking met de Afvalstoffendienst en de WSD-groep voor de
exploitatie van milieustraat in Haaren is gestart en verloopt goed.
- De WSD-groep kon geen geschikte kandidaten vinden om als afvalcoach in
te zetten op de milieustraat Oisterwijk. Wel zijn de afspraken met de huidige
beheerder aangescherpt.
- De inzameling van GFT op verschillende hoogbouw locaties is verder
gefaciliteerd.
- Door corona-maatregelen is het aanbod van restafval blijvend hoog
gebleven. Mede hierdoor is de doelstelling in 2021 niet behaald.
- Als gevolg van de verhoging van de tarieven op de milieustraat Oisterwijk
is er een extra stimulans voor bezoekers om afval beter te scheiden. Mede
hierdoor is de scheidingsdoelstelling behaald.
- In 2021 is pilot kroonringen gestart. Verder zijn verschillende
communicatiemomenten geweest waar aandacht gevraagd werd voor de
kwaliteit van PMD en GFT afval.
- In 2021 zijn twee pilots gestart in samenwerking met de regio Hart van
Brabant. Voor deze pilots is houtafval vanuit milieustraat Oisterwijk
gesorteerd om zicht te krijgen in de percentage die hergebruikt kan worden.
Daarnaast zijn zitmeubelen apart ingezameld en wordt er gekeken welke
percentage hiervan gerecycled kan worden.

Hoe is dat
gemeten?

De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar neemt
nauwelijks af.
- doel voor 2021 = 100 kg per inwoner; in 2020 = 118 kg per inwoner
ingezameld;
o realisatie 2021 = 117 kg per inwoner
Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe:
- doel voor 2021 = 75%; 2020 = 76%.
o realisatie 2021 = 78%

Wat wilden
we
bereiken?

Een Toename van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets
en openbaar vervoer ten opzichte van de auto, voor verplaatsingen binnen 10
km. Daarnaast faciliteren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen.

33

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

In 2021 is gestart met het Actieplan Fiets en een fietsstimuleringscampagne.
Dit loopt door in 2022. We zijn bezig geweest met de proactieve uitbreiding
van het netwerk van openbare laadpalen en hebben daarnaast diverse paalvolgt-auto uitbreiding gefaciliteerd

Hoe is dat
gemeten?

-

Vanuit de proactieve uitbreiding van het netwerk zijn 32 nieuwe openbare
laadpalen geplaatst. Het aantal paal-volgt-auto uitbreidingen was 5 stuks
Vanwege het wisselend coronabeleid is afgezien van monitoring van de
doelstellingen op basis van het aantal verplaatsingen per fiets en het OV
gebruik. Metingen hiervoor in 2021 zouden geen representatief beeld
opleveren.

Wat wilden
we
bereiken?

In samenwerking met de regio Hart van Brabant leveren we een bijdrage aan
de doelstellingen uit het Klimaatakkoord:
- verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent ten opzichte van
1990, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking
hernieuwbare energie (zon en wind)
- verminderen van de CO2-uitstoot in 2050 met 95%.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

In 2021 hebben we diverse projecten uit de Duurzaamheidsagenda uitgevoerd,
waaronder:
- We hebben de Transitievisie Warmte gemeente Oisterwijk opgesteld.
Deze visie werd in december vastgesteld door de raad
- Het vijfde postcoderoos-dak (‘zon op andermans dak’) is in gebruik
genomen
- Bij de waterzuivering in Haaren is een eerste postcoderoos-zonneweide
gerealiseerd
- We hebben de door het Rijk toegekende bijdrage op grond van de
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) ook in 2021 ingezet als
instrument om huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende
maatregelen in hun woning te treffen
- Vanuit het Energieloket (in Tiliander) werden veel vragen van inwoners
en ondernemers over het verduurzamen van hun woning of bedrijf
beantwoord en werden energiebesparingsadviezen gegeven
- De gemeentelijke Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig
wonen werd door veel inwoners gebruikt om hun huis te verduurzamen.

-

De Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) werd in juni vastgesteld door
de raad. Gemeente Oisterwijk is ambtelijk én bestuurlijk vertegenwoordigd in
het REKS-proces.
We zijn aangesloten bij lokale- en regionale overleggen op het gebied van
duurzaamheid.
Hoe is dat
gemeten?

De totale CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving in Oisterwijk is gedaald van
170.951 ton in 2010 naar 74.984 ton in 2020 (Bron: Klimaatmonitor;
rapportage CO2-uitstoot).
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Wat wilden
we
bereiken?

Gezien de financiële omvang is er voor gekozen om vanaf de begroting 2021
een apart Thema grondbedrijf in de begroting 2021 op te nemen. Het
grondbedrijf wordt uitvoerig toegelicht in de paragraaf Grondbedrijf. Voor meer
detailinformatie over de planning voor de komende jaren wordt hier naar
verwezen.

2.9 Grondbedrijf
Wat wilden
we
bereiken?

Gezien de financiële omvang is er voor gekozen om vanaf de begroting 2021
een apart Thema grondbedrijf in de begroting 2021 op te nemen. Het
grondbedrijf wordt uitvoerig toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Voor meer
detailinformatie over de planning voor de komende jaren wordt hier naar
verwezen.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

De lopende grondexploitaties genoemd in de paragraaf Grondbeleid uitvoeren
en de grondexploitaties De Wingerd en Merodelaan per 31 – 12 – 2021
afsluiten. De lopende grondexploitaties zijn:
Pannenschuur Buiten, KVL, KVL-Studiegebied, De Leye, en Bedrijfsweg. Dit jaar
worden de twee grondexploitaties overgekomen van Haaren, Beekdal Park en
Hopveld ook in de paragraaf Grondbeleid verwerkt.

Hoe is dat
gemeten?

-

-

Winstneming realiseren in Pannenschuur Buiten van ca. € 1,9 mln. en de
verliezen op de af te sluiten grondexploitaties verwerken. De
verliesvoorzieningen van KVL – Terrein, KVL – Studiegebied en Hopveld naar
boven bijstellen. Bij de grondexploitatie Beekdal Park wordt de
verliesvoorziening naar beneden bijgesteld.
We voldoen aan de kadernota grondbeleid.

Verplichte beleidsindicatoren
Indicator
Winkeldiefstal

eenheid
aantal per 1.000
inwoners

periode
2021

Oisterwijk
0,5

Nederland
1,5

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000
inwoners

2021

2,5

4,3

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000
inwoners

2021

1,2

1,3

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)
Verwijzingen Halt

aantal per 1.000
inwoners

2021

5,6

6,1

aantal per 1.000
inwoners 12-17jr

2020

7

11

Jongeren met delict voor
rechter

%

2020

1

1

Nieuw gebouwde
woningen

aantal per 1.000
woningen

2020

6,3

8,9

Banen

aantal per 1.000
inwoners 15-64jr

2020

753,5

795,9

Vestigingen (van
bedrijven)

aantal per 1.000
inwoners 15-64jr

2020

201,7

158,4
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Indicator
Functiemenging

eenheid
%

Niet-sporters

%

Omvang huishoudelijk
restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Wat kost het?
2. Aantrekkelijk,
duurzaam, gezond

periode
2020

Oisterwijk
51,5

Nederland
53,2

2020

42,3

49,3

aantal kg per
inwoner

2019

87

161

%

2019

X

20

*€1.000
Begroting

Begrotings
wijzigingen

Begroting na
wijziging

Realisatie

Vrije
ruimte

Baten

11.511

V

5.321

V

16.832

V

14.485

V

-2.348

N

Lasten

-18.306

N

-7.036

N

-25.342

N

-20.649

N

4.694

V

Saldo

-6.795

N

-1.715

N

-8.510

N

-6.164

N

2.346

V

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting
Baten
Thema 2.1 Veiligheid. Ontvangen voor noodopvang vluchtelingen € 364.000 V (zie ook kostenkant)
Thema 2.2 Aan de samenwerkingsovereenkomst met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor
ruimte is nog geen invulling aan gegeven. Geen opbrengsten € 2,5 mln. N (zie ook de kostenkant)
Thema 2.9 Grondbedrijf minder opbrengsten dan begroot 500.000 N. Per saldo zit het grondbedrijf
neutraal in de jaarrekening cijfers. In de paragraaf Grondbeleid wordt uitgebreider ingegaan op de
ontwikkelingen binnen het grondbedrijf.
Lasten
Thema 2.1 Veiligheid. Meer lasten voor noodopvang € 312.000 N (zie de batenkant voor
€ 364.000 V). Minder lasten voor crisisbeheersing en brandweer (VRMWB) € 247.000 V, zie ook
batenkant. Minder lasten bij parkeerbeleid € 190.000 V door Corona. Ook hier staan minder
opbrengsten tegenover.
Thema 2.2 Aan de samenwerkingsovereenkomst met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor
ruimte is nog geen invulling aan gegeven. Geen kosten € 2,5 mln. N (zie ook de batenkant)
Thema 2.3 Voordeel bij volkshuisvesting € 250.000 V. Is met name het restant van de subsidie
stimulering sociale woningbouw die een marktpartij niet heeft aangevraagd.
Thema 2.4 Openbare ruimte. Niet uitgevoerd is de rehabilitatie verharding Canterslaan met een
eenmalig budget van € 100.000 en de vervanging van de bruggen Laag Heukelom en Zandstraat met
een totaal eenmalig budget van € 300.000. Voor beide bedragen is een overhevelingsverzoek ingediend.
Daarnaast is er een nadeel op onderhoud wegen van € 210.000. Dat komt door het in de Berap 2021
aframen, in plaats van ophogen, van het budget van wegen met € 350.000, zoals in de
raadsinformatiebrief van 14 december 2021 aangegeven.

Thema 2.5 voordeel bij bereikbaarheid – Grootste voordeel is € 150.000 V voor minder aangekocht
materiaal bij de verkeersveiligheidsbudgetten.
Thema 2.7 voordeel bij In en ontspanning 199.000 V. Hiervan is voor € 85.000 een overheveling
ingediend voor uitgestelde kosten uitvoering Sportakkoord.
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Thema 2.9 Minder gemaakte kosten grondbedrijf € 998.000 V. Grondbedrijf zit per saldo neutraal
in de jaarrekening cijfers. In de paragraaf Grondbeleid wordt uitgebreider ingegaan op de
ontwikkelingen binnen het grondbedrijf.

Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. *€1.000

Thema Omschrijving
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en
veilig Oisterwijk
2.1
Veiligheid
Lasten
Baten
2.2

2.3

-1.715 N

-8.510 N

-6.164 N

2.346 V

-341 N

-2.187 N

-1.661 N

527 V

-1.923 N

-524 N

-2.447 N

-2.244 N

203 V

584 V

324 V

11 V

130 V

119 V

Lasten

-196 N

-2.701 N

-2.897 N

-270 N

2.627 V

Baten

101 V
-5 N

2.807 V
-471 N

2.908 V
-476 N

400 V
-225 N

-2.508 N
251 V

-5 N

-471 N

-476 N

-225 N

251 V

0 V
-2.058 N

0 V
-586 N

0 V
-2.644 N

0 V
-2.351 N

0 V
293 V

Lasten

-4.821 N

-1.301 N

-6.123 N

-6.043 N

80 V

Baten

2.763 V

716 V

3.479 V

3.692 V

213 V

Bereikbaar

-693 N

-160 N

-853 N

-564 N

288 V

-693 N

-160 N

-853 N

-597 N

256 V

0 V

0 V

0 V

32 V

32 V

-334 N

-63 N

-397 N

-444 N

-46 N

-479 N

-69 N

-548 N

-476 N

72 V

145 V
-3.361 N

6 V
-306 N

151 V
-3.667 N

32 V
-3.356 N

-119 N
312 V

Lasten

-4.432 N

-374 N

-4.807 N

-4.607 N

199 V

Baten

1.071 V

68 V

1.139 V

1.252 V

112 V

Volkshuisvesting

Openbare ruimte

Ondernemers
Baten
In- en ontspanning

Duurzaam
Lasten
Baten

2.9

-6.795 N
-1.846 N

260 V

Lasten

2.8

Vrije
ruimte
2021

183 V

Baten

2.7

Realisatie
2021

106 V

Lasten
2.6

Begroting
na wijziging
2021

77 V

Baten

2.5

Begroting
wijziging
2021

-95 N

Ruimtelijke ontwikkelingen

Lasten
2.4

Begroting
primitief
2021

545 V

198 V

742 V

848 V

106 V

-2.377 N

-648 N

-3.025 N

-3.017 N

8 V

2.922 V

846 V

3.767 V

3.865 V

98 V

Grondbedrijf

1.053 V

-92 N

961 V

1.458 V

498 V

Lasten

-3.379 N

-788 N

-4.167 N

-3.170 N

998 V

Baten

4.432 V

696 V

5.128 V

4.628 V

-500 N
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Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk
Maatschappelijk effect
Een sociaal domein dat inclusief is, dat dichtbij wordt ervaren, dat duidelijk en begrijpelijk is voor
inwoners en ook een sociaal domein waar integraal gewerkt wordt. Dat zijn de bouwstenen van de
in december 2018 vastgestelde koers voor het sociaal domein ‘Naar een Samenredzaam Oisterwijk
2019-2030’. In dit programma geven we aan wat we daar dit jaar concreet aan gaan doen.
Ambities 2021
3.1 We hebben een sterk sociaal domein door een goede basisstructuur
Wat wilden
we
bereiken?

Alle inwoners moeten mee kunnen doen in de samenleving. Belemmeringen om
mee te kunnen doen pakken we aan. Sport, bewegen, cultuur en natuur zijn
daarbij belangrijke middelen.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

-

-

We implementeren de uitkomsten van het onderzoek naar de basisstructuur
met als doel het versterken en dekkend maken van het aanbod:
o Sinds 2021 werken we in de basisstructuur wijkgericht;
o We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning en binnen het
koploperschap Onafhankelijke Cliëntondersteuning hebben we in 2021
de inzet van ervaringsdeskundigheid voor inwoners met een psychische
kwetsbaarheid en jeugd voorbereid zodat we dat in 2022 kunnen
inzetten;
o Ondanks de beperkingen door Corona zijn we in staat geweest om heel
2021 de inloopmogelijkheden voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid door te laten gaan;
o Door vertrek van een van onze medewerkers en het niet tijdig kunnen
invullen van de vacature hebben we onderzoek naar de mogelijkheden
voor mantelzorgvouchers niet kunnen uitvoeren in 2021.
Vanuit de gedachte van het Strijdplan Sociaal Domein past Loket Wegwijs
Oisterwijk in hun werkwijze het principe “zo licht als mogelijk, zo zwaar als
nodig’’ toe. (eerst het eigen netwerk, dan voorzieningen in de
basisstructuur (algemene voorzieningen)
We hebben verschillende acties uitgevoerd uit het plan Preventie
Eenzaamheid, ook hebben we extra ingezet op de aanpak van
eenzaamheid als gevolg van Corona bij jong en oud;
Vanwege Corona hebben we geplande onderdelen van het uitvoeringsplan
Regenbooggemeente niet kunnen uitvoeren. Een van de oorzaken is dat
scholen aangaven dat ze door Corona andere prioriteiten hadden. Het was
daarom niet mogelijk voorlichting te geven aan jongeren op scholen over
onze visie op hoe om te gaan met LHBTI’ers;
We zijn weer aan het opstarten om jongeren mee te laten denken en hun
behoefte te peilen over onderwerpen die belangrijk zijn in de leefwereld
van jongeren. Jongerenwerk heeft van ons de opdracht gekregen om dit
uit te voeren. In 2021 zijn bijeenkomsten met de ‘jongeren adviesvangers’
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-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

-

-

-

-

niet door gegaan vanwege Corona. Wel zijn jongeren betrokken bij 2
bijeenkomsten in de totstandkoming van de woonzorgvisie;
We hebben ondanks Corona toch, op aangepaste manier, uitvoering
gegeven aan Natuurlijk Gezond door inzet van combinatiefunctionarissen
op het gebied van cultuur en sport voor kinderen en jongeren en- sport
voor ouderen;
Al onze inwoners ontvangen de lokale omroepen van Oisterwijk,
Moergestel en Haaren op hun tv via een mediahubb. Deze technische
aanpassing is door Stichting Ohm uitgevoerd in opdracht van ons.
In 2020 had 7% van de inwoners een onafhankelijke cliëntondersteuner
bij zich tijdens het gesprek. Voor 2021 weten we dat nog niet omdat het
cliënttevredenheidsonderzoek nog niet is uitgevoerd; 35%van de inwoners
weet van het bestaan van een onafhankelijk clientondersteuner.
In 23% van het aantal hulpvragen dat gesteld wordt bij Loket Wegwijs
Oisterwijk is de oplossing gevonden in de basisstructuur. Dit is lager dan
het streven van 30%. Dit komt omdat het aantal zware hulpvragen hoger
lag dan verwacht.
Het aantal inwoners dat een hulpvraag stelt bij Loket Wegwijs Oisterwijk
en daarna met eigen kracht of hulp van de omgeving deze oplost, is niet
gestegen t.o.v. Q4 in 2020. Dit komt omdat het aantal zware hulpvragen
hoger lag dan verwacht.
Vanwege Corona hebben we 2 voorlichtingsbijeenkomsten met het
onderwijs in het kader van LHBT+ niet kunnen organiseren;
Vanwege Corona hebben we niet 6 adviesvangersbijeenkomsten kunnen
organiseren;
Vanwege Corona hebben we het streven van Natuurlijk Gezond, een stijging
van 10% van het aantal deelnemers Sjors sportief / creatief en Max Vitaal,
dit jaar niet gehaald, toch hebben we mensen op een andere manier bereikt
bijvoorbeeld via ‘bewegen voor ouderen filmpjes’ via de lokale omroep;
In 2020 voelde 82% van de inwoners zich serieus genomen bij het stellen
van de hulpvraag bij Loket Wegwijs Oisterwijk (en 11% antwoorde
neutraal). Over 2021 kunnen we dit nog niet zeggen omdat het
cliëntervaringsonderzoek 2021 nog moet plaatsvinden;
Het SCP-percentage van het aantal inwoners dat in armoede leeft in
Oisterwijk lag in 2019 (laatst gemeten) op 4%.

Wat wilden
we
bereiken?

We streven naar een samenleving waarin inwoners omzien naar elkaar.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

We hebben een impuls gegeven aan de wijkcentra:
o Met de besturen zijn afspraken gemaakt over professionalisering van de
centra;
o Er is een start gemaakt met de visie en de uitvoeringsplannen. Wij hebben
een professionele partij opdracht gegeven om de wijkcentra daarbij te
ondersteunen.
We hebben zowel formele als informele organisaties betrokken bij het
bieden van ondersteuning aan inwoners. De samenwerking tussen deze
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-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

organisaties is in 2021 verbeterd doordat we hebben ingezet op
relatiebeheer vanuit Loket Wegwijs Oisterwijk.
We hebben elk kwartaal gemonitord of er meer behoefte is aan (collectieve)
activiteiten in de basisstructuur n.a.v. de implementatie van het strijdplan
sociaal domein.
We hebben de VHVO gefaciliteerd bij 2 netwerkbijeenkomsten. Zij leggen
de verbinding tussen formele hulpverleningsorganisaties en informele
vrijwilligersorganisatie in onze basisstructuur.
Monitoring van de druk bij collectieve voorzieningen in de basisstructuur
heeft in 2021 geen signalen opgeleverd dat de druk toenam door de
uitvoering van het Strijdplan.

Wat wilden
we
bereiken?

Het is voor onze inwoners duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen over
hulp en ondersteuning. Bij hulpvragen, worden zij adequaat geholpen.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

-

-

-

We monitoren de resultaten van Loket Wegwijs Oisterwijk en sturen bij waar
nodig. Waarbij in elk geval aandacht is voor:
o Mantelzorgers: Sinds 2021 hebben we vaste contactpersonen voor
mantelzorgers die hen helpen bij het toegangsproces.
o De expertise van formele organisaties buiten Loket Wegwijs nemen
we serieus, we doen hun werk niet over (denk aan
Dementieconsulent en wijkwerkers). Dit is geïntegreerd in het
proces van Loket Wegwijs waardoor mensen zo min mogelijk hun
verhaal opnieuw hoeven te vertellen;
o De werkwijze van het Maatpact is geïntegreerd in de werkwijze van
Loket Wegwijs dit is een extra middel om integraal, over wetten heen
te werken;
o De warme overdracht van formeel naar informeel is door
relatiebeheer vanuit Loket Wegwijs versterkt;
o Het jongerenwerk heeft een duidelijke positie ten opzichte van het
Loket Wegwijs Oisterwijk. Doordat Loket Wegwijs en Jongerenwerk
samenwerken rondom de zorg voor jongeren of hun omgeving. Ook
is de samenwerking opgenomen in de opdracht aan Jongerenwerk
en in de werkwijze van Loket Wegwijs.
We zijn in 2021 gestart met het versterken van de samenwerking met de
verwijzers binnen het medisch domein om te komen tot snellere en
passende doorverwijzen. Dit doen we door:
o Inzet van de POH Jeugd GGZ;
o Periodiek overleg met huisartsen over verwijsgedrag;
o Inzet huisartsen bij ADHD-zorg;
o Deelname aan regionale pilots m.b.t. inzicht in wachttijd, GGZexpertise bij huisartsenpraktijken en samenwerking met JBB. Dit is
een lange termijn traject waarmee we in 2021 zijn begonnen met
als doel in 2030 wachttijd vrij te zijn.
In het kader van verwijzingen jeugdhulp in het grijze gebied zijn in de
regio Hart van Brabant samen met het samenwerkingsverband en scholen
afspraken gemaakt over het grijze gebied tussen jeugdhulp en Passend
Onderwijs. Zowel scholen als de gemeente zijn hiervan op de hoogte en
houden zich aan deze afspraken.
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Hoe is dat
gemeten?

-

-

-

-

In 2020 wist 86% van de inwoners waar hij/zij terecht kon met een
hulpvraag, waarvan 21% neutraal antwoorde (het
cliëntervaringsonderzoek over 2021 is nog niet uitgevoerd.);
Meetkenmerk Maatpact. Sinds de start van het project Maatpact zijn er
tenminste 10 doorbraken gerealiseerd waardoor inwoners zijn geholpen
(over wetten heen).
Het streven van een groei van 70% van aantal huisartsen die gebruik maken
van POH Jeugd GGZ en ADHD-zorg is niet gehaald. Omdat er nog geen POH
Jeugd GGZ is. We zijn hierover met verwijzers in gesprek;
Omdat er nog geen POH Jeugd GGZ is zijn er ook nog niet minder
doorverwijzingen specialistische jeugdhulp via business-case POH Jeugd
GGZ.

Wat wilden
we
bereiken?

We richten ons op een goede start in de eerste 1000 dagen van een kind. We
willen de leefstijl van onze inwoners verbeteren en de psychische problematiek
onder inwoners terugdringen en voorkomen, mentale gezondheid en
weerbaarheid vergroten en eenzaamheid verminderen. We willen inzetten op
een toegankelijke en uitnodigende omgeving waarin ontmoeten en bewegen
worden gestimuleerd.

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

•

•

Samen met de gemeenten in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant
hebben we uitvoering gegeven aan de Regionale nota publieke gezondheid
Midden-Brabant 2020-2023 en we zijn aan de slag gegaan met het
realiseren van het Leefstijlakkoord waarin de verbinding tussen het
Sportakkoord en het Preventieakkoord zijn gelegd en gepositioneerd in
‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’.
In verband met Corona zijn er geen gerichte activiteiten georganiseerd ten
aan zijn van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023. Wel
zijn verbindingen gelegd in het kader van het Leefstijlakkoord Oisterwijk

Hoe is dat
gemeten?

•

•

•

•

•
•
•

Blijkend uit het jaarverslag werkt De GGD (inclusief onze
jeugdgezondheidszorg) conform de landelijke richtlijnen en vanuit het
principe van ‘positieve gezondheid’.
De resultaten van de inspectie en handhaving op kinderopvang geeft een
zeer positief beeld over de kwaliteit van de kinderopvang in Oisterwijk. Er
is één opvanglocatie verplicht gesloten. Op deze locatie is 3x extra
onaangekondigd geïnspecteerd om het pedagogisch klimaat en veiligheid
extra te monitoren.
De GGD heeft in het jaar 2021 25 van de 30 kinderdag voorzieningen
geïnspecteerd. Dat betekent dat 83,3% van de voorzieningen is
geïnspecteerd.
De gemeente heeft in het jaar 2021 bij 2 van de 2 nieuwe voorzieningen
voor gastouderopvang een onderzoek voor registratie laten uitvoeren. Dat
betekent dat 100 % van de nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang
vóór exploitatie en registratie is geïnspecteerd.
Het Leefstijlakkoord is vastgesteld;
Blijkend uit de gezondheidsmonitor van de GGD HvB en de Brabantscan:
Is een trendmatige stijging te zien van het aantal
zwangerschapsbegeleidingen gestart voor 10 weken zwangerschap van
75,6 (2017) naar 79,8 (2019);
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•

Is een trendmatige stijging te zien van het aantal jongeren met gezond
gewicht van 81% (2017) naar 86% (2019)
• Is een trendmatige stijging te zien van bingedrinken onder jongeren van
26% (2016) naar 34% (2022, week 28)
• Is een trendbreuk zichtbaar op het gebied van dagelijks roken onder
jongeren van 3% (2016 / 2019) naar 8% (2022 week 28)
Is een daling zichtbaar op het gebied van 12-18 jarigen die voldoen aan de
beweegnorm van 31/30% (2016-2019) naar 27% (2022 week 28)
3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning
Wat wilden
we
bereiken?
Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

Inwoners die ondersteuning krijgen zijn tevreden over de ondersteuning.
Aanbod van de ondersteuning is blijvend afgestemd op de vraag van
klanten.
-

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

Wat wilden
we
bereiken?
Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

We hebben via periodieke data-analyses ingezet op het tijdig bijsturen van
de kosten in het sociaal domein via beheers- en verbetermaatregelen. Dit
doen we via het Strijdplan en via de monitor Sociaal Domein;
In 2021 hebben we de inkoopstrategieën Jeugdhulp, Wmo Begeleiding en
Beschermd Wonen en Dagbesteding/Participatie voorbereid vanuit het
gedachtengoed verzakelijking, kostenbeheersing en normalisatie. In 2022
lopen de aanbestedingen en wordt de implementatie voorbereid zodat we
vanaf 1 januari 2023 volgens de nieuwe contracten kunnen werken.
Sinds april 2021 meten we continu de klanttevredenheid bij inwoners met
een Wmo voorziening. Voor Jeugd wordt dat regionaal nog ontwikkeld.
In 2021 hebben we het Lokaal Plan WSD opgesteld en heeft besluitvorming
plaatsgevonden. De samenwerking tussen WSD en gemeente staat centraal.
Vanaf 2022 e.v. gaan we uitvoering geven aan de acties die zijn opgenomen
in het Lokaal Plan WSD
Om zorg te dragen voor de continuering en kwaliteit van zorg tijdens de
coronaperiode is uitvoering gegeven aan compensatie van aanbieders met
omzetverlies
Samen met de regio HvB is de visie op rechtmatigheid vertaald naar een
uitvoeringsplan waarin rechtmatigheid is afgestemd op de nieuwe
regionale inkoop. Vanaf 2022 geven we regionaal uitvoering aan toezicht
op rechtmatigheid.
- 4x per jaar een presentatie aan de gemeenteraad over strijdplan en
monitor sociaal domein.

Transformatie van het sociaal domein door een meer integrale benadering.

-

De regionale werkwijze van het Maatpact is een standaard manier van
werken geworden en is geïntegreerd in de werkwijze van Loket Wegwijs
Oisterwijk;
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-

-

-

-

-

Hoe is dat
gemeten?

-

-

Een adviesbureau heeft onderzocht voor welke opgave onze gemeente staat
in het kader van wonen en zorg, dit wordt meegenomen in de Woonzorgvisie
die in 2022 ter besluitvorming voorligt;
De (preventieve) ondersteuning van jongeren en ouders is gericht op de
talentontwikkeling en ondersteuning uit het eigen netwerk. Dit staat
expliciet in de opdracht aan Jongerenwerk en ‘inzet eigen netwerk en
basisstructuur zijn de uitgangspunten van Loket Wegwijs Oisterwijk.
In de regio HvB is gestart met verschillende pilots zoals JIM-aanpak of
steungezinnen. Wij voeren sinds 2021 de pilot Buurtgezinnen uit. De
bedoeling is dat gemeenten d.m.v. de pilots leren van elkaar;
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we
ondersteuning. Hierin is specifiek aandacht voor jongeren met afstand tot
de arbeidsmarkt: vanuit de jeugdwerkeloosheidsvrije zone is in 2021 in de
regio een klein team van jongerenregisseurs van start gegaan;
We hebben ondersteund bij het tot stand brengen van een zo goed
mogelijke match tussen vraag van werkgevers en de interesse en
mogelijkheden van werknemers.
De huisvestingsopgave voor doelgroep Beschermd Wonen is onderzocht
maar het lastig om vooraf het aantal cliënten te bepalen omdat dit
afhankelijk is van wanneer cliënten eraan toe zijn om te verhuizen.
Het aantal jongeren dat geholpen is vanuit Home-start, coaches 4 juniors,
JIM en/of steungezinnen is gestegen ten opzichte van 2020. Met de
subsidieverantwoording in april weten we of dit is behaald, Voor de pilot
Buurtgezinnen zijn er 9 matches gemaakt en is een tiende in voorbereiding,
daarmee wordt het streefgetal behaald.

3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen
Wat wilden
we
bereiken?

•

Hebben we
gedaan wat
we wilden
gaan doen?

Middels onze Regeling Subsidie Onderwijsstimulering hebben we, samen met
onze partners gewerkt aan:
1. het tot stand brengen van een dekkend en kwalitatief aanbod van voor- en
vroegschoolse educatie en het voorkomen of bestrijden van
taalachterstanden bij doelgroepkinderen;
2. Het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor inwoners met een
beperking;
3. De coördinatie van samenwerking van het sociaal domein van de
gemeente Oisterwijk met het onderwijsveld.
4. Het versterken van taal-, reken-, en digitale vaardigheden voor volwassen.

-

Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen in hun basisvaardigheden als taal,
rekenen en werken met de computer;
De opvang- en onderwijsvoorzieningen zijn toegankelijk en veilig.

Hoe is dat
gemeten?

1. Het dekkend netwerk is uitgebreid naar Haaren waardoor voor heel
Oisterwijk een dekkend netwerk is ingericht.
2. De volgende activiteiten zijn opgepakt:
a. Er zijn vijf activiteiten georganiseerd met een bereik van 75
personen;
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b. 8 bingo avonden met een bereik van 240 personen;
c. Individuele begeleiding / maatjes van 10 individuele personen en
een maatjesproject bij inwoners van Amarant en RIBW brabant.
3. De Coördinator:
a. Is bekend in het Oisterwijkse netwerk in en rondom de scholen en
wordt actief bevraagd vanuit dit netwerk.
b. Heeft een spilfunctie gehad bij de implementatie van het
onderwijsprogramma ‘in de buurt gebeurt het’.
c. Heeft aantoonbaar verbindingen gelegd tussen het Sportakkoord
en het Preventieakkoord (Leefstijlakkoord)
4. In 2021 heeft Oisterwijk het nieuwe regionale taalakkoord ondertekend.
In Oisterwijk verzorgt het Taalhuis:
• wekelijks spreekuur in Tiliander;
• de Meedoenbalie op het AZC;
• diverse activiteiten in Oisterwijk gericht op taal en herkennen van
mensen met een taalbeperking;
• heeft verbreding plaatsgevonden van NT1 naar NT2 doelgroep;
• Is actief met groepen ouders via scholen (oudertafels)
De bibliotheek is actief op 7 scholen met lees-media consulenten. In 2021
zijn ook de scholen in Haaren aangesloten.

Verplichte beleidsindicatoren
Indicator

eenheid

Oisterwijk

Nederland

Demografische druk
Netto arbeidsparticipatie
Personen met een
bijstandsuitkering
Lopende re-integratievoorzieningen
Cliënten met maatwerkarrangement WMO

%
%
Aantal per 10.000 inwoners

2021
2020
2021

81
69,6
180,4

70,1
68,4
431,2

per 10.000 inwoners 15-65 jr

2020

145,4

202

per 10.000 inwoners

2021

590

649

Achterstand onder jeugd
-Kinderen in
uitkeringsgezin
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

% kinderen tot 18 jaar

2020

3

6

% niet werkende kinderen van
16 t/m 22 jaar

2020

2

2

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

9,6

10,5

Jongeren met
jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

0,9

1,1

Jongeren met
jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot
23 jaar

2021

0,2

0,3

Voortijdige schoolverlaters
zonder startkwalificatie
(Vsv-ers)
Absoluut verzuim
Relatief verzuim

% deelnemers aan het VO en
MBO onderwijs

2020

1,9

1,7

per 1.000 leerlingen
per 1.000 leerlingen

2020
2019

8,1
13

2,7
26

Wat kost het?

*€1.000

3. Samen redzaam Oisterwijk
Baten

periode

Begroting
5.082 V

Begrotings
wijzigingen
2.942 V
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Begroting na
wijziging
8.023 V

Realisatie
7.386

Vrije
ruimte
V

-637 N

Lasten

-25.782 N

-7.532 N

-33.314 N

-30.862

N

2.452 V

Saldo

-20.701 N

-4.590 N

-25.291 N

-23.476

N

1.815 V

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting
Baten
Minder baten voor de noodregeling ZZP/Tozo van € 925.000 N. (zie de lastenkant)
Meer opbrengsten voor WWB 195.000 V
Lasten
Thema 3.1 basisstructuur voordeel € 556.000 V.
Bij de sociale basisstructuur/inwoners doen mee, zijn door corona tijd niet alle activiteiten
uitgevoerd voor budgetten die zijn overgeheveld uit 2020 en zijn er minder incidentele subsidies
aangevraagd.
Voor het koploperschap onafhankelijke clientenondersteuning van € 137.000 en leefstijl € 20.000
is een overheveling ingediend
Andere voordelen zijn: De wet Vroegsignalering schulden is nog niet uitgevoerd en door de
invoering van de regeling Tonk zijn er minder kwijtschelding van belastingen en bijzondere
bijstand geweest.
Thema 3.2
Minder uitgaven voor de noodregeling ZZP/Tozo van € 1 mln. V. (zie de batenkant)
Minder uitgaven voor de WWB € 1 mln. V
Meer kosten voor WMO € 1,1 mln N door een stijging van het aantal hulpvragen en de complexiteit
van hulpvragen. Hierdoor is vaker dan voorzien een maatwerkvoorziening ingezet. En o.a. hierdoor
is er ook een nadeel bij de raming van de kosten voor Haaren geweest.
Minder kosten voor regionale jeugdzorg € 715.000 V. Hiervoor is voor de aanpak verdringing/
wachttijden voor € 592.000 een overhevelingsverzoek ingediend.
Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen. *€1.000

Thema

Omschrijving

Samenredzaam Oisterwijk
3.1

Basisstructuur
Lasten
Baten

3.2

Goede zorg
Lasten

3.3

Begroting
primitief
2020

Begroting
wijziging
2020

Begroting
na wijziging
2020

Realisatie
2020

-20.701 N

-4.590 N

-25.291 N

-23.476 N

1.815 V

-2.982 N

-2.573 N

-5.555 N

-4.982 N

573 V

N

-2.593 N

-5.592 N

V

20

37

-2.999
17

-16.726 N
-21.517

V

V

556

V

V

17

V

-4.769 N

-26.287 N

-24.571

N

1.716 V

7.714 V

7.056

V

-659 N

-979 N

185 V

V

Ontwikkelen

-992 N

-172 N

-1.164 N

N

-170 N

-1.435 N

V

-2 N

274

N

N

2.923 V

-1.266

54

-18.572 N

4.791

Baten

-5.036

-1.846 N

Baten
Lasten

Vrije ruimte
2020

46

272

V

-17.515 N

-1.256
277

1.057 V

N

180

V

V

5

V

Paragrafen
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Paragraaf Bedrijfsvoering
In deze paragraaf nemen we de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van
bedrijfsvoering op.

Personeelsbeleid
Corona
Het jaar 2021 was een uitdagend jaar op personeelsvlak. In het tweede jaar waarin we het
coronavirus verder indammen lag de nadruk nog steeds op ‘werk zoveel mogelijk thuis’ en ‘kom
alleen naar kantoor voor noodzakelijke ontmoetingen’. Het hybride werken, deels op kantoor en
deels thuis kreeg steeds verder vorm en is uitgewerkt in beleid en een thuiswerkregeling. Zo
behouden we het goede van de coronaperiode waarbij de organisatie goed faciliteert met de juiste
middelen om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken.
Verzuim
Het gemiddelde verzuimcijfer was in 2021 vergelijkbaar met het voorgaande jaar (2020: 6,4% en
2021: 6,1% gemiddeld over het hele jaar). Het verzuimcijfer bestaat grotendeels uit langdurig
verzuim (langer dan een week). Een oplopend verzuimcijfer was waarneembaar in het 4 e kwartaal
2021. Er was sprake van meer ziekmeldingen en het verzuim duurde langer. Corona en de hoge
werkdruk zijn de belangrijkste veroorzakers. Het verzuimpercentage wijkt niet veel af van het
landelijke gemiddelde voor gemeenten (5,8%, A&O fonds personeelsmonitor 2021).

Arbeidsmarkt
De gemeente Oisterwijk ervaart in een steeds verder toenemende mate de gevolgen van krapte
op de arbeidsmarkt. Vooral adviesfuncties op de terreinen van financiën, ruimtelijke ordening en
specialistische beleidsvelden zijn moeilijk of niet vervulbaar. Gevolg is dat we op diverse posities
langer gebruik maken van inhuurkrachten. Dit is in lijn met de landelijke trend bij andere
gemeentelijke organisaties.
De wervingscampagnes voor het aantrekken van nieuw personeel duren langer waarbij we gebruik
maken van externe arbeidsmarktdeskundigen in het werven van nieuw personeel. We hebben
online advertenties ingekocht om zo gericht onze vacatures onder de aandacht te brengen bij
potentiële kandidaten. We versnellen onze doorlooptijd van wervingscampagnes door adequaat te
reageren op kandidaten en ze snel te spreken. We zijn meer gaan investeren in trainees en
stageplekken in onze organisatie met als doel om nieuw personeel op te leiden en zo klaar te
stomen voor een carrière binnen onze organisatie.
GHO samenwerking
In ons samenwerkingsverband met Goirle en Hilvarenbeek trekken we samen op om interessante
werkgevers te blijven ook in de toekomst. Samen bieden wij een aantrekkelijke werkomgeving met
een goed arbeidsvoorwaardenpakket (dat in het licht van de vorige alinea een herijking nodig
heeft) en groeimogelijkheden binnen de drie organisaties. Daarnaast blijven we de samenwerking
benutten om interne mobiliteit te bevorderen, medewerkers te laten doorgroeien en goed
gekwalificeerde medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats in de organisatie te hebben.
In de harmonisatie van het personeelsbeleid zoals in de lokale personeelsregelingen blijven wij
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inzetten op zoveel mogelijk eenduidig beleid met ruimte voor differentiatie. Samen bieden wij een
werkomgeving met groeikansen en investeren we in opleiding zoals bijvoorbeeld projectmatig
werken voor projectleiders.
Organisatie ontwikkeling
Vanaf 2018 werken we aan de invoering van onze koers als Waarmakers. In 2021 is gestart met
een planmatige aanpak om de organisatieontwikkeling te verdiepen en versnellen. Input hiervoor
zijn onder andere de e-survey (onderzoek onder medewerkers) en een knelpuntenanalyse van de
organisatie. Dit heeft geleid tot de opzet van een programma met zes bouwstenen waaraan we in
onze ontwikkeling de komende jaren verder werken. Die bouwstenen zijn:
• Strategie
• Processen
• Structuur
• Groei & Ontwikkeling
• Systemen
• Cultuur
Het MT is verantwoordelijk voor de aansturing en implementatie van het integrale programma met
op elke bouwsteen een afdelingshoofd als eigenaar en opdrachtgever. Hiermee
houden wij de organisatie op koers en zijn wij Waarmakers!
Planning & Control cyclus
Vanaf 2020 maken wij voor de P&C cyclus gebruik van hetzelfde financieel systeem als Goirle en
Hilvarenbeek. We werken zoveel als mogelijk met een uniform rekeningschema en hebben de
financiële processen geharmoniseerd. In 2021 hebben we het project uitrol en borging
budgethouderregeling opgestart, waarbij is gekeken naar een betere sturing bij de
kredietbewakers/budgethouders, om in 2022 de invoering van een verplichtingenadministratie
mogelijk te maken.
In 2021 hebben we gewerkt met een programmastructuur, waarbij de Raad op thema’s kan sturen.
Per thema zijn de doelstellingen, indicatoren en activiteiten zoveel mogelijk smart geformuleerd.
De reguliere taken en activiteiten van de gemeente, de zogenaamde “going concern”, waarbij de
Raad alleen op afwijkingen stuurt, is tot uitdrukking gekomen in de financiële begroting maar niet
in de afzonderlijke thema’s.
Als rechtsopvolger zijn van de gemeente Haaren, hebben wij in 2021 de jaarstukken van de latende
gemeente Haaren opgeleverd met een goedkeurende verklaring van de accountant. Vervolgens
heeft de provincie akkoord gegeven op de jaarrekening en de balansverdeling naar de 4
overnemende gemeenten. De Raad is hierover geïnformeerd.
Interne controle en interne beheersing
De gemeente Oisterwijk wil graag ‘in control’ zijn. Het ‘in control’ zijn betekent dat er grip is op de
organisatie, zodat we in staat zijn om goed te kunnen (bij)sturen, niet voor verrassingen komen
te staan en gestelde doelen worden behaald.
Ook in 2021 is doorontwikkeld op de interne beheersing. Dat wil zeggen dat het team Kwaliteit niet
alleen een controlerende rol achteraf invult maar vooral aan de voorkant en gedurende de
uitvoering van processen de afdelingen heeft geadviseerd. Hierbij is gekeken naar een juiste scope
waarbij met name voor de belangrijkste en meest risicovolle processen interne controleplannen
zijn opgesteld, bevindingen zijn doorgesproken en heeft er advisering plaatsgevonden aan de
procesverantwoordelijken die vervolgens zorg dienden te dragen voor de verbeteringen.
We hebben hieraan invulling gegeven vanuit ons Intern Beheersingsplan (IBP). Een goed opgezette
IBP is een belangrijke pijler waarop de gemeente Oisterwijk in het kader van planning en control
steunt. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de
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uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording. Met een
toereikend IBP is structuur aan de uitvoering gegeven.
Verantwoording rechtmatigheid door college van B&W
Er komt een wetswijziging die het college van B&W verplicht tot een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de
accountant afgegeven. Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de
begroting. Het is daarom aan het college om hier verantwoording over af te leggen. Een
randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief moet worden
vormgegeven. Het vervallen van het oordeel over rechtmatigheid in de controle-verklaring van de
externe accountant is echter nog niet doorgevoerd met ingang van verslagjaar 2021; de
verwachting is dat dit vanaf 2022 zal gelden. Door het omarmen van procesmanagement en met
behulp
van
het
intern
beheersingsplan,
is
reeds
geanticipeerd
op
de
rechtmatigheidsverantwoording. De auditcommissie is in 2021 meegenomen met de actualiteiten
op dit gebied. Zodra de wetswijziging er door is, zal de VNG een handreiking verstrekken, die wij
voor 2022 kunnen gebruiken voor het op te stellen plan van aanpak, waarbij ambities in de tijd
worden uitgezet. Daar waar mogelijk werken we hierbij zoveel mogelijk samen met Goirle en
Hilvarenbeek.
Informatiebeveiliging en privacy
Beleid
In 2019 is het beleid Informatieveiligheid en Privacy GHO 2019-2021 vastgesteld. Hiermee wordt
voldaan aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid voor de Overheid) en de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). In 2021 is gestart met een evaluatie van het beleid en de
opzet voor een nieuw beleidsplan 2022-2025, gelijk met de beleidscyclus van het nieuwe college.
Risico’s
Risicomanagement staat centraal in de BIO en de (eind)verantwoordelijkheid van het bestuur en
het management staat verankerd in het strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO. Er
is een risicomanagement proces en verbetercyclus ingericht. In 2020 is een nulmeting gedaan die
een basis biedt die in 2021 verder is uitgewerkt. We hebben in 2021 risico analyses uitgevoerd en
standaard ingebed en in het inkoopproces. Met de invoering van twee-factorauthenticatie op de
werkplekken is een belangrijk risico gemitigeerd.
Bewustwording
We werken continue aan bewustwording als essentieel onderdeel om veilig en privacy bewust
gedrag te stimuleren. Nieuwe medewerkers krijgen een training, we hebben phishing tests gedaan,
workshops (met gastspreker) georganiseerd en regelmatig via intranet onderwerpen onder de
aandacht gebracht.
Privacy
Nu de basis stevig staat is in 2021 gestart met een verdiepingsslag. Risicovolle processen en
nieuwe processen en applicaties worden onderworpen aan uitgebreide privacy toetsen (dpia’s) met
als doel het inzichtelijk maken en mitigeren van risico’s. In 2021 is het team IV&P iets gewijzigd
in samenstelling. De 2 privacy officers zijn beide werkzaam voor heel GHO, waarmee de
organisaties nog beter en sneller kunnen worden bediend.
ENSIA
Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van
informatieveiligheid. Dit gaat op basis van de landelijke Eenduidige Normatiek Single Information
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Audit (= ENSIA) systematiek. De scope van ENSIA omvat voor 2021 de volgende onderdelen:
implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet), Digitale Persoonsidentificatie (DigiD), Basis Registratie
Personen (BRP), Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN), Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT),Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond
(BRO) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Op alle onderdelen behalve de BRO scoren we
over het algemeen goed. De aandachtspunten en BRO worden meegenomen in het verbeterplan.
Gegevensmanagement, I-visie en samenwerking op Informatievoorziening
De exponentiële groei van de digitalisering maakt het mogelijk voor organisaties om hun klanten
adequater te bedienen. Data worden gezien als de nieuwe olie. Zo ook voor gemeenten. Zij
beschikken immers over een aantal uitgebreide datasets die gebruikt kunnen worden voor betere
besluiten en efficiëntere dienstverlening. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk willen
op een structurele manier meer gebruik maken van hun data en zijn een samenwerkingsproject
gestart samen met de ABG gemeenten en Oosterhout om zich gezamenlijk te oriënteren op de
mogelijkheden van gegevensmanagement. In 2021 is de gemeente Oisterwijk gestart op het
sociaal domein met data gedreven werken, om periodiek de organisatie en Raad te kunnen voorzien
van sturingsinformatie en in 2022 wordt dit verder uitgebouwd naar andere domeinen conform de
I-visie GHO en de speerpunten waaraan we ons in het samenwerkingsverband met Equalit aan
hebben gecommitteerd.
Het college heeft op 10 september 2019 de I-visie samenwerking GHO vastgesteld. Hierin is de
gezamenlijke visie op informatievoorziening voor de komende jaren vastgelegd. De visie is
bepalend voor de uitvoering in 2021. Naast de I-visie heeft de gemeente Oisterwijk zich
gecommitteerd aan een intentieverklaring met de 11 gemeenten in Equalit verband om meer met
elkaar te gaan samen werken in een eigentijdse excellente digitale gemeentelijke dienstverlening.
Om met elkaar op reis te gaan, koers te bepalen, met elkaar het gesprek blijven aangaan en
wendbaar mee te bewegen in de dynamische omgeving zijn zes leidende principes gedefinieerd:
• Solidair
• Innoveren door harmoniseren
• Klantvriendelijk
• Resultaatgericht
• Slimmer en goedkoper
• Samenwerken vanuit vertrouwen
In Equalit verband hebben we de zogenaamde BIG5 van belangrijke ICT projecten uit de
intentieverklaring gezamenlijk opgepakt. In 2021 is het nieuwe BRP (burger registratiesysteem
personen) geïmplementeerd en geharmoniseerd ingericht, zijn we gestart met de vervanging van
het VTH (vergunningen toezicht handhaving) systeem zodat we voorbereid zijn op de
omgevingswet, en zijn we gestart met de inrichting van het regiesysteem voor het Sociaal Domein,
waarbij Oosterhout en ABG al in 2021 zijn geïmplementeerd en Oisterwijk in 2022 volgt. Ook zijn
we gestart met het digitaal samenwerken, o.a. door vervanging van het zaaksysteem waar we nu
de voorbereidingen voor treffen en trekken we gezamenlijk op, op het terrein van GEO-informatie.

Datalekken
De FG en de CISO brengen periodiek verslag uit aan de secretaris en portefeuillehouder over
security en privacy. Veruit het belangrijkste incident was het log4j incident aan het einde van het
jaar. Gelukkig is schade uitgebleven. Een belangrijke les hieruit, is het hebben van een actueel
bedrijfscontinuïteitsplan en het oefenen van crisissituaties. Dit zal in 2022 verder worden
uitgewerkt. Er hebben dit jaar 2 datalekken plaatsgevonden, die allebei zijn gemeld bij de AP.
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Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Deze paragraaf geeft inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente en de risicobeheersing
door de gemeente.
Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s, waar geen maatregelen voor zijn
getroffen en de (weerstands)capaciteit, die een gemeente heeft om onvoorziene uitgaven,
voortvloeiende uit de risico’s, op te vangen. Het is de bedoeling dat de gemeente ook aangeeft hoe
zij denkt deze risico’s te beheersen.
Voor het kunnen beoordelen van het benodigde (minimale) weerstandsvermogen is het gewenst
de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren, in samenhang met de omvang en de
achtergronden van de risico’s.
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s
In de in december 2018 vastgestelde Kadernota Risicomanagement worden de doelstellingen en
begrippen betreffende het weerstandsvermogen en de risicobeheersing uiteengezet.
Er zijn geen landelijke (wettelijke) normen voor de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit.
Iedere gemeente voor zich bepaalt deze norm. Deze norm staat in relatie tot de risico’s die de
gemeente loopt. De gemeente maakt gebruik van de normentabel zoals is ontwikkeld in
samenwerking met de Universiteit Twente.
Inventarisatie van de risico’s
We achten het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te
maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze
besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen
in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie
uitgevoerd. Om de risico's van de gemeente in kaart te brengen is in samenwerking met de
organisatie een risicoprofiel opgesteld.
Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR
Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden
gebracht en beoordeeld. Bij de inventarisatie zijn enkele tientallen risico's in beeld gebracht.
In het onderstaande overzicht worden alleen de 15 risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage
aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Risico Risico
Gevolgen
num
mer
R175 De rechter spreekt uit dat Financieel - De gemeente
de gemeente Oisterwijk
moet de opgelegde
geen aanslagen
aanslagen intrekken
precariobelasting mag
waardoor financieel nadeel
opleggen aan nutsbedrijven ontstaat.
voor leidingen etc.
R215 Inflatie, onvoldoende
Financieel compensatie door het
Gemeentefonds
R194 KVL: risico's zoals vermeld Financieel - Hogere kosten
in het rapport van PAS
en lagere baten waardoor
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Maatregelen

Kans Financieel gevolg Invlo
ed

Actief Ondersteuning van
goede juristen.

50%

59.70
%

*1)

50%

Zie paragraaf
grondbeleid

max.€ 6.236.000

max.€ 850.000

8.05%

100% max.€ 370.000

4.70%

(februari 2022) met
de grex negatiever
actualisatie op basis van
uitkomt.
paragraaf Grond in
begroting 2020
R133 Ondernemers dienen claims Financieel - De gemeente
in bij de gemeente, omdat heeft financiële schade
zij schade ondervinden in
hun bedrijfsvoering als het
gevolg van het ruimtelijke
beleid
R44
Uitgaven sociale
Financieel - Een (sterke)
uitkeringen zonder
stijging van het aantal
(voldoende) financiële
uitkeringsgerechtigden kan
compensatie door het rijk leiden tot een financieel
nadeel voor de gemeente
als het rijk deze stijging
onvoldoende compenseert.

Actief 15%
Ondersteuning van
goede juristen. We
blijven voortdurend
in contact met de
ondernemer.
Actief - We proberen 50%
zoveel mogelijk
uitkeringsgerechtigd
en te begeleiden
naar werk. Bij een
overschrijding op
het budget &gt; 5%
kan er een beroep
gedaan worden op
een vangnetbudget
bij het min SZW
(onder strikte
voorwaarden).
R206 Langere termijn effecten
Financieel Actief - Goede
30%
corona
monitoring en
gesprekken met
maatschappelijke
partners en
ondernemers om
indien noodzakelijk
in te springen.
R187 Toename van mensen in
Financieel - De gemeente is Actief - Met Corona 40%
een kwetsbare positie
meer geld kwijt aan deze herstelplan wordt
waarvoor ondersteuning
groep mensen dan op
risico gemitigeerd
door de gemeente nodig is. voorhand begroot.
R170 De gemeente moet beleid Financieel - Andere
Nauwlettend
20%
bij Jeugd en WMO
uitvoering en het gehoor
jurisprudentie
aanpassen als gevolg van geven aan de rechterlijke volgen plus
jurisprudentie
uitspraak leidt tot extra
ondersteuning
kosten
R128 Storingen of problemen
Financieel - Eventueel
Actief - Dekking in 30%
t.a.v. installaties zwembad moeten (delen van)
begroting voor
Staalbergven
installaties zoals luchtfilters calamiteiten
vervangen worden of zijn Staalbergven
ingrepen nodig aan de
constructie van bad of
gebouwen
R213 Achtervangovereenkomst Financieel Actief - Goede
1%
WSW
Communicatie met
WsW. Vooral als
WsW financieel in de
problemen komt.
R208 Niet volledig realiseren van Financieel - Geen sluitende Actief - Door de
30%
alle bezuinigingen
begroting
invulling van de
bezuinigingen goed
te monitoren
kunnen we bijsturen
en de kans
verkleinen dat we
de maatregelen niet
realiseren.
R200 Aanbestedingen
Financieel - Bij het volgen Actief 10%
van een foutieve procedure Inkoopproces is ivm
loopt de gemeente kans op opmerkingen
een rechtszaak door een
accountant
benadeelde partij.
aangescherpt.
Hierdoor is de kans
dat het risico zich
voordoet kleiner
geworden.
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max.€ 1.250.000

4.01%

max.€ 350.000

3.15%

max.€ 500.000

2.85%

max.€ 300.000

2.28%

max.€ 300.000

1.52%

max.€ 199.000

1.33%

max.€ 10.000.000

1.22%

max.€ 200.000

1.13%

max.€ 500.000

0.96%

R160 Continuïteit in de processen Financieel - We moeten
komt in gevaar door
extra kosten maken in de
problemen bij leverancier bedrijfsvoering om de
interne en externe
dienstverlening te kunnen
waarborgen.
R192 Fusie voetbalverenigingen: Financieel - Extra kosten
risico voor garantstelling
voor de gemeente.
lening
R13
Huurders van delen van
Financieel - Betreft met
gemeentelijke gebouwen
name huurderving bij de
haken af.
brede scholen.Leegstand
van gebouwen leidt tot
financieel nadeel

Inzet van contract- 40%
management

max.€ 100.000

0.76%

Inzet van contract- 20%
management

max.€ 200.000

0.76%

Actief - Kans op
huurderving kan
worden verkleind
door langdurige
contracten aan te
gaan met de
huurders.

max.€ 180.000

0.76%

20%

Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie blijkt dat het totaalbedrag van alle risico’s
€ 25.227.136 bedraagt. Dit bedrag is onderverdeeld in € 21.535.000 voor de genoemde 15
belangrijkste risico’s en € 3.692.136 voor de overige kleinere risico’s.
*1) Precariobelasting
In 2022 heeft de rechter bepaald dat wij precariobelasting over 2017 moeten terugbetalen. Tegen
deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het terug te betalen bedrag is als schuld verwerkt in
deze jaarstukken. Vervolgens is in de ‘benodigde weerstandscapaciteit’ over de jaren 2018 t/m
2021 rekening gehouden met een risico van 50% over de opgelegde aanslagen precariobelasting
van in totaal € 6.236.000.

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 25.227.136) ongewenst is. De risico's
zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van de
risicosimulatie is het weerstandsvermogen berekend: het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen
worden afgedekt met een bedrag van € 6.067.928 (benodigde weerstandscapaciteit)
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan middelen
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Reserve

Stand per 31-12-2021

Algemene reserve

€ 4.238.607

Algemene bedrijfsreserve van het
grondbedrijf

€ 2.770.671

Totale beschikbare weerstandscapaciteit

€ 7.009.278

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen
de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de
beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande
figuur weergegeven.
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Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Kennisbank
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Algemene bedrijfsreserve van het
grondbedrijf
Algemene reserve

i

i

Weerstandvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het
weerstandsvermogen.
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen =
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 7.009.278
€ 6.067.928

= 1.16

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering
van de berekende ratio.
Tabel 4: Weerstandsnorm
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio
>2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
<0.6

Betekenis
uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende

Het weerstandsratio valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen.
Wij merken op dat in de gepresenteerde reserves geen rekening is gehouden met het positieve
rekeningresultaat over het jaar 2021. Dit is gedaan volgens de gebruikelijke systematiek om een
vergelijking tussen de jaren mogelijk te maken. Dit neemt niet weg, dat de verwachte stand van
de weerstandratio zal toenemen. Deze ontwikkeling van de weerstandsratio is op blz. 7 van de
Perspectiefnota 2023-2026 gepresenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen
Als gemeente zijn wij voor onze inkomsten grotendeels afhankelijk van het Rijk. Het
gemeentefonds is onze grootste inkomstenbron. Met betrekking tot de Rijksbijdragen aan onze
begroting bestaan op dit moment veel onzekerheden. Belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn:
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Vertaling van het regeerakkoord
Wij wachten af wat het regeerakkoord voor ons gaat betekenen, zowel in beleidsmatige als in
financiële zin.
Klimaat
De financiële bijdragen van het Rijk voor de gemeentelijke uitvoeringskosten van het
Klimaatakkoord zijn onbekend.
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 heeft ook financiële consequenties, die
lastig zijn in te schatten.
De Reebok
De Reebok zal de komende periode de nodige aandacht gaan vragen.

Inflatie en prijsstijgingen
De inflatie neemt sterk toe. De impact hiervan kan groot zijn op diverse posten in onze begroting.
Overige risico’s
Een risico dat zich niet beperkt tot het jaar 2021 is de coronacrisis. De coronacrisis werkt zowel
economisch als sociaal nog door in de komende jaren voor Oisterwijkers. Met het in 2021
vastgestelde coronaherstelplan is afgesproken dat de niet uitgegeven bedragen in ieder geval ook
voor 2022 beschikbaar zullen blijven.
Verder noemen wij hier:
- over het heffen van precariobelasting loopt een juridische procedure;
- de Grondexploitatie (Grex) kent bedrijfsrisico’s, welke van invloed zijn op onze
vermogenspositie.
Wij verwachten meer duidelijkheid te krijgen met de meicirculaire 2022 van het Rijk. Naar wij
hopen verschaft de Minister van BZK meer duidelijkheid over de aangekondigde herijking van het
Gemeentefonds.
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Kengetallen
Gemeenten moeten vanaf begrotingsjaar 2017 een tabel met financiële kengetallen opnemen in
de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven de gemeenteraad een globaal inzicht in de
verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente. Ook moet er in de jaarstukken een toelichting
worden gegeven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen en wat dat betekent voor
de financiële positie van de gemeente.
Er zijn sinds kort landelijke waarderingscijfers voor deze kengetallen. Deze worden aan het einde
van deze paragraaf toegevoegd. De gemeenteraad kan wel eigen normen stellen voor deze
kengetallen en bij belangrijke raadsbesluiten laten opnemen wat het effect is op de financiële
kengetallen en de afgesproken normen. Voor de financiële kengetallen geldt, net als voor de
weerstandscapaciteit, dat het coalitieakkoord het moment is om daar afspraken over te maken.
Op dat moment kan de raad aangeven welk financieel beleid zij voor ogen heeft.
De kengetallen die in de begrotingjaarstukken moeten staan, zijn:
1A. netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast
ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten
en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om
130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
1B. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen
onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend
inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte
leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages,
hoe beter.
2. solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de
financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.
3. structurele exploitatieruimte: Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte
een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat
het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
4. grondexploitatie: De boekwaarde van de voorraden grond moet namelijk worden
terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren
is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s
met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.
5. belastingcapaciteit: dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich
verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage hoog ligt, betekent het
dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet
gebeurt, is een beleidskeuze.

58

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2020

2021

2021

1A

netto schuldquote

72%

80%

49%

1B

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

72%

79%

47%

2

solvabiliteitsrisico

16%

13%

25%

3

structurele exploitatieruimte

5,7%

3,9%

5,4%

4

grondexploitatie

8%

2%

6%

5

belastingcapaciteit

110%

111%

108%

Toelichting op de kengetallen:
Door de komst van Haaren en met een voordelig resultaat van €7,9 mln. voor overhevelingen,
heeft dat grotere gevolgen op de kengetallen:
De netto schuldquote (nr. 1A en 1B) terugloopt t.o.v. de jaarrekening 2020
De solvabiliteit (nr. 2) toeneemt. Het resultaat 2021 van € 7,9 mln. valt in het eigen vermogen
en er komen reserves over uit Haaren, waardoor het eigen vermogen toeneemt ten opzichte
van het vreemd vermogen.
de structurele exploitatieruimte (nr. 3) hoger is
Voor 4. Het percentage van de grondexplotatie neemt licht af t.o.v. 2020, omdat het saldo van het
grondbedrijf (onderhanden werk) licht terugloopt.
Voor 5. In de paragraaf Lokale heffingen is voor Oisterwijk een staatje opgenomen met de
woonlasten gesplitst in de heffingen OZB, afval en riool.
Volgens de BBV-voorschriften dienen de kengetallen voor de komende jaren ook in deze
paragraaf te worden opgenomen. Onderstaande tabel is overgenomen uit de begroting 2021.
Uit de begroting 2022
2022

2023

2024

2025

1A

netto schuldquote

70%

72%

72%

70%

1B

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

69%

71%

71%

69%

2

solvabiliteitsrisico

18%

21%

23%

24%

3

structurele exploitatieruimte

3,2%

1,9%

1,1%

-0,2%

4

grondexploitatie

4%

3%

3%

2%

5

belastingcapaciteit

114%

114%

114%

114%

De netto schuld per inwoner
De geraamde uitstaande schulden eind 2021 zijn € 74 miljoen. De vorderingen zijn € 37 miljoen
(inclusief de voorraden en grondbedrijf van € 6 miljoen). Per saldo is dit € 37 miljoen aan schuld.
De netto schuld per inwoner bedraagt eind 2021 ongeveer € 1.145 (de schuld eind 2021 gedeeld
door het aantal inwoners van 32.373).
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Paragraaf Financiering

De rentevisie voor de komende vier jaar
Renterisicobeheer
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij
financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2021.
Belangrijke elementen zijn:
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende
financieringen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt
dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt.
Rente risiconorm
De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks mogen
de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het
begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In de volgende tabel staat het e.e.a.
weergegeven.
Visie college
Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten. De bepalingen
van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen het uitgangspunt van het handelen. De rente
vormt een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen. Daarom staan wij op het
standpunt dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet FIDO biedt,
uiteraard met inachtneming van de hiervoor genoemde limieten. Meer dan het rentepercentage
van een moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van de jaren zo laag
en zo stabiel mogelijk te houden.
Berekening Kasgeldlimiet
x € 1.000
Begrotingstotaal
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Berekende kasgeldlimiet

2021
71.289
8,5%
6.060

Toelichting
De kasgeldlimiet is de berekening van hetgeen de gemeente kort mag lenen bij de bank. Dus
hoeveel de rekening courant rood mag staan. Voor het meerdere moet een langlopende lening
worden aangegaan.
Gelet op de lage rente beoordelen wij periodiek of herfinanciering van onze leningenportefeuille tot
de mogelijkheden behoort.
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Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE
SCHULD
x € 1.000
Renterisico op vaste schuld
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g
2. Netto renteherziening op vaste schuld
(1a - 1b)
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
(3a - 3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)
Renterisiconorm
8. Stand van de begroting per 1 januari
9. Het bij ministeriële regeling
vastgestelde percentage
10. Renterisiconorm
Toets Renterisiconorm
10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

Budget
2021

0
0

0
12.000
0

Realisatie
2021

Budget
2022

0
0

Budget
2023

0
0

Budget
2024

0
0

0
0

0
8.500
0

0
8.500
0

0
8.500
0

12.000
9.379
8.500
8.500

0
9.073
0
9.073

8.500
7.500
7.500
7.500

8.500
7.500
7.500
7.500

8.500
7.500
7.500
7.500

66.940

71.289

69.946

67.530

65.149

20%
13.388

20%
14.258

20%
13.989

20%
13.506

20%
13.030

13.388
8.500
4.888

14.258
9.073
5.185

13.989
7.500
6.489

13.506
7.500
6.006

13.030
7.500
5.530

Toelichting
Uit het overzicht blijkt dat wij bij de herfinanciering in 2021 - 2024 aan de norm voldoen dat wij
maximaal 20% mogen herfinancieren.
Rente toerekening aan investeringen en grondexploitaties
De rente wordt op basis van een interne rentevoet toegerekend aan de activa en aan de
grondexploitaties, over de boekwaarde aan het begin van het jaar. In 2021 zijn dit respectievelijk
0.5% en 0.67%. De werkelijke rentelasten die aan taakvelden wordt doorbelast wijkt niet meer
dan 25% af van de voor gecalculeerde renteomslag die aan de taakvelden zijn toegerekend.
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Openbare ruimte
Beleidskaders

Kadernota Wegen 2013-2017
Nota Wegenonderhoud 2018-2022
Het college hanteert de genormeerde beheerkostensystematiek volgens de
stichting CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de
Grond-, Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechnieken).

Hoe is het
beleid
vertaald in de
begroting?

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van
wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, zand- en puinwegen,
civieltechnische kunstwerken (zoals bruggen). Daarnaast zijn ramingen
opgenomen voor de uitvoering van straatreiniging en sneeuw- en
gladheidbestrijding.

Is er sprake
van
achterstallig
onderhoud?

Op basis van de CROW-normeringen lijkt er nog steeds sprake te zijn van
(toenemend) achterstallig onderhoud aan wegverhardingen. Uit de
weginspectie van begin 2021 is gebleken dat ca. 14% van het wegareaal
achterstallig onderhoud heeft (tegenover ca 5-7% landelijk gemiddeld).
Hierop is in de PPN geld gereserveerd om op deze achterstalligheid de
komende 5 jaar grotendeels in te lopen. In 2021 hebben we met name (asfalt)fietspaden hersteld; ongeveer 7,5 km aan wegvakken zijn hierbij opgeknapt
tot minimaal B-niveau.
Veel schade is gevolg van wortelopdruk. Veelal leidt dit tot concessies op het
gebied van groen of van wegen. Dit jaar hebben we op de Sprendlingenstraat
een proefvak gemaakt met een ‘zwevend’ fietspad waarbij een vlak wegdek
gecombineerd wordt met groeiruimte voor boomwortels. We gaan de
ervaringen monitoren om dit mogelijk als oplossing voor andere locaties met
vrijliggende fietspaden te kunnen toepassen.
De bruggen Zandstraat en Sparrendreef zijn dit jaar ontwerptechnisch
voorbereid en aanbesteed. De bruggen worden nu gefabriceerd. De feitelijke
vervanging vindt plaats tweede kwartaal 2022.

Riolering
Beleidskaders

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019)
Eind 2019 heeft de raad besloten de geldigheidsduur voor dit plan te
verlengen. Dit omdat dit plan na invoering van de Omgevingswet niet langer
nodig is. De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 juli
2022.
Voorschriften uit de waterwet ten aanzien van zorgplichten; onderzoek- en
beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad Riolering van de
stichting RIONED.

Klimaat adaptieve berging en verwerking van regenwater boven directe
afvoer. Afvoer regenwater via sloten boven afvoer via (regenwater-) riolering.
Hoe is het
beleid
vertaald in de
begroting?

Is er sprake
van
achterstallig
onderhoud?

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en
onderhoud.
Er is rekening mee gehouden dat klimaat adaptieve inrichtingen van straten
en pleinen andere investeringen vergen dan alleen vervanging van riolering of
herstel van straatwerk.
Het achterstallig onderhoud aan drukriolering is grotendeels vereffend.
Momenteel wordt er gewerkt aan afronding van de inhaalslag en instellen
structureel onderhoud.
Het groot onderhoud wordt op basis van kwaliteit, hydrologie,
klimaatadaptatie en integrale aanpak ingepland. Hierin is enige achterstand.

Gebouwen
Beleidskaders

Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017)
In 2021 zijn de vastgoedobjecten van de voormalige gemeente Haaren
geïntegreerd in de gemeentelijke vastgoedportefeuille. We hebben de eerste
stappen gezet om te komen tot een plan van aanpak en beleid voor de
verduurzaming van ons vastgoed.

Hoe is het
beleid
vertaald in de
begroting?

In de meerjarenbegroting zijn per jaar budgetten opgenomen overeenkomstig
de kostenramingen, verdeeld in drie categorieën: correctief onderhoud,
structureel planmatig onderhoud en incidenteel planmatig onderhoud.

Is er sprake
van
achterstallig
onderhoud?

Alle in de meerjarenbegroting (MJP) geplande onderhoudswerken zijn
uitgevoerd. Alle gebouwen voldoen daarom aan de afgesproken
conditieniveaus.
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Onderdeel

Jaar

Opmerking

2021

De tweede helft van dit jaar is
een start gemaakt met de Visie
Openbare Ruimte en de
wijkpaspoorten
(stedenbouwkundige
onderleggers).

Kadernota Wegen

2022

Groenprogramma strategie

2022

Na het vaststellen van de Visie
Openbare Ruimte wordt
aansluitend de Kadernota ‘Rood’
(Wegen, Openbare Verlichting,
Wegmeubilair) geactualiseerd.
Na afronding van de Integrale
Visie Openbare Ruimte zal de
Kadernota Groen in een nieuw
format worden geactualiseerd.

Algemeen
Visie Openbare Ruimte

Openbare ruimte

Riolering
Geldigheid verlengd tot ingang
van de omgevingswet
Hydraulische berekening
rioolstelsels

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-GRP)

2019

Basis Rioleringsplan

2022

Beheerplan riolering

2022

Regulier onderhoud aan areaal.

2021

Wordt jaarlijks bijgesteld

Gebouwen
Onderhoudsplan gebouwen

Wijze van afschrijving materiele vaste activa
Zie hiervoor de toelichting op de balans, waarderingsgrondslagen
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Paragraaf Grondbeleid
Doelstelling
Doelstelling van het grondbeleid is de integrale benadering van gebiedsontwikkelingen. Hiermee
wordt aangesloten op de belangrijkste doelen van het coalitieakkoord. Door deze integrale
benadering staat het rendement centraal dat de gemeente maatschappelijk wil realiseren door
middel van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit rendement wordt afgezet tegen het financieel
rendement van de ruimtelijke ontwikkeling op de gemeentebegroting. Zo ontstaat er een
afwegingskader dat het gemeentebestuur in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen
over verschillende ruimtelijke ontwikkelingen.
De kaders zijn vastgelegd in de kadernota grondbeleid die in 2019 is vastgesteld door uw raad.
Integraliteit en flexibiliteit zijn uitgangspunten binnen dit grondbeleid. Daarnaast worden de
komende jaren ook de thema’s duurzaamheid, wonen en economie meegenomen. Dat wil zeggen
dat ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Oisterwijk in ieder geval op deze drie thema’s in
beeld moeten brengen op welke wijze ze bijdragen aan de doelen die voor deze onderwerpen
gesteld worden. Afhankelijk van de locatie kan het zijn dat er wordt afgeweken van deze
beleidsthema’s, door toevoeging van extra thema’s of onttrekking van een thema. Hierdoor wordt
gestreefd naar een integrale benadering van gebiedsontwikkelingen. Dit betekent dat niet alleen
naar de financiële gevolgen van een ontwikkeling zal worden gekeken, maar ook naar de
maatschappelijke impact.
Tot slot worden de doelstellingen als volgt geformuleerd:
- Invloed uitoefenen op het ruimtegebruik, opdat op diverse beleidsterreinen van de gemeente
een gewenst maatschappelijk rendement gerealiseerd kan worden;
- Het realiseren van een zo goed mogelijk integraal resultaat in een ruimtelijke ontwikkeling, dat
bestaat uit de optimale mix van maatschappelijk en financieel rendement;
- Een kader scheppen waardoor het gemeentebestuur in staat wordt gesteld om op basis van
het integrale resultaat van de ruimtelijke ontwikkeling, keuzes te maken over:
o De rol die de gemeente zelf wenst aan te nemen om een ontwikkeling gerealiseerd
te krijgen;
o De gewenste maatschappelijke doelen versus de daarmee verband houdende
financiële gevolgen voor de gemeente;
o De verschillende scenario’s om tot ontwikkeling van een locatie/gebied te komen;
o Eventueel noodzakelijke prioriteringen voor verschillende ontwikkelmogelijkheden.
- Duidelijkheid verschaffen over processen, spelregels en kaders die de gemeente hanteert in
gebiedsontwikkelingen.
Kaders
Hieronder noemen wij kort de kaders zoals deze gelden in de kadernota:
Inzicht in rendement van gebiedsontwikkelingen
- Grondbeleid geeft inzicht in de gevolgen van een gebiedsontwikkeling. Dit is belangrijk omdat
dit inzicht gebruikt kan worden om verschillende scenario’s die mogelijk zijn voor een bepaalde
locatie op een goede manier te kunnen beoordelen en om prioriteiten voor een ontwikkeling af
te wegen.

69

-

-

Grondbeleid geeft een kader voor de verschillende ambities die samen moeten komen in een
ontwikkeling door deze met elkaar in verband te brengen en afwegingen daarin mogelijk te
maken.
Doordat de aanleiding van een ontwikkeling als uitgangspunt wordt genomen, kan voorafgaand
aan besluitvorming over een ontwikkeling in beeld worden gebracht welke ambities de
gemeente Oisterwijk daadwerkelijk hiermee wil realiseren. Dit stelt de gemeente ook in staat
om de juiste vragen te stellen aan partijen die willen ontwikkelen en hierdoor een goed
overwogen besluit te kunnen nemen.

Situationeel grondbeleid
- Per gebiedsontwikkeling wordt via een afwegingskader tot een advies gekomen voor een door
de gemeente aan te nemen rol. Doordat de gemeente per gebiedsontwikkeling een rolkeuze
dient te maken voert de gemeente situationeel grondbeleid.
Juridische instrumenten
- Bij voorkeur resultaten op het gebied van grondaankopen bereiken op minnelijke (vrijwillige)
basis;
- Wanneer dit niet mogelijk blijkt de publiekrechtelijke instrumenten Wet voorkeursrecht
gemeenten en/of de Onteigeningswet inzetten;
- Kostenverhaal eigen projecten via marktconforme verkoopprijzen grond en kostenverhaal bij
projecten derden bij voorkeur via een anterieure overeenkomst;
- Wanneer bij projecten derden niet tot overeenstemming kan worden gekomen dit alsnog
afdwingen door vaststellen exploitatieplan.
Bepalingen bij gronduitgifte
- De verkoop/uitgifte van gemeentegrond wordt, waar mogelijk, afgestemd op de gewenste
programmering uit het meest actuele woningbehoefteonderzoek (aantallen, soort woningen,
planning, doelgroepen);
- Bij de uitgifte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de prioritaire maatschappelijke
thema’s die genoemd zijn in hoofdstuk 4 van deze nota; wonen, duurzaamheid (inclusief groen)
en economie. Afhankelijk van de locatie zijn meer/minder thema’s mogelijk. Verder wordt
rekening gehouden met demografische factoren en veranderingen in de markt;
- Bij grondverkoop voor woningen voor bijzondere doelgroepen en/of bedrijven wordt het antispeculatiebeding toegepast (aangegeven in de algemene verkoopvoorwaarden). Het college
kan, gemotiveerd, ontheffing hiervoor verlenen;
- Uiteindelijke bestemming van de grond wordt bepaald door afweging van alle opties en
prioriteitstelling. Bij de besluitvorming wordt dit aangegeven.
Financiële kaders
- Hanteren van de voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Transparant grondbeleid tijdens de planning en control cyclus (begroting, PPN, jaarrekening).
Grondprijzen
- De gemeente hanteert bij verkoop/uitgifte van grond op het betreffende beleid afgestemde
marktconforme grondprijzen;
- In het begin van ieder jaar worden de richtprijzen voor verkoop van (diverse categorieën)
woningen, bedrijfskavels, groen– en reststroken via een raadsinformatiebrief ter kennis
aangeboden aan de raad.
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Risico’s en weerstandsvermogen
- Voor niet voorzienbare/moeilijk kwantificeerbare risico’s binnen de grondexploitaties wordt, op
basis van een jaarlijkse actuele risicoanalyse, de gewenste reserve bepaald;
- Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken worden, waar nodig, beheersmaatregelen
genomen;
- Jaarlijks bij de programmabegroting en –rekening worden voorstellen gedaan over de hoogte
van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.
Transparant grondbeleid
Toepassen van de kadernota grondbeleid van de gemeente Oisterwijk door onder andere
- jaarlijks de grondexploitaties te actualiseren en door de raad vast te laten stellen ten behoeve
van de begroting;
- verantwoording afleggen over de financiën en voortgang van de grondexploitaties in de
paragraaf grondbeleid en in een afzonderlijk document bij de jaarrekening;
- actuele risico-inventarisatie KVL en inschatting van de risico’s van de overige exploitaties. Het
weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt telkens bij de jaarrekening hierop afgestemd.
Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties
Zoals aangegeven in de Kadernota grondbeleid worden de grondexploitaties jaarlijks
geactualiseerd. Bij de actualisatie kijken wij naar mogelijke wijzingen op de onderdelen kosten en
opbrengsten, rente, (woning)programma en de planning. Op de grotere en langlopende exploitaties
kijken wij ook naar indexeringen van kosten en opbrengsten. De laatste actualisatie hebben wij
gedaan op basis van de werkelijke cijfers tot en met de jaarrekening 2020. De aanpassingen die
wij nadien hebben aangebracht in de exploitaties zijn minimaal; we hebben de rente geactualiseerd
en daarnaast waar nodig een indexatie doorgevoerd. Wij verwijzen voor meer informatie per
grondexploitatie naar de bijlagen zoals wij deze bij het raadsvoorstel voor actualisatie van
grondexploitaties hebben gevoegd.

Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties in 2021
Pannenschuur Buiten:
In 2021 zijn alle resterende zelfbouw kavels (11) van fase I overgedragen aan de kopers en zijn
de opbrengsten gegeneerd. Er volgt nog een verkaveling van de laatste 5 kavels, die op dit moment
nog in een stankcirkel liggen. De opbrengsten van deze kavels zijn geraamd op € 0.900 miljoen.
De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen is reeds opgestart en verwacht wordt deze
kavels eind 2022/2023 te zullen verkopen.
Volgens recente informatie is er veel belangstelling voor de kavels. In 2021 is op basis van de
voorgeschreven berekenmethode een winst van € 1.896.946 genomen. Hiermee komt de totale
winstneming op € 7.266.601. De kosten voor het BRM/WRM zijn op basis van laatste inzichten
naar beneden bijgesteld. Het eindresultaat is hierdoor met ca 0,378 miljoen verbeterd. Bij de
actualisatie is uitgegaan dit project eind 2023 af te sluiten. Inspanningen zijn gericht om de
planning te halen.
Merodelaan:
Voornemens was om op dit locatie één ruimte-voor-ruimte woning te realiseren. De raad heeft
echter besloten om de bestemming op deze locatie niet te wijzigen waardoor de geprognosticeerde
opbrengst van ca € 0,500 miljoen niet meer gerealiseerd wordt. Deze tegenvaller is in de grex
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verwerkt en mede hierdoor heeft de grex een nu een negatief eindresultaat van ca € 0.041 miljoen
negatief. De RvR titel kan overigens nog elders in de gemeente worden ingezet.
KVL:
Met de woningcorporatie Leystromen is een overeenkomst gesloten voor het realiseren van 48
sociale huurwoningen op KVL. Een deelproject van 21 woningen is in 2019 gerealiseerd. Voor het
tweede deel betreffende 27 sociale woningen (Nijverheidsweg West) loopt nog een
beroepsprocedure. In de risicoanalyse wordt hiermee rekening gehouden.
Voor de resterende werkzaamheden is een nieuwe kostenraming gemaakt en zijn deze nieuwste
inzichten in de grex verwerkt. De laatste geactualiseerde grondexploitatie resulteert in een (extra)
tekort van ca € 236.346,- . De verliesvoorziening is in 2021 met dit bedrag aangevuld ten laste
van de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.
Studiegebied (naast KVL):
Afgelopen jaar zijn de werkzaamheden in het kader van de herinrichting door de gemeente
afgerond en het lag dan ook in de verwachting dat deze grondexploitatie eind 2021 zou worden
afgesloten. Aan de opbrengstenzijde stond nog wel een rekening open van de marktpartij met
welke partij is overeengekomen over een periode van zes jaar (een deel van) de
parkeeropbrengsten af te dragen. De marktpartij bleek vanwege de bijzondere omstandigheden
van de coronapandemie evenwel haar betalingsverplichtingen niet na te (kunnen) komen,
waardoor een betalingsregeling diende te worden getroffen. Vervolgens heeft de gemeente, mede
op advies van de commissie BBV, besloten de grondexploitatie langer in exploitatie te houden
totdat het totaal met de marktpartij overeengekomen bedrag (ca. 600k) zal zijn ontvangen.
Gelet op de gesloten overeenkomst, de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen en de
contacten met de marktpartij ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de nog te ontvangen
opbrengsten niet zullen worden ontvangen. Daar verder alle werkzaamheden zijn afgerond rest
nog slechts de afwikkeling van de betalingen.
Derhalve wordt de grondexploitatie Studiegebied KVL volgens de door de gemeente uitgevoerde
actualisatie per 1 januari 2022 naar verwachting eind 2027 afgesloten met een tekort van ca. €
2.496.668. Per 1 januari 2022 dient dan ook ter afdekking van dit deficit een extra voorziening te
worden getroffen van ca. € 149.742.

Locatie de Leye:
Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde concept Beekdal Park zijn een aantal
scenario’s op hoofdlijnen doorgerekend. Deze zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd in juli
2021. Uit deze scenario’s blijkt de opbrengstpotentie voor het gebied, afhankelijk van de gekozen
inrichting en het programma. Op dit moment werken gemeente, woningcorporatie Leystromen en
zorginstelling Thebe aan een gezamenlijke visie op het gebied. Deze visie wordt vervolgens
ruimtelijk doorvertaald in een stedenbouwkundige uitwerking in de vorm van een
voorkeursscenario. De uitwerking van de scenario’s zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd
ter besluitvorming. Daarbij hoort dan ook een aanpassing van de GREX. Op basis van de reeds
doorgerekende scenario’s is ervoor gekozen om in de begroting de opbrengst met ca € 0,500
miljoen naar beneden bij te stellen.
De grondexploitatie is daarbij geactualiseerd op het meest gunstige scenario. Het eindresultaat is
positief maar t.o.v. de grex 2021 neemt de opbrengst af met ca € 1.174.613 naar € 1.225.728.
Echter, tijdens de raadsvergadering van juli 2021, heeft de gemeenteraad een tweetal
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amendementen aangekomen. Deze amendementen vragen o.a. om een grotere hoeveelheid
sociale woningen en ondergronds parkeren. Er wordt gekeken hoe deze amendementen verwerkt
kunnen worden in een nieuw stedenbouwkundig scenario. Het is waarschijnlijk dat deze
amendementen het opbrengend vermogen flink onder druk zullen zetten.
.

Locatie de Wingerd:
Deze locatie is in 2018 in exploitatie genomen. Op de locatie heeft woonstichting Leystromen 14
sociale huurwoningen gerealiseerd. Alle werkzaamheden zijn conform planning afgerond en de
grondexploitatie wordt derhalve per 31 – 12 -2021 afgesloten met een gering verlies van € 31.000.
Ten opzichte van de grex van 2021 is het resultaat met ca € 10.000 verbeterd omdat er minder
woonrijp kosten zijn gemaakt.
Uitbreiding bedrijventerrein (Bedrijfsweg):
Op dit moment zijn er op de bestaande bedrijventerreinen geen kavels van de gemeente meer
beschikbaar. In 2019 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren met als doel inzicht te
krijgen in de leegstand op bestaande bedrijventerreinen, de behoefte vanuit de lokale markt naar
uitbreiding- of verplaatsingsmogelijkheden, etc. Daarbij is er ook aandacht geschonken aan de
mogelijkheden van invulling/revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen. Uit het onderzoek
blijkt dat er de komende jaren behoefte is aan uitbreidingsmogelijkheden. De resultaten zijn in
2021 aan de raad gepresenteerd en op basis daarvan is om een aanvullend onderzoek gevraagd.
Het rapport is in concept afgerond en de conclusie is dat in Oisterwijk behoefte is aan ca 8 ha
bedrijfsterrein. De bevindingen van dit onderzoek zal in juli 2022 in breed verband aan de raad
worden voorgelegd. Hierbij worden alle mogelijke locaties om bedrijfsterreinen te ontwikkelen in
beeld worden gebracht.
Beekdal:
De grondexploitatie Beekdal is in 2021 aan de gemeente Oisterwijk overgedragen.
Op de locatie Beekdal is een sporthal gesloopt en is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Er is
in 2021 een grondreserveringsovereenkomst met Woningcorporatie Woonveste en een CPOinitiatief Stichting Beekdal 2.0 afgesloten. Afgesproken is dat Woningcorporatie Woonveste 7
sociale huurwoningen realiseert. Stichting Beekdal 2.0 ontwikkeld op locatie 7 middelduur of dure
woningen. De grondexploitatie is geactualiseerd en heeft een gering negatief eindresultaat van ca.
€ 9.000. De verwachting is dat dit project in 2024 afgerond wordt.
’t Hopveld
Deze grondexploitatie is eveneens overgekomen van de gemeente Haaren. In totaal zijn er 7 kavels
in het project Hopveld. Vijf hiervan zijn bedrijfskavels, één kavel is een bedrijfs-woonkavel en één
kavel is als woonkavel. In 2021 is een bedrijfskavel verkocht en voor de overige kavels is een
bedrijfsmakelaar ingeschakeld. De interesse is groot en verwacht wordt dat de kavels spoedig
verkocht worden. Het verwachte eindsaldo is € 0,716 miljoen nadelig.
Financiën
- Op de door de gemeente geactualiseerde grondexploitatie van het KVL versie 27.1 is een
risicoanalyse uitgevoerd. Daarbij zijn, onderverdeeld in tweetal risicoclusters, vier risico’s
onderkend. Het totale risicobedrag heeft een omvang van € 370.000 en is als volgt over de
clusters verdeeld:
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Baten : € 130.000
Kosten : € 240.000
Ten opzichte van vorig jaar is het risicobedrag van € 390.000 met € 20.000 (5%)
afgenomen.
Binnen het risicobedrag heeft zich ten opzichte van vorig jaar een verschuiving voorgedaan
van risico’s van de baten naar de kostenzijde. De markt is minder risicovol geworden terwijl
er vanwege ontwikkelingen bij de planuitwerking kans is op het verder in tijd uitlopen van
de grondexploitatie.
Geadviseerd wordt een bedrag van € 370.000 als risicovoorziening 2022 voor de
ontwikkeling van het KVL-terrein te hanteren.
In tegenstelling tot de verwachting is de grondexploitatie Studiegebied KVL niet eind 2021
afgesloten, maar blijft deze geopend totdat nog te ontvangen betalingen over een reeks
van jaren zijn ontvangen. Daar de verwachting is dat de debiteur aan zijn
betalingsverplichtingen zal voldoen is de betreffende grondexploitatie niet (meer) bij de
risicoanalyse betrokken. De nieuwe risicoanalyse wordt steeds, zodra deze gereed is,
besproken in de auditcommissie. De grondexploitaties KVL en Studiegebied worden tevens
besproken in de auditcommissie.
De grondexploitaties De Leye, Bedrijfsweg en Pannenschuur Buiten hebben op basis van
de laatst bekende gegevens een verwacht positief eindresultaat. De Wingerd en de
Merodelaan zijn per 31 – 12 – 2021 met een verlies afgesloten. De prognose voor de
Merodelaan was vorig jaar nog positief met een eindwaarde van ca € 0,500 miljoen. De
grondexploitaties Beekdal en ‘t Hopveld, overgenomen van Haaren zijn dit jaar aan het
grondbedrijf toegevoegd. Beide grondexploitaties hebben een negatief eindresultaat maar
in de balansverdeling van 2020 is hiermee rekening gehouden.
Voor de grondexploitaties met een verwacht negatief eindresultaat is conform BBV
voorschriften verliesvoorzieningen getroffen. Bij de jaarrekening 2021 is voor de risico’s
overige exploitaties daardoor een bedrag gereserveerd. Dit bedrag is op basis van de
nieuwe cijfers bijgesteld.
Methode BBV voor (tussentijdse) winstnemingen bij grondexploitaties
Sinds 2017 zijn de BBV voorschriften voor de wijze van (tussentijdse) winstneming bij de
grondexploitaties gewijzigd. In het kort moet het percentage gerealiseerde kosten en het
percentage gerealiseerde opbrengsten worden losgelaten op de totale winstraming van het
project, de zg. percentage of completion (POC)-methode.
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Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per 31-12-2021
Stand per 31-12-2020
Overheveling naar algemene reserve

€

971.860
€

(cfm.. besluit vaststelling jaarrekening 2020)
Begin balans Haaren

-

Verhoging verliesvoorziening KVL
Verhoging verliesvoorziening KVL Studiegebied
Verhoging verliesvoorziening Hopveld
Verlaging verliesvoorziening Beekdal
Tussentijdse winstneming Pannenschuur Buiten
Afsluiten De Wingerd
Afsluiten Merodelaan

€
€
€
€
€
€
€
€

325.000
-236.346
-149.742
-1.963
-4.235
1.896.946
10.377
-41.227

Stand per 31-12-2021

€

2.770.670

Benodigde reserve per 31-12-2021
- KVL & Studiegebied (KVL Oost)
- Overige grexen

€
€
€

770.670
370.000
400.670

Voorstel: Storten naar de Algemene Reserve

€

2.000.000

*) Gezien het saldo van het Grondbedrijf, wordt voorgesteld een bedrag van € 2.000.000 naar de Algemene
reserve te storten.

KVL - Terrein
KVL - Studiegebied
De Leye
Bedrijfsweg
Pannenschuur Buiten
Beekdal
Hopveld
De Wingerd
Merodelaan
Totaal

-€ 39.941.679
-€ 429.477
-€ 525.043
-€ 459.614
-€ 3.770.135
-€ 45.536
-€ 45.536
-€ 45.536
-€ 579.929
-€ 48.777
-€ 48.777
-€ 971.421
-€ 317.471
-€ 51.000
-€ 139.000
-€ 384.485
-€ 7.430.951
-€ 288.614
-€ 123.692
-€ 225.035
-€ 201.390
-€ 254.620
-€ 59.540
-€ 4.097.413
-€ 203.000
-€ 199.000
-€ 327.699
-€ 41.227
-€ 56.731.538 -€ 1.267.794 -€ 1.335.668 -€ 1.920.596

-€ 45.536
-€ 926.261
-€ 1.265.794

-€ 2.237.591

-€ 91.072
-€ 695.023
-€ 600.000
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/m
BW

Kosten t/m 2026

20
26

Overzicht kosten per project

-€ 1.414.134
-€ 273.216
-€ 2.690.259
-€ 2.440.279
-€ 412.306
-€ 515.550
-€ 402.000

-€ 1.386.095 -€ 8.147.744
Eindtotaal
-€ 64.879.282

In bovenstaand tabel wordt per project de gerealiseerde boekwaarde t/m 2021 en de
toekomstige kosten in beeld gebracht. Er is reeds 86% van de kosten gemaakt. Voor de
Bedrijfsweg en De Leye die nog nader uitgewerkt moeten worden zijn nog weinig kosten
gemaakt. De kosten volgen doorgaans de planning en is t/m 2026 gelijkelijk verdeeld.
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Overzicht opbrengsten per project

In bovenstaand overzicht wordt de gerealiseerde opbrengsten en de nog te genereren
opbrengsten in beeld gebracht. Er is reeds 72% van de opbrengsten gerealiseerd. Het restant
van de opbrengsten wordt voornamelijk in 2023, 2025 en 2026 verwacht.

Winstprognose grondbedrijf
Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan de volgende indicatieve prognose worden
gemaakt van de onderhanden projecten:
Totaal BW 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming restant Eindtotaal
KVL - Terrein

-€ 9.132.402

€ 965.773

€ 2.771.335

-€ 459.614

€ 3.277.494 -€ 5.854.908

KVL - Studiegebied

-€ 2.832.452

€ 55.964

€ 55.964

€ 55.964

€ 55.964

€ 111.928

€ 335.784 -€ 2.496.668

De Leye

-€ 579.929

-€ 48.777

-€ 48.777

-€ 971.421

€ 1.321.697

€ 1.552.935

€ 1.805.657 € 1.225.728

Bedrijfsweg

-€ 317.471

-€ 51.000

-€ 139.000

-€ 384.485

€ 2.089.342

€ 2.755.136

€ 4.269.993 € 3.952.522

Pannenschuur Buiten

€ 7.638.506

-€ 288.614

€ 776.533

Beekdal

-€ 225.035

-€ 201.390

€ 308.355

Hopveld

-€ 1.830.228

€ 554.953

€ 558.953

€ 487.919 € 8.126.425
€ 109.110

€ 216.075

-€ 8.960

€ 1.113.906

-€ 716.322

De Wingerd

-€ 31.699

-€ 31.699

Merodelaan

-€ 41.227

-€ 41.227

Totaal

-€ 7.351.936

€ 986.909 € 4.283.363 -€ 1.650.446

€ 3.467.003

€ 4.419.999 € 11.506.828 € 4.154.892

Opmerkingen
- De reeds afgesloten grondexploitaties (<2021) zijn buiten beschouwing gelaten en niet meer
in dit overzicht opgenomen.
- De verwachte winstnemingen worden in een aparte overzicht gepresenteerd.
- De kosten en (verwachte) verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied, De Wingerd,
Merodelaan, Beekdal en Hopveld) worden in het rood weergegeven. Voor de genoemde
bedragen zijn al voorzieningen aanwezig.
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De winstprognose is ten opzichte van de jaarrekening 2020 gewijzigd. We hebben de
rentelasten geactualiseerd, dit betreft een geringe negatieve wijziging van 0,65% naar 0,67%.
Op basis van de actualiteit zijn de opbrengsten van de De Leye en Bedrijfsweg nu realistisch in
de tijd en in de grondexploitaties verwerkt. Voor de Leye is t.o.v. de grex 2021 in de begroting
de opbrengst met €0,500 miljoen afgewaardeerd. Bij de actualisatie van 2022 is voor het
inrichten van het openbaar gebied gerekend met een hoog kwaliteitsniveau en is het
geprognosticeerde resultaat nogmaals naar beneden bijgesteld. Daarnaast is de grex
Merodelaan per 31 december 2021 afgesloten en wordt de RvR – titel niet ingezet. De
geprognosticeerde opbrengst van ca € 0,500 miljoen komt hierdoor te vervallen waardoor de
grex nu een negatief eindresultaat heeft. Tot slot is op verzoek van de raad een aanvullend
onderzoek naar het nut en noodzaak van het ontwikkelen van bedrijfsterreinen (Bedrijfsweg)
in Oisterwijk onderzocht. Het onderzoek is afgerond en de resultaten hiervan worden in juli
2022 aan de raad gepresenteerd.
Winstneming
Op basis van de POC-methodiek zijn voor de grondexploitaties met een positief eindresultaat
de (tussentijdse) winsten 2021 berekend en opgenomen. In onderstaand tabel wordt de
prognose van de winstuitnames weergegeven.
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Paragraaf Verbonden partijen
Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze
leveren een bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden
partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s.
Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie en
risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.
Een partij wordt beschouwd als een verbonden partij als de gemeente een bestuurlijk én een
financieel belang heeft in die partij.
Er worden vier categorieën van verbonden partijen onderscheiden, te weten:
1. Gemeenschappelijke regelingen
2. Vennootschappen
3. Stichtingen en verenigingen (niet van toepassing in Oisterwijk)
4. Overige verbonden partijen (niet van toepassing in Oisterwijk)
Bij het opmaken van jaarrekening van Oisterwijk zijn de jaarrekeningen van de verbonden partijen
nog niet af. Daarom wordt bij het kopje ‘Financieel belang’ de gegevens van de jaarrekening t-1
van de verbonden partij verwerkt.

1.

Gemeenschappelijke regelingen

GGD Hart voor Brabant, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
Doelstelling

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Publiek
belang en
reden voor
deelname

-

Wijze van
samenwerking

De GGD voert de wettelijke gemeentelijke taken uit en levert bouwstenen
aan voor de 4-jaarlijkse vaststelling van het regionale gezondheidsbeleid,
waarin ook een lokale paragraaf is opgenomen.

Zeggenschap
van de
gemeente

Gemeenschappelijke regeling van 25 gemeenten (regio’s Midden-Brabant,
’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost). Het Algemeen Bestuur heeft 25
leden, van elke gemeente 1 collegelid met 1 stemrecht. Het Dagelijks
Bestuur heeft 7 leden.

Financieel
belang

De inwonersbijdrage 2021 voor Oisterwijk bedroeg € 1.107.775. Dit is
gebaseerd op een bedrag per inwoner van € 34,09

-

uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die de gemeente
verplicht tot het instellen en in stand houden van een
gezondheidsdienst;
toezichtstaken Wet kinderopvang;
bijdrage leveren aan het opschalen bij grote incidenten.

Het exploitatieresultaat 2020 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg
€ 247.000 positief. Het eigen vermogen begin en ultimo 2020 bedroeg resp.
€ 8,5 mln. en € 7,8 mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 2020
bedroeg resp. € 8,4 mln. en € 31,1 mln.
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Overige
relevante
gegevens en
risico’s

Risico’s: niet bekend
Verdere samenwerking met RIVM/VWS en andere GGD-en inzake
infectieziektebestrijding. Afstemmen WMO met werkzaamheden GGD
(uitvoering regionaal en lokaal gezondheidsbeleid). Vergroten van de
veiligheid in samenwerking met de veiligheidsregio’s.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd te Tilburg
Doelstelling

Uitvoering van alle vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het
gebied van milieu die behoren tot het verplichte basistakenpakket, aanpak
van ketenvraagstukken en milieucriminaliteit (regio-overstijgende taken) en
uitvoering van verzoektaken van gemeenten en provincie (milieutaken die
niet tot het basistakenpakket behoren).

Publiek
belang en
reden voor
deelname

Iedere gemeente is verplicht een groot aantal milieutaken (de zogenaamde
basistaken) uit te laten voeren door een omgevingsdienst. Voor de gemeente
Oisterwijk is dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit biedt de
volgende voordelen:
- Er is een kritische massa georganiseerd die het mogelijk maakt om te
beschikken over de vereiste menskracht en deskundigheid;
- Geen verschil meer in de aanpak van de handhaving en behandeling van
burgers en bedrijven;
- De mogelijkheid om omgevingsproblemen aan te pakken die afzonderlijke
besturen te boven gaan;
- De informatiehuishouding- en uitwisseling stroomlijnen voor de aanpak
van de zware en georganiseerde milieucriminaliteit.

Wijze van
samenwerking

De juridische verankering is geregeld via een Gemeenschappelijke Regeling.

Zeggenschap
van de
gemeente

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen 27 gemeenten en de provincie
deel. Deze 28 partners zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Wethouder Eric Logister van de gemeente Oisterwijk is afgevaardigde in het
algemeen bestuur.

Financieel
belang

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk is in 2021 € 683.000 geweest.
Uit de jaarrekening van de OMWB 2020 blijkt dat:
Het eigen vermogen op 1-1-2020 € 2.609.000 en op 31-12-2020 €
2.325.000 is
Het vreemd vermogen op 1-1-2020 € 3.880.000 en op 31-12-2020 €
3.480.000 is

Overige
relevante
gegevens en
risico’s

De (financiële) impact van het COVID-19 virus is moeilijk in te schatten. Qua
continuïteit verwachtte de OMWB geen risico. Mogelijk heeft dit wel geleid tot
productieverlies en/of minder opdrachten.
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Veiligheidsregio Midden– en West Brabant, gevestigd te Breda
Doelstelling

De Veiligheidsregio is ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding
in ons land te verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de
risico’s van brand, rampen en crisis.

Publiek
belang en
reden voor
deelname

De deelname is verplicht op basis van de bestaande regelingen, zoals de Wet
Veiligheidsregio’s.

Wijze van
samenwerking

Onder de basistaken van de Veiligheidsregio behoren het in stand houden van
een brandweer, de bijbehorende meldkamerfunctie en het organiseren van
rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het programmaplan van de
Veiligheidsregio zijn daarnaast een aantal thema’s gedefinieerd waar extra
aandacht voor is.

Zeggenschap
van de
gemeente

In de Veiligheidsregio nemen 24 gemeenten deel. De gemeente Oisterwijk
wordt vertegenwoordigd door de burgemeester die net als de andere
gemeenten één stem heeft in het algemeen bestuur. Daarnaast is de
burgemeester lid van het dagelijks bestuur met de portefeuille middelen.

Financieel
belang

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk aan de Veiligheidsregio Midden-West
Brabant in 2021 is €1.485.816.
Uit de jaarrekening van de Veiligheidsregio 2020 blijkt dat
Het eigen vermogen op 1-1-2020 € 18.832.000 en op 31-12-2020 €
19.531.000 is
Het vreemd vermogen op 1-1-2020 € 40.519.000 en op 31-12-2020 €
43.130.000 is
Risico’s: ongewenste budgetoverschrijdingen. Het eventuele aandeel van
Oisterwijk hierin is echter dermate klein dat dit specifieke risico voor onze
gemeente te verwaarlozen is. Daarnaast is er gezien het huidige financiële
beleid geen reden om deze risico’s als onaanvaardbaar te beschouwen.

Overige
relevante
gegevens en
risico’s

Hart van Brabant, gevestigd te Tilburg.
Doelstelling

Een netwerksamenwerking van Brabantse gemeenten om vanuit het
publieke domein de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant – uitgaande
van het beginsel van lokale autonomie – te faciliteren en stimuleren.
Maatschappelijke uitdagingen op gebied van Mens & Samenleving,
Economie en Leefomgeving & Milieu worden gezamenlijk opgepakt.

Publiek
belang en
reden voor
deelname

Schaalgrootte is nodig op verschillende, gemeentegrens overstijgende,
thema’s om toekomstgericht te zijn. Grote maatschappelijke opgaven zoals
in het Sociaal Domein kunnen alleen opgepakt worden in samenwerking.

Wijze van
samenwerking

Een gezamenlijk opgestelde strategische meerjarenagenda is uitgangspunt
voor diverse uitvoeringsprojecten. Hierop sturen portefeuillehouders
(bestuurders uit deelnemende gemeenten) werkgroepen aan.
Gemeenschappelijk overleg vindt plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4
keer per jaar plaatsvindt. Op deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging
van alle gemeenten in Midden-Brabant aanwezig.
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Zeggenschap
van de
gemeente

Aantal deelnemende gemeenten is negen. Elke gemeente heeft 1 stem. Alle
burgemeesters vormen het algemeen bestuur. Er is een dagelijks bestuur
met vertegenwoordiging van enkele gemeenten.

Financieel
belang

De bijdrage 2021 van de gemeente Oisterwijk bedroeg € 138.233 (€ 4,27
per inwoner) en een bijdrage van €7.391 voor de tijdelijke inzet van een
programmamanager Sociaal Domein voor regio Hart van Brabant.
•
Het Eigen vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 € 103.265 en per 31-12-2020 € 8.316.848
•
Het Vreemd vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 € 16.761.893 en per 31-12-2020 € 19.473.891
•
Nog te bestemmen resultaat 2020 € 6.329.172
De bijdrage van Oisterwijk inzake de jeugdhulp bestaat uit de integratie
uitkering min de lokale kosten verrekend met het resultaat na toepassing
van het solidariteitsprincipe in Hart van Brabant en was op basis van 2021
€ 8.186.871.

Overige
relevante
gegevens en
risico’s

In het jaar 2022 wordt de strategische meerjarenagenda 2019-2023,
vervangen door een kern- en keuze agenda, opgesteld door de
deelnemende gemeenten.

Midpoint Brabant, gevestigd te Tilburg.
Doelstelling

Een netwerksamenwerking van Brabantse gemeenten, andere overheden,
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de ontwikkeling van de regio
Midden-Brabant te faciliteren en stimuleren. Maatschappelijke uitdagingen
op gebied van Economie worden gezamenlijk opgepakt.

Publiek
belang en
reden voor
deelname

Schaalgrootte is nodig op verschillende, gemeentegrens overstijgende,
thema’s om toekomstgericht te zijn. Midpoint Brabant staat voor, met
name, de economische ontwikkeling in de regio, zoals bijvoorbeeld de
arbeidsmarkt ontwikkeling.

Wijze van
samenwerking

Midpoint is een stichting binnen regio Hart van Brabant. Een gezamenlijk
opgestelde strategische meerjaren agenda is uitgangspunt voor diverse
uitvoeringsprojecten. Hierop sturen portefeuillehouders (bestuurders uit
deelnemende gemeenten) werkgroepen aan. Gemeenschappelijk overleg
vindt plaats op de Hart van Brabant-dag, die 4 keer per jaar plaatsvindt. Op
deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle gemeenten in MiddenBrabant aanwezig.
Aantal deelnemende gemeenten is negen. Er is een dagelijks bestuur met
vertegenwoordiging uit enkele gemeenten.

Zeggenschap
van de
gemeente
Financieel
belang

De bijdrage 2021 van de gemeente Oisterwijk bedroeg € 138.233 (€ 4,27
per inwoner) voor Midpoint Brabant.
•
Het Eigen vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 € 902.582 en per 31-12-2020 € 938.089
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•
Het Vreemd vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 € 1.963.508 en per 31-12-2020 € 2.367.302.
•
Gerealiseerd resultaat 2020 € 35.507
Overige
relevante
gegevens en
risico’s

N.v.t.

Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
Doelstelling

Het beheer van de gesloten stortplaats De Vlagheide, alsmede behartiging
van de belangen van het Stadsgewest, alsmede de zogeheten
contractgemeenten binnen de Bestuursraad van het Provinciale
Nazorgfonds;

Publiek
belang en
reden voor
deelname

In verband met de opsplitsing van de gemeente Haaren is de gemeente
Oisterwijk toegetreden tot de GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Gemeente
Oisterwijk is daarom nu formeel deelnemer van deze GR.

Wijze van
samenwerking

GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Zeggenschap
van de
gemeente

1,62%

Financieel
belang

In 2020 is reeds een gedeelte van de risico’s verlaagd doordat het negatieve
eigen vermogen van het stadsgewest is verlaagd. De kosten hiervoor, zijn
destijds nog ingebracht door de voormalige gemeente Haaren.
Vanaf 2021 is de gemeente Oisterwijk mede eigenaar geworden van deze
verbonden partij. De bijdrage 2021 van de gemeente Oisterwijk bedroeg €
1,42/inwoner (op basis van inwonertal gemeente Haaren per 1-1-1998. De
verdeling is gemaakt op basis van verdeelsleutel herindeling Haaren).
•
•
•

Overige
relevante
gegevens en
risico’s

Het Eigen vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 €-/- 6.809 en per 31-12-2020 € -/- 1.885
Het Vreemd vermogen bedraagt:
per 01-01-2020 €7.486 en per 31-12-2020 € 6.800
Gerealiseerd resultaat 2020 € 4.294

Het toe treden in de gemeenschappelijke regeling betekent dat we vanaf nu
ook jaarlijks een bedrag moeten bijdragen. Dit is vanaf de begroting 2022
verwerkt. De jaarlijkse lasten van het beheer van de stortplaats worden
ingaande 2021 gedekt uit een bedrag per inwoner. Het gebruikte
verdeelsleutel is het inwonertal per 1-1-1998 (datum in liquidatie gaan van
het Stadsgewest).
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Voor de bijdrage van de gemeente Oisterwijk zijn alleen de inwoners van
het dorp Haaren meegerekend. Voor 2021 is de bijdrage geraamd op € 1,42
per inwoner voor een totaal van 5.448 inwoners. Voor 2021 gaat het om
ongeveer € 7.000. Het bedrag neemt de komende jaren af.

2. Vennootschappen
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG), gevestigd te ‘s-Gravenhage
Doelstelling

Voor de gemeente Oisterwijk vormt het aandeelhouderschap van de BNG een
duurzame belegging. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Zeggenschap
van de
gemeente

Via het stemrecht op de aandelen heeft de gemeente Oisterwijk zeggenschap.

Financieel
belang

De gemeente Oisterwijk heeft 7.845 aandelen van € 2,85 per aandeel.
•
•
•

Het Eigen vermogen bedraagt:
per 31-12-2019 € 4.887 mln. en per 31-12-2020 € 5.097
Het Vreemd vermogen bedraagt:
per 31-12-2019 € 144.802 mln. En per 31-12-2020 € 155.262
De Nettowinst na belastingen 2020 bedroeg € 221 mln.

Brabant Water NV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
Doelstelling

Doelstelling is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere
watervoorziening voor iedereen binnen het werkgebied van Brabant Water.

Zeggenschap
van de
gemeente

Als
aandeelhouder
heeft
aandeelhoudersvergaderingen.

Financieel
belang

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde.
Het financiële risico is daarmee nihil.
•
•
•

de

gemeente

stemrecht

bij

Het Eigen vermogen bedraagt:
per 31-12-2019 € 665 mln. en per 31-12-2020 € 674 mln.
Het Vreemd vermogen bedraagt:
per 31-12-2019-2019 € 479 mln. en per 31-12-2019 € 523 mln.
De Nettowinst na belastingen 2020 bedroeg € 9 mln.
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Paragraaf Lokale heffingen
We gaan in deze paragraaf in op de ontwikkeling van de bestaande lokale algemene belastingen
en heffingen.

Inleiding
Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden:
1. De algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent
dat de opbrengsten niet gelabeld zijn, maar voor alle gemeentelijke taken en
voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de
gemeente dat geld besteedt. De gemeente heeft de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting,
precariobelasting op kabels en leidingen, reclamebelasting en parkeerbelasting.
2. Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor
specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voor
bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die
de gemeente voor de betreffende taak of voorziening maakt. De gemeente heeft de
volgende bestemmingsbelastingen: rioolheffing en afvalstoffenheffing.
3. Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De
belangrijkste retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor een bij de gemeente
aangevraagde dienst, zoals het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als
bij bestemmingsbelastingen mogen retributies niet meer dan kostendekkend zijn.
De gemeente heeft de volgende retributies: marktgelden en leges.
Beleid ten aanzien van lokale heffingen
MaatschapIndicator
Meetbaar doel
pelijk effect
Aanvaardbare
belastingdruk
in de gemeente
Oisterwijk

Belastingdruk is
in verhouding
tot voorafgaand
jaar

De lastendruk in
Oisterwijk op het
huidige niveau te
behouden dan wel
de verhogingen tot
een minimum te
beperken.

Realisatie 2021
-

-

-

-
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De OZB is trendmatig verhoogd
met de inflatiecorrectie van 1,8%.
De tarieven afvalstoffenheffing en
rioolheffing zijn 100%
kostendekkend berekend.
De forensen- en toeristenbelasting
zijn beide trendmatig verhoogd
met de inflatiecorrectie van 1,8%.
Precariobelasting (m.u.v. buizen,
kabels, draden of leidingen),
marktgelden en reclamebelasting
zijn verhoogd met de
inflatiecorrectie van 1,8%.
Leges zijn aangepast conform het
onderzoek ‘kostendekkendheid
leges’.

Toelichting op beleid ten aanzien van lokale heffingen
Het beleidsdoel van de gemeente is jaarlijks om de lastendruk van de burgers om op een
gelijk niveau te houden ten opzichte van het voorgaande jaar. Het jaar 2021 heeft in het
teken gestaan van de ombuigingsmaatregelen om de weerstandsratio van de gemeente te
verbeteren. Alle overige belastingsoorten zijn trendmatig verhoogd. Het doel bij deze
belastingsoorten is om de lastendruk te gelijk te houden ten opzichte van vorig jaar.
Overzicht gerealiseerde opbrengsten versus geraamde opbrengsten 2021
Belastingen en leges
Onroerendezaakbelastingen
Afvalstoffenheffing****
Rioolheffing
Leges (zie specificatie)
Parkeerbelasting***
Toeristen- en Forensenbelasting***
Precariobelasting
Reclamebelasting
Marktgelden
Totaal

Begroting

Begroting

Realisatie

2021*

2021 na wijz.**

2021

Verschil

6.923.306
2.311.588
2.654.789
1.338.340
1.079.591
904.630
1.700.570
91.620
27.139

8.440.054
2.772.021
3.212.295
1.636.850
1.079.591
1.010.130
1.705.570
91.620
32.838

8.412.310
2.728.405
3.262.433
1.665.036
807.121
1.002.555
266.458
93.442
21.463

-27.744
-43.615
50.138
28.186
-272.469
-7.574
-1.439.112
1.822
-11.375

€ 17.031.573

€ 19.980.969

€ 18.259.223

-1.721.743

* betreft primitieve begroting (dus ex begr.wijz 1 Haaren en berap mutaties);
** inclusief begr.wijz1 Haaren + berap;
*** zie ook toelichting coronaherstelplan.
**** betreft alleen de afvalstoffenheffing, dus
exclusief andere afvalopbrengsten, bijv. recycling
en poortopbrengst milieustraat.

Toelichting op de grotere verschillen
De verschillen die zijn ontstaan tussen de geraamde opbrengst en gerealiseerde opbrengst zijn
terug te leiden naar hoofdzakelijk de Corona-crisis. Bijvoorbeeld voor de precariobelasting zijn
aanslagen opgelegd die voor de terrassen gebaseerd zijn op de helft van het jaartarief. Ook de
parkeeropbrengsten zijn lager dan begroot o.a. door de Corona. Hiervoor hebben we
compensatie gekregen vanuit het Rijk.
Precariobelasting
Door een gerechtelijke uitspraak dient een opgelegde precariobelasting van € 1,3 mln. terug te
worden betaald. Dit is verwerkt in het bovenstaande overzicht.
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Specificatie legesopbrengsten

Begroting
2021

Omgevingsvergunning
Beleid en uitvoering Milieu
Basisregistratie personen
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Post en reprografie
Archiefbeheer
Parkeerbeheer
Overige voorzieningen gehandicapten
Huisaansluitingen riolering
Exploitatie verharde wegen
Kinderopvang
overige leges
Vergunningen, meldingen, ontheffingen
APV
Totaal

Mate van kostendekkendheid
Soort belasting

Begroting
na.wijz.
2021
1.083
44.348
72.469
143.664
183.562
0
0
0
5.374
20.910
66.954
4.950
0

-7.439
-1.083
-3.523
-11.443
9.681
-16.713
81
0
12.120
2.062
133.390
-40.699
-7
8.651

66.921

10.025

-56.896

1.636.850 1.665.031

28.181

1.026.615

1.083
36.862
60.187
121.646
153.729
0
0
0
3.238
17.281
21.978
4.327
0
55.307

Lasten

Verschil

2021
1.019.176
0
40.825
61.026
153.345
166.849
81
0
12.120
7.436
154.300
26.255
4.943
8.651

862.702

1.338.340

Realisatie

Baten

% kostendekkendheid

Afvalstoffen (incl. de opbrengsten uit
papier, glas en kunststof)

3.649.008

3.630.546

99%

Riool (incl. ook incidentele opbrengsten)

3.157.537

3.157.537

100%

Toelichting kostendekkenheid
Afval: Belangrijkste verbetering in kostendekkendheid betreft tussentijdse aanpassing tarieven
milieustraat Oisterwijk vanaf augustus 2021. Daarnaast diverse afwijkingen tussen begroot en
werkelijk o.a. door hogere afvalvolumes in 2021 en marktprijzen afvalopbrengsten voor papier,
glas en kunststof.
Riool: diverse voor- en nadelen in de begroting 2021 op riool. De toevoeging in de voorziening
riool valt hierdoor iets lager uit als begroot waarna de kostendekkendheid uiteindelijk 100%
wordt.

Ontwikkeling van de totale belastingdruk
In deze paragraaf vergelijken we de totale gemeentelijke lasten 2021 voor een gemiddeld gezin
ten opzichte van die van 2020. Dit doen we voor zowel een eigenaar als een huurder van een
woning.
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De OZB heffen we over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Het gaat om twee
belastingen, namelijk een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Het gebruikersdeel van
de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen.
Huurders van een woning betalen dus geen OZB. De gemiddelde woz-waarde van woningen is
€ 373.000.
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Onroerendezaakbelastingen

Tarieven 2021

Tarieven 2020

Eigenaren woningen

0,1291%

0,1236%

Eigenaren niet-woningen

0,2101%

0,1921%

Gebruikers niet-woningen

0,1828%

0,1668%

Rioolheffing
Een aantal jaar geleden is in 2017 naast de bestaande gebruikersheffing een rioolheffing voor
eigenaren ingevoerd. Ook eigenaren van panden, die geen gebruikers zijn, betalen rioolheffing.
Door het invoeren van de rioolheffing voor eigenaren is de gebruikersheffing destijds naar
beneden bijgesteld.
Als uitgangspunt is aangenomen dat een eenpersoonshuishouden minder dan 130 m³ water
verbruikt op jaarbasis (eerste staffel van de rioolheffing voor gebruikers) en dat een
meerpersoonshuishouden in de tweede staffel van de rioolheffing is geplaatst.
De rioolheffing kent voor agrarische percelen een speciale regeling. Al het water dat naar de
agrarische percelen wordt toegevoerd wordt namelijk niet volledig geloosd op de gemeentelijke
riolering. De agrarische percelen worden, na een verzoek, in de derde staffel van de rioolheffing
voor gebruikers geplaatst. Deze staffelcode is van toepassing bij een waterverbruik tussen 251
m³ en 500 m³ per jaar.
Rioolheffing voor eigenaren

Tarieven 2021

Tarieven 2020

Woningen

€ 107,15

€ 105,25

niet-woningen

€ 182,21

€ 178,99

€ 53,59

€ 52,65

Garageboxen
Rioolheffing voor gebruikers
tot en met 130 m3

Tarieven 2021

Tarieven 2020

€ 31,80

€ 31,27

van 131 m3 tot en met 250 m3

€ 139,08

€ 136,77

van 251 m3 tot en met 500 m3

€ 332,04

€ 326,35

Afvalstoffenheffing
Gemiddeld aantal ledigingen per huishouden van een REST afvalcontainer bedraagt 8 stuks.
Sinds 2016 is de lediging van de RST-container gratis. Als uitgangspunt is aangenomen dat een
eenpersoonshuishouden 140 liter containers heeft en een meerpersoonshuishouden 240 liter
containers heeft.
Afvalstoffenheffing
vast bedrag per jaar

Tarieven 2021

Tarieven 2020

€ 114,48

€ 112,44

lediging 240 liter Restafval

€ 11,56

€ 11,35

lediging 140 liter Restafval

€ 6,32

€ 6,21
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Vergelijking totale gemeentelijke belastingen
Woningen
Eenpersoonshuishouden
Eigenaar
woning 2020 € 341.000
woning 2021 € 373.000

OZB
€ 421,48
€ 481,54

Riool
€ 136,52
€ 138,95

Afval
€ 162,12
€ 165,04

Totaal
€ 720,12
€ 785,53

Eenpersoonshuishouden
Huurder
woning 2020 € 341.000
woning 2021 € 373.000

OZB
€ 0,00
€ 0,00

Riool
€ 31,27
€ 31,80

Afval
€ 162,12
€ 165,04

Totaal
€ 193,39
€ 196,84

OZB

Riool

Afval

Totaal

€ 421,48
€ 481,54

€ 242,02
€ 246,23

€ 203,24
€ 206,96

€ 886,74
€ 934,73

OZB

Riool

Afval

Totaal

€ 0,00
€ 0,00

€ 136,77
€ 139,08

€ 203,24
€ 206,96

€ 340,01
€ 346,04

Meerpersoonshuishouden
Eigenaar
woning 2020 € 341.000
woning 2021 € 373.000

meerpersoonshuishouden
Huurder
woning 2020 € 341.000
woning 2021 € 373.000

Kwijtschelding
Kwijtschelding is naast betaling en verrekening één van de wijzen waarop een verschuldigde
belasting kan worden voldaan. Kenmerk van kwijtschelding is dat het gaat om belastingplichtigen
die niet in staat zijn anders dan met “buitengewoon bezwaar” de belasting te betalen. Deze
groep belastingplichtigen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend.
Kwijtschelding kan worden verleend voor diverse soorten belastingen. De gemeente Oisterwijk
biedt in de verordeningen rioolheffing en afvalstoffenheffing (diftar) de mogelijkheid om
kwijtschelding aan te vragen. De volgende aantallen aanslagen zijn kwijtgescholden:

2021

2020

255

220

1

5

Afgewezen

163

56

Aantal beschikkingen

419

281

2021

2020

257

150

Gehele kwijtschelding
Gedeeltelijke kwijtschelding

Deze zijn als volgt afgehandeld:
Automatische kwijtschelding
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Verkorte opgave

-

-

Individuele afhandeling

162

131

Totaal

419

281

2021

2020

Afvalstoffenheffing

€ 46.722

€ 40.674

Rioolheffing

€ 17.261

€ 14.985

€ 63.983

€ 55.659

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:

Totaal

Ontwikkelingen rond de belastingheffingen
Het belastingjaar 2021 is door de externe organisatie TOG afgerond. Wij gaan de
belastingwerkzaamheden vanaf 2022 in eigen beheer uitvoeren. Het college en de raad zijn
hierover uitvoerig geïnformeerd met de RIB van 1 februari 2022.
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Paragraaf Covid-19
Covid is niet nieuw meer is, maar heeft wel een financiele mpact. Hieronder wordt voor het inzicht in deze paragraaf alleen de financiele
hoofdlijnen in een staatje weergegeven. Dit staatje is besproken bij de Actualiteitensessie raadsplein 20 januari 2022

Inleiding:
Op 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk ingestemd met het coronaherstelplan. In dit
coronaherstelplan zijn een veertiental maatregelen opgesteld met een totale waarde van €1.226.877 om de sociale en
economische schade van de coronacrisis voor de Oisterwijkse samenleving te herstellen. Ook zijn een aantal
maatregelen erop gericht om vooruit te kijken naar hoe we sterker uit de crisis kunnen komen.
Zoals benoemd in het plan was bij de vaststelling niet te voorzien hoe de
ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld de huidige lockdown). De stand van zaken die
alleen over het maatregelenpakket zoals vastgesteld in oktober 2021. Dit
actualiteitensessie van wethouder Spekle op het raadsplein van 20-01-2022 en
01-2022 van het coronaherstelplan weer.

No.

Maatregel

Omschrijving

Budget totaal

coronasituatie in Nederland zich zou
in dit memo wordt gegeven, gaat dus
memo wordt aangeboden tijdens de
geeft desituatie per maatregel per 13-

Al
uitgegeven

Huidig
budge

Stand van zaken

t

1

Subsidieregeling
maatschappelijke
organisaties

Om onze maatschappelijke organisaties
tegemoet te komen in de schade die ze
hebben geleden door corona en om te
voorkomen dat organisaties gaan omvallen,
stellen we geld beschikbaar

€ 350.000,00

€ 200.533,57

€ 149.466,43

In totaal zijn er 21 subsidieaanvragen
binnengekomen voor de periode 1 januari
tot 30 juni 2021 (duur van de regeling) en
verwerkt. De regeling is nu gesloten.

€ 33.377,00

€ 0,00

€ 33.377,00

Facturatie verhuurders

via de subsidieregeling COVID-19 2021.

2

Aanvulling TVS

We vullen de tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties (TVS)

sportaccommodaties wordt

regelingen aan tot 100% voor die periode
zonder volledige openstelling. Dit doen we
met terugwerkende krachtvoor TVS 2 en
voor TVS 3.

3

4

momenteel uitgezocht voor de afgelopen
periode. Hierin wordt deze aanvulling TVS
meegenomen.Het exacte bedrag van de
benodigde aanvulling is nog niet bekend
maar de verwachting is dathet budget
compleet of grotendeels ingezet gaat
worden.

Impuls
evenementen, geen

We willen de evenementenbranche een
boost geven. Dit doen we door geen

leges

leges op te leggen voor 2021 en 2022.

gebracht.

We hogen de regeling “subsidie

Voor deze maatregel zal in januarieen
voorstel ter besluitvorming voorgelegd
worden aan het collegeom de huidige
subsidieregelingen dan wel budgetten
hiervoor op te hogen.

Impuls
evenementen,
muziek, cultuur en
sport

cultuurproducties gemeente Oisterwijk”op.
Ook voor sport hogen we het budget op. Er
kunnen dan extra activiteiten voor
verschillende

€ 50.000,00

€ 6.683,00

€ 43.317,00

In totaal zijn er tot nu toe voor 26
aanvragen geen leges in rekening

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 0,00

Inzet is geregeld en bekostigd tot 1
oktober 2022.

€ 46.500,00

€ 46.500,00

€ 0,00

De financiële verwerking is hiervan
afgerond. Hiermee is dit gehele bedrag
'besteed' (niet opgelegd).

€ 4.000,00

€ 400,00

€ 3.600,00

doelgroepen georganiseerd worden.

5

6

7

Impuls
accountmanagement

Aanslag
precario50%

Hulp aan
ondernemer
s

We zetten een jaar lang 50% meer
uren in op het
ondernemersaccountmanagement.
We heffen voor de eerste helft van 2021
geen precario op terrassen. I.v.m.de RIVM
richtlijnen staan we toe dat een aantal
terrassen hun terrassen uitbreiden. Hiervoor
heffen we geen extra precario.
Voor ondernemers die in financiële
problemen zijn gekomen door corona,
bieden we hulp in de vorm van een
adviesgesprek.

Er is één traject aan
schuldhulpverlening ondernemer
bekostigd. Daarnaast zijn er twee
coachingsgesprekken geweest.
Bij Loket Wegwijs Oisterwijk en het
Ondernemersloket is bekend dat wedeze
specifieke hulpverlening hebben als
hierom gevraagd wordt.
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8

9

Impuls
evenemente
ninwoners +
prijsvraag

We stellen budget beschikbaar aan
Tiliander, Den Boogaard en Den Domp voor
de organisatie van een dagvullend
programma voor jong en oud en faciliteren
ook een prijsvraag per kern (prijs € 5.000
per kern).

Perspectief
enjongeren

Impuls mentale en fysieke gezondheid
jongeren. Onze maatregelen zijn
bijvoorbeeld extra inzet
schoolmaatschappelijk werk, extra inzet
jongerenwerk, een beweegcoach en het
stimuleren van extra activiteiten voor

€ 65.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 2.150,00

€ 65.000,00

Deze maatregel is nog niet opgepakt.
Ook omdat deze maatregel uitgaat van
een evenement voor onze inwoners en
de verwachting er niet is dat we binnen
afzienbare tijd met groteregroepen
bijeen gaan/kunnen komen.

€ 72.850,00

Twee initiatieven tot nu toe
ondersteunt:
- Bijdrage online versie Karnaval
Festival 2021
- Bootcamplessen voor kwetsbaregroep
jongeren

jongeren.

10

Bestrijden
eenzaamhei
d

11

Taalachterstanden

Er komt extra activiteitenbudget via Buurt
aan Zet en er komt een extra
buurtondersteuner om deze activiteitente
helpen opzetten. Daarnaast gaan weaan de
slag met het plan van aanpak
eenzaamheid.

We willen extra inzetten op voor- en
vroegschoolse educatie (VVE), activiteiten

€ 145.000,00

€ 0,00

€ 145.000,00

Intern wordt inhoudelijk gekeken naar het
opstellen van een subsidieregeling om
meerdere coronaherstelgelden uit te
kunnen geven / organisaties te
subsidiëren.De gelden voor de maatregel
bestrijden eenzaamheid worden
hierin meegenomen.

€ 10.000,00

richting ouders/ activiteiten

Nog geen update beschikbaar:
beleidsmedewerker langere tijd
afwezig.

taalakkoord en ondersteuning van
participatietrajecten onderwijs.
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12

13

Reserveren
voorsociaal
domein

Gederfde inkomsten

Om proactief te kunnen handelen op de
risico’s die we nog niet in beeld hebbenen
dus daar de inzet te plegen waar dathet
hardste nodig is reserveren we een bedrag.

Vanuit de rijksbijdrage zorgen we er voor
dat alle gederfde inkomsten die we binnen
de gemeente Oisterwijk hebben, zoals
bijvoorbeeld minder parkeerinkomsten
door corona, gedektworden.

€ 70.000,00

€ 292.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 70.000,00

€ 292.000,00

De maatregel gaat over een
reservering om te handelen op
risico’s die we nog niet in kaart
hebben. Tot op heden hebben deze zich
nog niet voorgedaan. Er is dusnog geen
geld van deze maatregel
uitgegeven.
Toeristenbelasting: prognose
gederfde inkosten wordt nu
gemaakt. Voor parkeren moet
maand december nog geboekt
worden. Inschatting is dat
werkelijke derving het budget
grotendeels of volledig benut.

14

Invoering hybride
werken

Thuiswerken blijft, maar wel in combinatie
met werken op kantoor. Omdeze combinatie
succesvol te maken zijn er zowel op kantoor
als thuis

€ 38.500,00

€ 0,00

€ 38.500,00

€ 1.226.877

€ 283.766

€ 943.110

De verwachting is dat dit budget
ingezet moet worden voor het
bekostigen van de aanschaf voor
thuiswerkapparatuur.

faciliteiten nodig.
Totalen

Vervolg:
Zoals te zien aan bovenstaand overzicht zijn nog niet alle bedragen uitgegeven. Enerzijds omdat regelingen gesloten
zijn, anderzijds omdat bepaalde maatregelen onder de huidige coronamaatregelen moeilijk uit te voeren zijn. Niet
uitgegeven bedragen in het coronaherstelplan blijven ook in 2022 beschikbaar voor het tegengaan van de nadelige
gevolgen van de coronacrisis voor Oisterwijk, conform de motie van 14- 11-2021.
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JAARREKENING
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BALANS EN TOELICHTING
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BALANS Debet

Balans
ACTIVA

31 dec.

1 jan.

2021

2021

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

804.609

- bijdragen aan activa in eigendom van derden

804.609

Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Financiële vaste activa

11.651
11.651

66.507.892

62.014.286

54.972.302

51.664.148

4.838.532

6.672.424

6.697.059

3.677.714

1.813.105

462.772

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

53.384

24.158

Leningen aan:
- Overige verbonden partijen

-

Overige langlopende leningen
Totaal vaste activa

431.807

1.759.721

6.807

69.125.606

62.488.709

5.857.677

6.592.229

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen

-

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
- Overige vorderingen.
Liquide middelen

5.922.229

390.000

670.000

28.664.101

15.338.032

16.494.484

3.865.371

79.939

1.364.046

1.367.200

1.074.985

10.722.477

9.033.631

20.348

- Banksaldi

20.348

- Kassaldi

-

Overlopende activa

2.271.271

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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-

5.467.677

-

10.415
10.415
2.361.099

-

2.271.271

2.361.099

36.813.398

24.301.774

105.939.003

86.790.483

BALANS Credit

Balans
PASSIVA

31 dec.

1 jan.

2021

2021

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen

26.296.464

- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat
Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer

14.018.287

7.009.278

972.722

11.391.633

9.101.769

7.895.552

3.943.796

5.602.554

3.508.115

5.395.621

3.378.614

206.933

129.502

51.546.173

56.980.839

51.543.052

56.980.839

Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
-Waarborgsommen

3.121

Totaal vaste passiva

-

83.445.190

74.507.241

12.662.141

3.832.235

VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd
korter dan één jaar
- Overige kasgeldleningen

7.000.000

- Banksaldi c

1.504.419

1.134.607

- Overige schulden

4.157.723

2.697.628

9.831.671

8.451.006

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume

9.164.900

8.202.937

- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

631.768

223.847

35.003

24.222

Overlopende passiva

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotings-jaren komen.
Totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA
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-

22.493.813

12.283.241

105.939.003

86.790.483

Toelichting op de balans.
Waarderingsgrondslagen
Op de jaarrekening, de balans en de toelichting zijn de bepalingen zoals opgenomen in het
"Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) van toepassing.
Vanaf 2021 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid, vastgesteld door de raad op 16
december 2021.
In onderstaande overzicht uit de “Nota waardering en afschrijving 2021” wordt aangegeven
wanneer en wat wordt geactiveerd en afgeschreven.
Activeren
Alle investeringen activeren.

Waarderen
Verkrijgingsprijs of de
vervaardigingsprijs. Bijdragen
van derden mogen geminderd
worden; aanwending reserves
niet.

Vaste activa
met
maatschappelijk
nut

Alle investeringen activeren.

Verkrijgingsprijs of de
vervaardigingsprijs. Bijdragen
van derden mogen geminderd
worden; aanwending reserves
niet.

Immateriële
activa

1. Activering kosten van onderzoek
en ontwikkeling slechts onder
bepaalde voorwaarden toegestaan
2. bijdragen aan activa in eigendom
van derden

Verkrijgingsprijs of de
vervaardigingsprijs

Financiële vaste
activa

Alle investeringen activeren.

Verkrijgingsprijs of de
vervaardigingsprijs. Deze
waarderingseis geldt ook voor
deelnemingen. Als de
marktwaarde deelnemingen
lager is dan de marktprijs, dan
afwaarderen.

Vaste activa
met economisch
nut

Beleidsuitgangspunten voor Oisterwijk
a. We blijven binnen de regels en randvoorwaarden van het BBV en de financiële
verordening;
b. Als regel worden geen ambtelijke uren geactiveerd. Als dat wel nodig of wenselijk is
wordt dat beargumenteerd in het voorstel opgenomen;
c. Bij investeringen is de basis dat wordt gewerkt met één afschrijvingstermijn over het
volledige investeringsbedrag. De componentenmethode is gemotiveerd ook toegestaan.
d. Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het
krediet;
e. Bij grondexploitatie wordt bouwrente bijgeschreven op de boekwaarde van de
investering, met dien verstande dat dit gebeurt tot maximaal de marktwaarde;
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f.

In geval van afschrijving wordt gewerkt met de lineaire methode. Afwijking van deze
regel kan alleen door de gemeenteraad op basis van een beargumenteerd voorstel van
het college;
g. Eventuele boekwinsten bij verkoop van activa worden als incidentele baten in de
jaarrekening verantwoord.
h. Kosten van klein en groot onderhoud worden niet geactiveerd, omdat zij niet van invloed
zijn op de gebruiksduur. Alleen groot onderhoud waarbij de levensduur van het actief
wordt verlengd of tot en significante kwaliteitsverbetering leidt, mag worden geactiveerd.
i. Investeringen van minder dan € 25.000,- worden niet geactiveerd.

De hoofdlijnen van het huidige afschrijvingsbeleid zijn:
De juridische randvoorwaarden waarbinnen we beleid kunnen formuleren staan voornamelijk in
art. 64 van het BBV. Daarin is onder meer opgenomen:
• Afschrijven dient onafhankelijk van het resultaat plaats te vinden. Afschrijving wordt met
andere woorden gebaseerd op objectieve gegevens, met name levensduur van het actief en
methode van afschrijving. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld positieve rekeningsaldi in te
zetten voor versnelde afschrijving op activa met economisch nut.
• Alleen bij gegronde redenen mag tussentijds de grondslag voor het bepalen van
kapitaallasten worden aangepast.
• Bij het bepalen van de kapitaallasten van een activum met een beperkte levensduur wordt
uitgegaan van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
• De afschrijvingstermijn bij immateriële activa bij kosten van onderzoek en ontwikkeling is
maximaal 5 jaren en voor bijdragen aan activa in eigendom van derden is deze maximaal
gelijk aan de afschrijvingsduur van de activa die door de betreffende derden wordt
gehanteerd.
Als hulpmiddel bij het bepalen van de te verwachten levens- of gebruiksduur van een investering
zijn op bijlage 1 bij deze nota voor een aantal veel voorkomende objecten normen opgenomen.
Voor de goede orde; het gaat om algemene normen. Bepalend blijft het BBV, dus als een
verwachte levensduur afwijkt van de norm volgens de bijlage dan geldt de werkelijk te
verwachten levensduur!
Uit de ‘Nota waardering en afschrijving 2021’ komt de volgende tabel:
Afschrijvingstermijn
Gronden, wegen, terreinen etc.

Jaren

Grond

Niet

Wegen, fiets- en voetpaden aanleg

40

Wegen, fiets- en voetpaden reconstructie
Aanleg sportvelden (natuurgras/kunstgras),
speelplaatsen

20
sportterreinen

en

Reconstructie sportvelden (natuurgras/kunstgras), sportterreinen en
speelplaatsen
Verlichting sportvelden en -terreinen

10-20
10-15
20-30

Aanleg/vervanging openbare verlichting

20

Parkeerterreinen

20

Verkeer remmende maatregelen
Straatmeubilair

10
10
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Gebouwen
Nieuwbouw
zoals
schoolgebouwen,
kleedgebouwen etc., inclusief 1e inrichting
Renovatie/verbouwing/aanpassing
levensduurverlengend

sportaccommodaties,
gebouwen,

Vervoermiddelen
Bedrijfswagens, zoutstrooiers, aanhangwagens, electrocars etc.
Tractoren

mits

Maximaal 40
15-25

max 7
7

Machines, apparaten en installaties
Technische installaties

10-20

Automatisering - hardware
Verkeersregelinstallaties en knipperlichtinstallaties

3
15-20

Parkeerautomaten

8-10

Riolering
Klimaatadaptatie – stedelijk waterbeheer

40 ann

Klimaatadaptatie - bergbezinkbassins

40 ann

Klimaatadaptatie – bergbezinkbassin tijdelijk

15 ann

Klimaatadaptatie – transportriolen regenwater

50 ann

Klimaatadaptatie – overige kleine maatregelen

25 ann

Transportriolen (vuilwater)

50 ann

Drukriolen en –gemalen nieuw

25 ann

Opvoergemalen

15 ann

Overige activa
Inrichting gebouwen (meubilair etc.)

10-15

Grondexploitatie en Onderhanden werk
Rente toegerekend aan de grondexploitatie is onderdeel van de waardering Onderhanden
werk
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen
kostprijs (dan wel lagere marktwaarde), verminderd met de opbrengst uit verkopen.
De kostprijs bestaat uit directe kosten (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en
woonrijpmaken) en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente.
Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn
verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de
grondexploitatie winst worden genomen.
Voorzieningen voor de te verwachte tekorten in grondexploitaties worden gevormd indien
nodig. Deze worden gepresenteerd als waardecorrectie op de post 'bouwgrond in exploitatie
(BIE)’.
Bij de jaarrekening worden de exploitatieopzetten geactualiseerd. De hierin opgenomen
verkoopprijzen worden door het college vastgesteld. Aan de kostenkant van de grexen maken
wij gebruik van de uitgebreide eigen kennis en kunde oer lopende kosten. Eventueel aangevuld
met externe gespecialiseerde kennis, als dat nodig is.
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-

Ontvangen subsidies worden ten gunste van de grex gebracht.

Vorderingen en overige activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De overige activa zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen zijn gevormd op basis van door de gemeenteraad genomen
besluiten.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting
c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is
echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake
geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader
uiteengezet.
Schulden en overige passiva
De schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
De overige passiva zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het rekeningsaldo
De baten en lasten worden opgenomen tegen nominale waarde en zoveel mogelijk toegerekend
naar de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat
deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord na daadwerkelijke realisatie.
De rentelasten worden middels een voorgecalculeerde renteomslag ten laste van de exploitatie
gebracht. Als omslagpercentage is aangehouden 0,5%.
De rentelasten over de vaste activa zijn berekend over de boekwaarde per 1 januari.
Toevoeging van rente aan reserves en voorzieningen heeft niet plaatsgevonden.
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is
opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
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daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeven van
gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.
Gevolgen van de Coronacrisis
De bovenstaande waarderingsgrondslagen en de balansposten zijn doorgelopen of de
Coronacrisis gevolgen hiervoor heeft. De Coronacrisis heeft geen invloed de op bovenstaande
waarderingsgrondslagen.
Haaren
De waarderingsgrondslagen van Oisterwijk zijn ook van toegepast op de overgenomen
balansposten van de voormalige gemeente Haaren.
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VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2021

Haaren

Onderzoek
en
ontwikkeling

0

402.972

Bijdrage
activa in
eigendom
van derden

11.651

Totaal
immateriële
vaste activa

11.651

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Bijdrage
derden

Duurz.
waardevermindering

402.972

389.985

402.972

Boekwaarde
31-12-2021

389.985

401.637

0

Investeringen
Onderzoek en ontwikkeling € 402.972:
€ 402.972 Ruimte voor Ruimte titels Haaren
Bijdrage activa in eigendom van derden € 389.985:
€ 389.985 Scoutinggebouw Scouting Oisterwijk
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0

0

0

804.609

Materiële vaste activa

Investering

Desinvestering

Afschrijving

5.090.479

454.315

0

2.236.640

6.672.424

3.324.777

233.242

Investeringen in
de openbare
ruimte met een
maatschappelijk
nut:

3.677.714

2.637.907

483.146

Totaal materiële
vaste activa

62.014.286

11.053.163

1.170.703

Boekwaarde
1-1-2021

Haaren

Investeringen
met een
economisch nut:

51.664.148

Investeringen
met een
economisch nut,
waarvoor ter
bestrijding van
de kosten een
heffing kan
worden
geheven:

Bijdrage
derden

Duurz.
waardevermindering

Boekwaarde
31-12-2021

54.972.302

288.042

5.103.869

2.188

99.521

0

0

6.697.059

2.188

2.624.203

5.103.869

0

66.507.892
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4.838.531

Investeringen met een economisch nut

Boekwaarde
1-1-2021
Gronden en
terrei nen
6.405.249
Gronden i n
erfpa cht
Woonrui mten
Bedri jfs gebou
wen
41.672.210
Grond, wegen
wa terbouwku
ndi ge werken
598.016
Vervoermi dde
l en
259.296
Ma chi nes ,
a ppa ra ten en
i ns tal l a ties
1.270.945
Overi ge
ma teri ël e
va s te a ctiva
1.458.432
Totaal
materiële vaste
activa
51.664.148

Haaren

662.083

DesInvestering
Afschrijving
investering

215.260

Bijdrage
derden

Duurz.
waarde- Boekwaarde
vermin 31-12-2021
dering

12.342

7.270.250

516.000

516.000
0

2.958.187

279.567

-

29.484

245.043

1.620.636

43.009.761

65.803

841.263

182.606

321.733

395.193

86.108

189.803

1.562.442

34.406

123.463

165.450

1.450.851

5.090.479

454.315

0

2.236.640

Investeringen
Gronden en terreinen € 215.260
€ 215.260 Voetbalvelden Trinitas
Grond, weg- en waterbouwkundige werken € 29.484:
€ 29.484 Openbare verlichting
Machines, apparaten en installaties € 86.108
€ 86.108 Verlichting softbalvelden Roef
Overige materiële vaste activa € 123.463
€ 4.085 Herinrichting milieustraat
€ 18.466 Toekomstbestendige milieustraat
€ 2.058 Vervanging meubilair vergaderkamers
€ 98.854 Inrichting en leerpakket de Nieuwe Linde 2021
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0

0

54.972.302

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

Boekwaarde
1-1-2021
Gronden en
terrei nen
Bedri jfs gebou
wen
Grond, wegen
wa terbouwku
ndi ge werken
Totaal
materiële vaste
activa

Haaren

-

290.339

-

663.129

6.672.424

2.371.309

6.672.424

3.324.777

DesInvestering
Afschrijving
investering

Bijdrage
derden

Duurz.
waarde- Boekwaarde
vermin 31-12-2021
dering
290.339

23.683

233.242

233.242

264.359

0

288.042

639.446

5.103.869

5.103.869

3.908.746

0

4.838.531

Investeringen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 233.242 betreffen investeringen in de volgende
rioleringswerken:
Rioolvervanging overig 2020
€
20.108
Renovatie gemalen 2020
€
178.383
Rioolvervanging burg. Canterslaan €
9.818
Rioolvervanging 2021
€
1.544
Rioolvervanging Telstarlaan
€
23.390
Bijdrage derden riolering
De dotatie in de voorziening riool is in 2021 € 958.091 en een storting vanuit Haaren van
€ 4.145.778. De boekwaarden zijn voor dit bedrag verlaagd.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Grond, wegen
wa terbouwku
ndi ge werken
Ma chi nes ,
a ppa ra ten en
i ns ta l l a ti es
Totaal
materiële vaste
activa

Boekwaarde
1-1-2021

Haaren

3.677.714

2.493.287

0

144.620

3.677.714

2.637.907

DesInvestering
Afschrijving
investering

483.146

483.146

2.188

2.188
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Bijdrage
derden

Duurz.
waarde- Boekwaarde
vermin 31-12-2021
dering

91.434

6.560.526

8.087

136.533

99.521

0

0

6.697.059

Investeringen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 483.146 betreffende volgende
investeringen:
Mgr. Bekkersplein Haaren
€ 133.120
Aanp.spoorwegovergang Blokshekken
€ 16.296
Fietspad Haghorst deel2(broekz.-vinkenb) € 123.990
Aanleg sportboulevard d`n donk(2018)
€ 66.170
Fietspad Sprendlingenstraat
€ 143.571

Desinvestering
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
Fietspad Haghorst deel2(broekz.-vinkenb)
€ 2.187

Financiële vaste activa

Ka pi ta a l vers trek
ki ng a a n
deel nemi ngen
Leni ngen a a n
overi ge
verbonden
pa rti jen
Overi ge
l a ngl opende
l eni ngen
Financiële vaste
activa

Boekwaarde
1-1-2021

Haaren

24.158

29.226

Vermeerderingen

0

Aflossing

Boekwaarde
31-12-2021

0

53.384

0

0

438.614

660.504

869.440

208.837

1.759.721

462.772

689.730

869.440

208.837

1.813.105

Vermeerderingen
Overige langlopende leningen:
€ 230.440 Betreft verstrekte leningen bij stichting Stimuleringsfonds.
€ 639.000 Betreft een verstrekte lening aan Trinitas
Aflossing
Overige langlopende leningen € 208.837
€ 208.837 Betreft de aflossing in 2021 van de stichting Stimuleringsfonds van
duurzaamheids- en startersleningen.
De leningen aan overige verbonden partijen(leningen bij het Stimuleringsfonds) zijn t.o.v. de
jaarrekening 2020 ondergebracht bij de overige langlopende leningen.
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VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
31-12-2021
Bienekebolders

390.000

390.000

0

280.000

390.000

670.000

Sportkantine RKSV Oisterwijk naar scouting
Grond- en hulpstoffen

31-12-2020

De voormalige sportkantine van RKSV Oisterwijk is overgedragen aan Stichting Verenigingsgebouw
de Nieuwe Burght (Scouting).

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE)
Boekwaarde
1-1-2021

Haaren

Onderhanden werk
projecten
grondexploitatie

13.929.637

2.289.287

Voorziening
grondbedrijf

-8.007.408

-719.084

Onderhanden werk

5.922.229

1.570.203

Uitgaven

909.461

909.461

Inkomsten

4.408.027

4.408.027

Winst (+) /
Verlies (-)

Boekwaarde
31-12-2021

1.824.020

14.544.378

-350.209

-9.076.701

1.473.811

5.467.677

Uitgaven
De uitgaven zijn investeringen voor bouwgronden in exploitatie (BIE), waaronder KVL-terrein, KVL
Studiegebied en Pannenschuur.
Inkomsten
Dit betreft de verkoopopbrengsten van de voor bouwgronden in exploitatie (BIE), met name
Pannenschuur, Hopveld en KVL.
Winst (+) of verlies (-)
In totaal is in 2021 € 1.896.946 (tussentijdse) winstneming verantwoord:
Pannenschuur IV

1.896.946

Daarnaast zijn de grondexploitaties de Wingerd en Merodelaan afgewikkeld in 2021 voor een
bedrag van € 72.926.
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Algemene verliesvoorziening grondbedrijf
Deze voorziening ad € 9 mln. bestaat uit:
KVL

5.854.751

KVL Studiegebied

2.496.668

Beekdal

8.960

Hopveld

716.322

Het betreft de verliesvoorziening die nodig is om de verwachte verliezen bij afsluiting van de
grondexploitaties op te kunnen vangen.
Opmerkingen:
- In onderstaand overzicht hebben wij naast de geraamde winstnemingen ook de (verwachte)
verliesgevende projecten opgenomen. Voor deze projecten zijn voorzieningen gevormd en deze
worden in de jaarrekening aangevuld tot het voorzienbare verlies.

Totaal BW 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming restant Eindtotaal
KVL - Terrein

-€ 9.132.402

KVL - Studiegebied

€ 965.773

€ 2.771.335

-€ 459.614

€ 3.277.494 -€ 5.854.908

-€ 2.832.452

€ 55.964

€ 55.964

€ 55.964

€ 55.964

€ 111.928

€ 335.784 -€ 2.496.668

De Leye

-€ 579.929

-€ 48.777

-€ 48.777

-€ 971.421

€ 1.321.697

€ 1.552.935

€ 1.805.657 € 1.225.728

Bedrijfsweg

-€ 317.471

-€ 51.000

-€ 139.000

-€ 384.485

€ 2.089.342

€ 2.755.136

€ 4.269.993 € 3.952.522

Pannenschuur Buiten

€ 7.638.506

-€ 288.614

€ 776.533

Beekdal

-€ 225.035

-€ 201.390

€ 308.355

Hopveld

-€ 1.830.228

€ 554.953

€ 558.953

€ 487.919 € 8.126.425
€ 109.110

€ 216.075

-€ 8.960

€ 1.113.906

-€ 716.322

De Wingerd

-€ 31.699

-€ 31.699

Merodelaan

-€ 41.227

-€ 41.227

KVL - Terrein
KVL - Studiegebied
De Leye
Bedrijfsweg
Pannenschuur Buiten
Beekdal
Hopveld
De Wingerd
Merodelaan
Totaal

€ 3.467.003

€ 4.419.999 € 11.506.828 € 4.154.892

111

-€ 45.536
-€ 926.261
-€ 1.265.794

-€ 2.237.591

-€ 91.072
-€ 695.023
-€ 600.000

To
ta
al
re
sta
nt
t/
m

Ko
ste
n2
02
5

Ko
ste
n2
02
4

Ko
ste
n2
02
3

Ko
ste
n2
02
2

-€ 39.941.679
-€ 429.477
-€ 525.043
-€ 459.614
-€ 3.770.135
-€ 45.536
-€ 45.536
-€ 45.536
-€ 579.929
-€ 48.777
-€ 48.777
-€ 971.421
-€ 317.471
-€ 51.000
-€ 139.000
-€ 384.485
-€ 7.430.951
-€ 288.614
-€ 123.692
-€ 225.035
-€ 201.390
-€ 254.620
-€ 59.540
-€ 4.097.413
-€ 203.000
-€ 199.000
-€ 327.699
-€ 41.227
-€ 56.731.538 -€ 1.267.794 -€ 1.335.668 -€ 1.920.596

Ko
ste
n2
02
6e
.v.

20
26

€ 986.909 € 4.283.363 -€ 1.650.446

20
21
BW

Kosten t/m 2026

-€ 7.351.936

ko
ste
nt
/m

Totaal

-€ 1.414.134
-€ 273.216
-€ 2.690.259
-€ 2.440.279
-€ 412.306
-€ 515.550
-€ 402.000

-€ 1.386.095 -€ 8.147.744
Eindtotaal
-€ 64.879.282

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
31-12-2021
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen
Belastingen BTW en BTW-Compensatiefonds
Vorderingen op openbare lichamen

11.862.237
4.632.247
16.494.484

In 2021 is een vordering opgenomen in verband met de balansverdeling van Haaren.
Dit betreft een bedrag van € 11.140.000 en is begin 2022 verrekend met de betreffende
gemeenten. Het overige bedrag betreft voornamelijk de algemene uitkering en de specifieke
uitkering OAB.
Belastingen BTW-Compensatiefonds
Dit is de jaarafrekening van de verrekenbare BTW. Eén keer per jaar, aan het eind van het jaar,
mag deze worden verrekend met het rijk (€ 4.166.802).Per 1 juli van het volgend jaar wordt dit
bedrag ontvangen. Daarnaast is er een suppletie ingediend voor voorgaande jaren (€ 278.192).
Belastingen BTW
Dit is de verrekenbare BTW, die aan het volgend jaar verrekend wordt met de belastingdienst
(€ 187.253).

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De schatkist heeft een rekening-courantsaldo van € 79.939.
Schatkistbankieren – Wet Hof
In verband met schatbankieren dienen de gemiddelde banksaldi per kwartaal te worden vermeld
in de jaarrekening. De gemiddelde banksaldi in 2021 zijn:
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x € 1.000
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk
aangehouden middelen

Kwartaal 1

Ruimte onder het drempelbedrag

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

54

684

551

7

1.359

729

863

1.407

-

-

-

-

Overschrijding van het drempelbedrag

De vrijstelling is 0,75% van € 70.689 (begrotingstotaal) = € 1.413

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen
31-12-2021
Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen

1.367.200

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen
Dit betreft een vordering op de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dit betreft geld dat
de stichting nog in ‘kas’ heeft om te gebruiken voor startersleningen.

Overige vorderingen
31-12-2021
Debiteuren sociale zaken

1.100.784

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-213.325

Debiteuren gemeentelijke heffingen

2.310.232

Voorziening dubieuze debiteuren belastingen

-419.561

Debiteuren overig *1)

8.329.011

Voorziening dubieuze debiteuren

-477.604

Nog te ontvangen leges Haaren

60.510

Overig

32.430

Vorderingen overig

10.722.477

*1) Zie Gebeurtenissen na balansdatum – Overige vorderingen – Precariobelasting op blz. 124

Debiteuren sociale zaken
Dit zijn de openstaande vorderingen op het ‘sociale’ vlak (o.a. uitkeringen en BBZ leningen). Het
debiteurensaldo is toegenomen in verband met de opsplitsing van Haaren met € 164.000.
Debiteuren gemeentelijke heffingen
Deze post bestaat uit onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, rioolheffing,
afvalstoffenheffing en forensebelasting.
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Debiteuren overig
Onder deze post valt alles wat niet onder de andere debiteurengroepen hierboven valt. Denk
hierbij aan het gebruik van gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties, opgelegde leges en
pachtsommen en precariobelasting.
Liquide middelen
31-12-2021
20.348
20.348

Banksaldi
Liquide middelen

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen
31-12-2021
Afvalstoffenheffing 2021

928.000

Toeristenbelastimg 2021

500.000

Jeugdzorgkosten HvB

248.259

Uitvoeringskosten Tozo 2020

260.250

Overig

334.762

Totaal nog te ontvangen bedragen

2.271.271

Vooruitbetaalde bedragen
31-12-2021
Licentie sociaal domein 2021/2022

36.849

Vooruitbetaalde bedragen

36.849

Totaal overlopende activa 2.308.120
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VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Boekwaarde Resultaat
1-1-2021
bestemming
vorig jaar

Haaren

Toevoeging

Onttrekking

Onttr. ter
Boekwaarde
dekking
31-12-2021
afschrijving

Algemene reserve
Algemene reserve

861

Algemene
bedrijfsreserve
grondbedrijf

3.943.797

971.860

2.962.649

545.000

3.213.700

4.238.607

325.000

1.907.323

433.513

2.770.671

1.514.700

1.514.700

0

Bestemmingsreserves
Reserve overheveling

0

Reserve investeringen
met maatschappelijk
nut

7.083.644

495.518

300.000

41.927

7.837.235

Reserve spaarverlof

218.125

174.000

44.125

Reserve voormalige
voetbalkantines

1.800.000

545.000

1.255.000

Reserve onderhoud
wegen

770.000

770.000

Reserve brede school
en sporthal Haaren

1.237.279

1.237.279

Reserve erfpacht
brede school Haaren

247.994

247.994

Eigen vermogen

10.074.490

3.943.797

5.268.440

5.037.023

5.880.913

41.927

Algemene reserve
De reserve vormt een algemene buffer en is onderdeel van het weerstandsvermogen.
De mutaties (conform begroting) bestaan uit:
Resultaatbestemming vorig jaar:
- storting resultaat 2020

Bedrag €
Raadsbesluit 21/46

Totaal resultaatbestemming

3.943.797
3.943.797

Toevoegingen:
- Haaren toevoeging algemene reserve

Raadsbesluit 21/59

2.962.649

-Vrijval reserve sportaccommodaties

Raadsbesluit 21/46

545.000

Totaal toevoegingen:

3.507.649

Onttrekkingen:
-Wet Basisregistratie Ondergrond

Begroting 2020

-25.000

-Versterking verbindende rol raad

Begroting 2020

-35.000
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18.400.911

-Duurzaamheid uitbr. capaciteit i.v.m. Haaren

Begroting 2020

-80.000

-Uitbreiding formatie verkeer en parkeren

Begroting 2020

-40.000

-Uitbreiding formatie wijkplannen

Begroting 2020

-40.000

-Uitbreiding formatie boa's 0,5 fte

Begroting 2020

-40.000

-Inhuur i.v.m. voorbereiding Omgevingsweg

Begroting 2020

-50.000

-Projectleider huisvesting kwetsbare personen

Begroting 2020

-80.000

-Uitvoering woonagenda

Begroting 2020

-50.000

-Invoering Omgevingswet

Begroting 2020

-50.000

-Erfgoedbeleid en waardenkaart

Begroting 2021

-20.000

-Ombuiging primaire begroting 2020

Begroting 2020

-119.000

-Vorming bestemmingsreserve wegen

Raadsbesluit 21/46

-770.000

-Extra kosten Den Donk

Berap 2021

-300.000

-Budgetoverhevelingen 2020

Raadsbesluit 21/46

Totaal onttrekkingen:

-1.514.700
-3.213.700

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

Deze reserve is gerelateerd aan het Grondbedrijf en is onderdeel van het weerstandsvermogen.
De mutaties bestaan uit:
Toevoegingen:

Bedrag €

-toevoeging reserve grondbedrijf Haaren

325.000

- Stortingen / winstnemingen 2021

1.907.323

Totaal toevoegingen

2.232.323

Onttrekkingen:
- Onttrekking t.b.v. verliesvoorzieningen

-392.286

-Afsluiten grondexploitatie Merodelaan

-41.227

Totaal onttrekkingen

-433.513

Reserve overheveling
In de jaarrekening 2020 zijn verschillende overhevelingsverzoeken opgenomen. Dit zijn
verzoeken waarbij incidentele budgetten uit 2020 zijn overgeheveld naar 2021, omdat deze
werkzaamheden nog niet in 2020 waren uitgevoerd. Dit betreft een bedrag van € 1.514.700.
Reserve voor kapitaallasten investeringen in maatschappelijk nut
Deze reserve is in 2017 gevormd om de kapitaallasten van investeringen in maatschappelijk nut
te dekken. De raad heeft besloten om de kapitaalslasten (rente- en afschrijvingskosten) van een
aantal investeringen ten laste te laten komen van deze reserve.
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De investeringen die hieronder vallen zijn onder andere de aanleg sportboulevard, de
spoorwegovergang Blokshekken en het fietspad Haghorst. In 2021 is de gevormde
bestemmingsreserve Roonsestraat uit Haaren hieraan toegevoegd.
De mutaties bestaan uit:
Toevoegingen:
Reserve Roonsestraat Haaren
Toevoeging Den Donk

495.518
Berap 2021

Totaal toevoegingen

300.000
795.518

Onttrekkingen:
Kapitaallasten Fietspad Haghorst deel 1

14.956

Kapitaallasten Roonsestraat

26.971

Totaal onttrekkingen

41.927

Reserve spaarverlof
Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2017 is een bestemmingsreserve Spaarverlof
gevormd ad € 355.000. Deze bestemmingsreserve komt in de plaats van de voorziening die is
vrijgevallen in de jaarrekening 2017. Het betreft een bestemmingsreserve voor medewerkers die
eerder met pensioen gaan door hun verlofdagen op te nemen. Jaarlijks wordt bij het opstellen
van de jaarrekening bepaald wat de vrijval van de reserve wordt en in hoeverre de reserve
aangevuld moet worden tot het gewenste niveau. Voor 2021 betreft dit een vrijval van
€ 174.000, conform raadsbesluit.
Reserve voormalige voetbalkantines
Conform het raadsbesluit bij de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve gevormd voor drie
voormalige voetbalkantines van € 1.800.000.
In 2021 is een bedrag van € 545.000 conform raadsbesluit vrijgevallen.

Reserve onderhoud wegen
Bij het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening 2020 is besloten tot de vorming van een
reserve voor onderhoud wegen van € 770.000.
In 2021 hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden.
Reserve brede school en sporthal Haaren
In Haaren is deze reserve gevormd om een deel van de kosten van de bouw van de sporthal en
brede school te dekken.
In 2021 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden
Reserve erfpacht brede school Haaren
In Haaren is deze reserve gevormd om de rentelasten te dekking voor de in erfpacht uitgegeven
ondergrond van de school.
In 2021 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.
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Voorzieningen
Boekwaarde
1-1-2021

Boekwaarde
Haaren

Toevoeging

Onttrekking

82.262

153.317

Vrijval

31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico’s
- Voorziening pensioenen voormalige
wethouders (APPA)

3.162.614

- Voorziening pensioenen vml
wethouders Haaren

1.959.000

- Voorziening wachtgeld wethouders
Haaren

504.469

- Voorziening gemeensch.regelingen
Haaren

438.323

- Overige (onderhouds)voorzieningen
Haaren

722.160

-Personeel algemeen

70.086
28.427

3.091.558
24.949

1.863.965

265.598

267.298

438.323

0
722.160

216.000

0

43.200

172.800

5.104.857

0

Van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden
- Voorziening beheerplan riolering
- Voorziening subsidie
Stimuleringsregeling goedkope
koopwoningen provincie
Voorziening sportaccommodatie Den
Donk
Voorzieningen

0

4.145.778

959.079

12.620

12.620

116.881

3.508.115

7.769.730

118.984

41.552

1.188.751

6.116.933

194.313

747.109

5.602.554

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA)
De voorziening is ondergebracht bij twee pensioenverzekeraars, RAET en PROambt. Voor de oud
wethouders, die een uitkering ontvangen uit de Appa voorziening, worden elk jaar nieuwe
berekeningen voor de zogenaamde doelvermogens gemaakt.
In 2021 is voor een bedrag van € 153.317 aangewend voor uitkeringen en een bedrag van
€ 82.262 toegevoegd op basis van de nieuwe berekeningen.
Voorziening pensioenen voormalige wethouders Haaren
Voor de voorziening voormalig wethouders van Haaren geldt hetzelfde als voor de voormalige
wethouders van Oisterwijk. Voor de duidelijkheid is er in 2021 nog een aparte voorziening
aanwezig. Dit kan in 2022 samengevoegd worden tot een pensioenvoorziening.
Voorziening gemeenschappelijke regelingen Haaren
In verband met de opsplitsing van Haaren is aan 2 gemeenschappelijke regelingen een bijdrage
i.v.m. uitttreding betaald. De voorziening is in 2021 afgewikkeld.
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Voorziening wachtgeld wethouders Haaren
In verband met de opsplitsing van Haaren is
wachtgelduitkeringen voor de voormalige wethouders.

er

een

voorziening

getroffen

voor

(Onderhouds)voorzieningen Haaren
De (onderhouds)voorzieningen Haaren zijn in 2021 conform raadsbesluit vrijgevallen ten gunste
van de algemene reserve.
Voorziening personeel algemeen
In 2019 is een nieuwe voorziening personeel gevormd voor te betalen uitkeringen bij ontslag. De
verplichtingen lopen tot en met 2025.

Voorziening beheerplan riolering
Deze voorziening staat in directe relatie met het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). De voorziening
is bestemd voor de vervanging van de riolering. Het betreft dus een vervangingsvoorziening en
geen onderhoudsvoorziening. In het GRP staat vermeld wat de toekomstige investeringsbehoefte
is voor vervanging en aanleg van de riolering in samenhang met de ontwikkeling van de
boekwaarden van de materiële vaste activa en de voorziening. Voor de langere termijn is de
voorziening noodzakelijk voor het opvangen van fluctuaties in investeringsbehoeften. In de
berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing wordt hiermee rekening gehouden.
Jaarlijks wordt het rioolrecht vastgesteld op basis van de verordening.
Conform de notitie riolering van de commissie BBV van november 2014 is de voorziening
aangewend ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van vervangingsinvesteringen.
De toevoeging in 2021 aan deze voorziening is € 959.079 en € 4.145.778 (Voorziening riolering
Haaren).De toevoeging aan de voorziening wordt gebruikt om de boekwaarden van de
investeringen in riolering te verlagen.
Voorziening subsidie Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen provincie
De provincie heeft een subsidieregeling 'goedkope koopwoningen 2007-2011' gekend. Op basis
van de prognose, de regeling en regionale afspraken is per gemeente een opgave (ambitie) en een
plus-ambitie geformuleerd. De regeling voorziet erin dat de gelden besteed moeten worden aan
volkshuisvestelijke doeleinden (artikel 8 lid 1). Ter verkrijging van de subsidie moet de gemeente
de geformuleerde ambitie realiseren. De regeling stelt niet als voorwaarde dat de te verkrijgen
subsidie ingezet moet worden voor de goedkope koopwoningen. Indien de middelen niet worden
ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden, dan is er sprake van onrechtmatig gebruik van deze
gelden (waaruit een terugbetalingsverplichting volgt).
In 2021 is voor niets ingezet ten laste van deze voorziening.
Voorziening sportaccommodatie Den Donk
Conform het raadsbesluit 18/11 is een voorziening ingesteld voor het jaarlijks onderhoud van
sportaccommodatie Den Donk.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
31-12-2021
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

51.543.052

Waarborgsommen Haaren
Onderhandse leningen

3.121
51.546.173

De totale rentelasten in 2021 van alle leningen bedraagt € 480.925,--.
Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf Financiering.

VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen
31-12-2021
Kasgeldlening

7.000.000

Overige kasgeldleningen

7.000.000

De kasgeldlening is afgelost per 31 januari 2022.

Liquide middelen
31-12-2021
1.504.419
1.504.419

Banksaldi
Liquide middelen

Overige kortlopende schulden
31-12-2021
Crediteuren

4.157.723

Overige kortlopende schulden

4.157.723

Het crediteurensaldo bestaat voornamelijk uit facturen die ontvangen zijn voor het einde van het
jaar en begin 2022 betaalbaar zijn gesteld.

Overlopende passiva
Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen
31-12-2021
Te betalen transitorisch rente

153.965

Te betalen afdracht loonheffing en premies

885.950

Te betalen pensioenpremies

200.206
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Terugbetaling precariobelasting *1)

1.354.848

Te betalen uitkeringen sociale zaken

678.206

Ruimte voor Ruimte

2.500.000

TOZO

1.188.901

Nog te betalen nieuwe CAO

285.000

Regioververvoer nov en dec 2021

217.917

Leerlingenvervoer nov en dec 2021

52.000

WMO begeleiding HvB

172.744

TWK december 2021

168.000

Lavertuur planontwikkeling

160.000

Afvalkosten 2021

155.000

Regio Hart van Brabant

116.397

Terugbetaalverplichting soza Haaren

81.993

Delta Fiber

68.793

Vastgoedbeheer applicatie Axxerion

49.700

Vergoeding controle coronatoegangsbewijzen

64.618

WMO Projectkosten

33.088

Overig
Overige kortlopende schulden

577.574
9.164.900

*1) Zie Gebeurtenissen na balansdatum – Overige vorderingen – Precariobelasting op blz. 124

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2022.
De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren, in 2021
zijn verwerkt.

Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Provincie Noord-Brabant; voorschot subsidie Project
fietspad noordzijde spoor M-F-003-20
Ministerie van Veiligheid en Justitie, vermindering
overlast en criminaliteit asielzoekers
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, Extern
advies warmtetransitie
Ministerie van BZK, Reductie energiegebruik
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
SPUK 2021 preventieakkoord
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; SUVIS
2021 2college
Dienst Uitvoering Onderwijs; SPUK 2021/2022
onderwijsvertragingen
Totaal

1-1-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

119.392

-

-

119.392

30.000

-

30.000

0

20.660

-

20.660

0

53.795

-

53.795

0

-

20.000

6.523

13.477

-

393.900

-

393.900

-

105.000

-

105.000

223.847

518.900

110.978

631.768
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31-12-2021

Overige vooruit ontvangen bedragen
31-12-2021
Vooruit ontvangen bijdragen

15.003

Vooruit ontvangsten subsidie verbindend
samenwerken; gemeente Tilburg

22.000

Overige vooruit ontvangen bedragen

35.003

Totaal overlopende passiva

8.476.824

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
Lopende claims ultimo 2021
De uikomst van de claims is bij het samenstellen van deze jaarrekening niet in te schatten. Er zijn
25 kleinere claims, voor o.a. schade door afgebroken takken, rioolverstoppingen e.a.
Het maximale risico is het eigen risico per gebeurtenis van € 2.500. Voor zover bekend vallen alle
schades onder de polisdekking.
Garantie- en borgstellingen ultimo 2021
Naam

Hoofdsom
x € 1.000

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2020

% borgstelling

€ 1.295

€ 317

€ 339

100%

Hoco Oisterwijk

€ 250

€ 175

€ 200

50%

Trinitias

€ 400

€ 400

0

100%

€ 106.371

€ 96.262

€ 65.647

50%

-

€ 860

€ 786

€ 108.316

€ 98.014

€ 66.972

Tiliander

WSW
Gemeentegarantie
woningen
Totaal

Tiliander
De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander heeft aangegaan
voor een bedrag van € 317.136. De verstrekte borgstellingen zijn afgewikkeld. Deze garantstelling
is uit 2018.
Hoco Oisterwijk
De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van een lening voor de aanleg van een
kunstgrasveld. Het betreft een lening voor de duur van 10 jaar.
Trinitas
Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten een geldlening te garanderen voor de
voetbalfusie.
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WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat garant voor leningen die zijn verstrekt voor
sociale woningbouw aan Woonstichting Leystromen (voormalig Stromenland). De gemeente
Oisterwijk staat als achtervang garant voor de WSW.
De WSW staat eind 2021 voor € 96 miljoen garant voor de verstrekte leningen aan diverse
woningbouwstichtingen. Het saldo is toegenomen door de toevoeging van de gegarandeerde
geldleningen van Haaren.
Gemeentegarantie woningen
De gemeente Oisterwijk staat borg voor een aantal geldleningen op grond van de regeling
deelneming van het Rijk in de garanties van de gemeente voor eigen woningen.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een hulpmiddel of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget)
is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening,
oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van
het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op
persoonsniveau en de volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door
de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de
eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent
dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen
kunnen worden verkregen.

Langlopende verplichtingen
Voor onze ondersteuning op het gebied van automatisering, nemen wij diensten af bij Equalit, een
samenwerkingsverband van 11 gemeenten. De kostenstructuur is opgebouwd uit een vast bedrag
naar omvang van de organisatie (account, licenties en verbindingen) en een variabel bedrag naar
afname (hardware en overige keuzediensten). In 2021 betaalden we aan vaste kosten voor
accounts en licentie € 1.363.140,-. De opzegtermijn voor deze ondersteuning is vier jaar.
Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten door Equalit met Canon Nederland voor de
multifunctionals. Daarnaast nemen we buiten deze overeenkomst ook via Equalit een kleuren
plotter af sinds 2020.
- Overeenkomst plotter heeft een looptijd van 10 jaar, afgelopen in 2030.
- Voor de multifunctionals (printers) hebben we een looptijd van 5 jaar, afgelopen in 2026.
Per jaar zijn onze huurkosten voor de printers + plotter
Per jaar betalen we ook servicekosten voor printers + plotter
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€ 14.922.53
€ 17.487,68

Gebeurtenissen na balansdatum – Hart van Brabant
Jeugdhulpaanbieders kunnen tot 3 maanden na afloop van de zorg hun declaratie indienen bij de
gemeente Tilburg. Dat betekent dat zij tot 1 april 2022 nog zorg kunnen declareren die in 2021 is
geleverd. Tilburg gaat dan met het jaarwerk aan de slag en maakt de regionale concept
jaarrekening jeugdhulp. Dit concept komt in eind mei/begin juni beschikbaar. Deze wordt
vervolgens door de accountant gecontroleerd. De definitieve, gecontroleerde jaarcijfers komen
begin juli 2022 beschikbaar. Het streven is dat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant
deze vaststelt op 15 juli 2022. Pas dan zijn de cijfers openbaar.
Voor de lokale jaarrekening komen de definitieve cijfers dus te laat. De bestuurscommissie jeugd
heeft daarom besloten om voor de lokale jaarcijfers uit te gaan van de laatste prognose over
2021 (peildatum 3-12-2021), conform de werkwijze bij de jaarrekening 2020. Het bedrag van
deze prognose, totaal € 7.938.612, hebben wij verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum - Overige vorderingen – Precariobelasting
In 2022 heeft de rechter bepaald dat wij precariobelasting over 2017 moeten terugbetalen. Tegen
deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het terug te betalen bedrag over 2017 is als schuld
verwerkt in deze jaarstukken.
De opgelegde aanslagen precariobelasting over 2018 t/m 2021 van in totaal € 6.236.000
is nog steeds als vordering op de balans op blz. 98 opgenomen onder de post ‘Overige vorderingen’
Vervolgens is in de ‘benodigde weerstandscapaciteit’ over de jaren 2018 t/m 2021 rekening
gehouden met een risico van 50% over de opgelegde aanslagen precariobelasting, over het totaal
van € 6.236.000.
De raad is met een raadsinformatiebrief op 22 februari 2022 over de uitspraak en het ingestelde
hoger beroep geïnformeerd.
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) 2021 – Gemeente Oisterwijk
De WNT is van toepassing op gemeente Oisterwijk. Het voor de gemeente Oisterwijk toepasselijke
bezolderingsmaximum is in 2021 € 209.000,00
Naast de hieronder genoemde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2021
AMM Depmann

CC Boode

AFFN Robijnsvan de Wiel

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

01/01 - 29/01

01/05 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

13.475

68.344

77.200

1.672

12.771

13.753

15.147

81.116

90.953

16.605

140.288

209.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

15.147

81.116

90.953

Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2021

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
AMM Depmann

AFFN Robijns-van de
Wiel

Gemeentesecretaris

Griffier

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2020

Bezoldiging
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Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

99.785

74.254

21.077

12.613

120.862

86.867

201.000

201.000

120.862

86.867

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode
kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2021

bedragen x € 1

M. Knaapen

Functiegegevens

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Kalenderjaar

2021

2020

01/01 - 30/04

01/09 - 31/12

4

4

563

562

€ 199

€ 193

€ 97.400

€ 107.200

Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren
per kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de
normbedragen per maand

€ 204.600

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m
12
Bezoldiging (alle bedragen
exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Ja (€123,08)
€ 69.294

Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€ 69.171
€ 138.465

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 138.465

126

Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
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Overzicht van baten en lasten
Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Dienstverlenend Oisterwijk

-25.395.464

54.096.750

28.701.286

-30.420.198

67.111.994

36.691.796

-30.099.845

66.749.729

36.649.884

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond

-18.306.205

11.511.189

-6.795.016

-25.342.431

16.832.452

-8.509.979

-20.648.621

14.484.919

-6.163.702

3. Samen redzaam Oisterwijk

-25.782.354

5.081.644

-20.700.710

-33.314.208

8.023.221

-25.290.987

-30.862.187

7.385.742

-23.476.445

Saldo van baten en lasten

-69.484.023

70.689.583

1.205.560

-89.076.837

91.967.667

2.890.830

-81.610.654

88.620.390

7.009.736

Mutaties reserves programma 1

-

339.000

339.000

-1.514.700

2.144.900

630.200

-1.514.700

2.144.900

630.200

Mutaties reserves programma 2

-

538.141

538.141

-1.615.000

3.500.641

1.885.641

-1.615.000

3.294.427

1.679.427

-991.836

-

-991.836

-991.836

-

-991.836

-1.907.323

433.513

-1.473.811

-

-

50.000

50.000

50.000

50.000

-991.836

877.141

-114.695

-4.121.536

5.695.541

1.574.005

-5.037.023

5.922.839

885.816

-70.475.859

71.566.724

1.090.865

-93.198.373

97.663.208

4.464.835

-86.647.677

94.543.229

7.895.552

Mutaties reserves progr.2 (grondbedrijf)
Mutaties reserves programma 3
Stortingen en onttrekkingen reserves
Resultaat

Baten en lasten 2021 per programma
Realisatie
Baten

Lasten

Saldo

1. Dienstverlenend Oisterwijk

66.750

-30.100

36.650

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond

14.485

-20.649

-6.164

3. Samen redzaam Oisterwijk

7.386

-30.862

-23.476

Saldo van baten en lasten

88.620

-81.611

7.010

Mutaties reserves programma 1

2.145

-1.515

630

Mutaties reserves programma 2

3.294

-1.615

1.679

434

-1.907

-1.474

5.923

-5.037

886

94.543

-86.648

7.896

Mutaties reserves progr.2 (grondbedrijf)
Mutaties reserves programma 3

50

Stortingen en onttrekkingen reserves
Resultaat (-/-is tekort)

50

Resultaat na overhevelingsverzoeken
x € 1.000
Gerealiseerd resultaat
Overhevelingsverzoeken
Resultaat na overhevelingsverzoeken

Begroting
4.465

Realisatie
V

4.465

V

Afwijking

7.896
-2.146

V

3.431
-2.146

V

N

5.750

V

1.285

V

N

Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Voor een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt
verwezen naar het jaarverslag. In het jaarverslag is per programma een overzicht opgenomen met
de belangrijkste verschillen.
Voor een specificatie van de mutaties in de reserves per programma wordt verwezen naar het
Hoofdstuk Stortingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1)

Realisatie

*€ 1.000

Belastingen

Baten
10.582

Gemeentefonds

52.334

Inkomsten belastingen en gemeentefonds

62.916

Overzicht aanwending post onvoorzien 2021

Post onvoorzien (Conform begroting 2021)
Afboeken onvoorzien
Herindeling Haaren
Totaal niet besteed

Realisatie
79.540
-50.000
15.385
44.925

Overhead
Voor het bedrag op de post Overhead wordt verwezen naar het overzicht taakvelden (zie bijlage
bij deze jaarrekening), taakveld 0.4.

Vennootschapsbelasting
Over de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 is geen Vpb verschuldigd.

Overzicht structurele onttrekking reserves
De onttrekking aan de Reserve kapitaalslasten is een structurele onttrekking
In 2021 is hieraan € 41.927 onttrokken voor Fietspad Haghorst en Roonsestraat Haaren.
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Incidentele baten en lasten
Hieronder zijn alleen de posten meegenomen die naar hun aard incidenteel zijn. En dat zijn weinig
posten. Posten die in het nieuwe jaar weer begroot zijn, zijn niet incidenteel en zijn hier niet
vermeld. Vandaar dat bijvoorbeeld voordelen of nadelen op de jeugdzorg, de WMO, het
grondbedrijf hier niet zijn opgenomen.
x € 1.000
Saldo baten en lasten

Begroting
2021
2.891

Rekening
2021
7.010

1.574

886

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Begrotingssaldo na reserves

4.465

7.896

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.600

-3.137

Structureel begrotingssaldo

2.865

4.759

Pr

x € 1.000

Begroting

Jaarrekening

Toelichting

Incidentele baten
1

Gemeentefonds Corona

0

1.485

Incidentele ontvangst in het gemeentefonds

1

Gemeentefonds Haaren

1.190

1.176

Incidentele ontvangst in het gemeentefonds

1

Vrijval reserve overhevelingen

117

117

eenmalige vrijval van de overhevelingen

2

Vrijval reserve overhevelingen

1.348

1.348

eenmalige vrijval van de overhevelingen

3

Vrijval reserve overhevelingen

50

50

eenmalige vrijval van de overhevelingen

1

Vrijval reserve incidentele budgetten

220

220

119

119

1

Vrijval reserve.

In primaire begroting 2021 opgenomen
vrijval voor incidentele budgetten
Amendementen en ombuigingen begroting
2020/2021
Eenmalige vrijval. Raadsbesluit 21/46 vrijval
bestemmingsreserve spaarverlof
In primaire begroting 2021 opgenomen
vrijval voor incidentele budgetten

1

Vrijval reserve

174

174

2

Vrijval reserve incidentele
budgetten.

290

290

3.508

4.979

0
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Incidentele kosten voor Corona

393

43

Incidentele kosten voor Haaren

Totaal incidentele baten

Incidentele lasten
1

Corona uitgaven

1

Haaren

1

Overhevelingen

117

117

eenmalige kosten door overheveling

2

Overhevelingen

1.348

1.348

eenmalige kosten door overheveling

3

Overhevelingen

50

50

eenmalige kosten door overheveling

Totaal incidentele lasten

1.908

1.842

Per saldo

1.600

3.137
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Stortingen en onttrekkingen aan de reserves
Geboekte mutaties in de reserves - al besloten
-/- = storting in reserve
+/+ = onttrekking uit reserve
Programma 1amma 1

Raming

Werkelijk

Verschil

In primaire begroting 2021 opgenomen vrijval voor

220.000

220.000

-

Amendementen en ombuigingen begroting 2020/2021

119.000

119.000

Raadsbesluit 21/46 overhevelingsbudgetten uit de

117.200

117.200

-

174.000

174.000

-

Programma 2ogramma 2

Raming

Werkelijk

Verschil

In primaire begroting 2021 opgenomen vrijval voor

290.000

290.000

-

1.347.500

1.347.500

-

545.000

545.000

-

-545.000

-545.000

-

-770.000

-770.000

-

770.000

770.000

-

incidentele budgetten

jaarrekening 2020
Raadsbesluit 21/46 vrijval bestemmingsreserve
spaarverlof

incidentele budgetten.
Raadsbesluit 21/46 overhevelingsbudgetten uit de
jaarrekening 2020
Raadsbesluit 21/46 jaarrekening 2020 vrijval vm
voetbalkantines t.g.v. algemene reserve
Raadsbesluit 21/46 jaarrekening 2020 vrijval
bestemmingsreserve vm voetbalkantines
Vorming nieuwe bestemmingsreserve onderhoud wegen
t.l.v. algemene reserve; Raadsbesluit 21/46
Vorming nieuwe bestemmingsreserve onderhoud wegen;
Raadsbesluit 21/46
Vrijval bestemmingsreserve voor kapitaallasten
Toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten tbv Den

248.141

41.927

206.214

-300.000

-300.000

-

300.000

300.000

-

Raming

Werkelijk

Verschil

50.000

50.000

-

Donk; Berap 2021
Toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten tbv Den
Donk t.l.v. Algemene reserve; Berap 2021

Programma 3Programma 3
Raadsbesluit 21/46 overhevelingsbudgetten uit de
jaarrekening 2020
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Mutaties in de reserves - bedragen nog te besluiten
-/- = storting in reserve
+/+ = onttrekking uit reserve
Programma 2ogramma 2 grondbedrijf
Het saldo van de winsten en verliezen van het

Raming

Werkelijk

Verschil

-991.836

-1.473.810

481.974

1.574.005

885.817

688.188

grondbedrijf wordt bij de jaarrekening doorgeboekt naar
de reserve grondbedrijf. Dat is bestaand beleid.
Daardoor komen de gerealiseerde winsten niet in het
eindsaldo van de jaarrekening terecht komen.

Totaal alle mutaties reserves
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Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant

Begroting

Realisatie

1. Dienstverlenend Oisterwijk

-30.420.198

-30.099.845

320.353

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond

-25.342.431

-20.648.621

4.693.810

3. Samen redzaam Oisterwijk

-33.314.208

-30.862.187

2.452.021

-89.076.837

-81.610.654

7.466.183

Totaal lasten

Afwijking

De verschillen worden toegelicht bij de programma's.

Begrotingsrechtmatigheid
Bij de programma 2 is er begrotingsonrechtmatigheid van € 9.000. Hier is bij het verschuiven
van kosten en opbrengsten van Thema 2.9 naar Thema 2.2 € 9.000 minder verschoven dan het
bedrag dat is opgenomen in de Berap 2021. Hiervoor is formeel een collegebesluit nodig en die is
er niet.

Begrotingsonrechtmatigheid op de investeringen *€1.000
Investeringen - overschrijdingen
302 Renovatie gemalen 2020
363 HAA Herinrichting Mgr. Bekkersplein

bedrag
3 Overschrijding 98 - gemeld in Raadsinformatiebrief 14-12-21 is 95
23 Overschrijding 133 - gemeld in Raadsinformatiebrief 14-12-21 is 110

341 Scoutinggebouw Scouting Oisterwijk

2

342 Verlichting softbalvelden Roef

1
29
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Sisa Verantwoording

Ontvanger

A4

Juridische
grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke
uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Regeling eenmalige
uitkering gemeenten voor
maatregelen ter
vermindering overlast en
criminaliteit asielzoekers

Indicator
Besteding (jaar T) zelfstandige uitvoering

Indicator
Cumulatieve besteding
uitvoering projectplan (t/m jaar
T) - inclusief uitvoering door
derden

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Indicator
Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Indicator
Toelichting op projecten die
afwijken van voorlopige
toekenning

Indicator
Project afgerond (Ja/Nee)

Indicator
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Gemeenten

1

JenV

A7

Aard controle R
Indicator: A4/01
€0

2
3
4
5
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T-1, 15-31
tijdelijke ondersteuning
december 2020)
toezicht en handhaving

Aard controle R
Indicator: A4/02
€ 20.000

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: A4/03
Indicator: A4/04
Nee Gemeenten met een AZC
Nee
konden tot 1 september 2020
geld aanvragen om lokale
maatregelen tegen overlast
veroorzaakt door asielzoekers
(gedeeltelijk) van te betalen. De
gemeente Oisterwijk heeft hier
gebruik van gemaakt en heeft
€50.000,- van Ministerie van
Justitie en Veiligheid ontvangen.
Hiervan wordt onder andere het
cameratoezicht in de omgeving
van het AZC gefinancierd. Het
cameratoezicht wordt in
verschillende fases gerealiseerd
en daarnaast zijn er periodieke
kosten (stroom, internet, etc.)
gedurende de gehele looptijd
van het cameratoezicht. In
2020 is €20.000,- van dit bedrag
besteed

Aard controle n.v.t.
Indicator: A4/05

Ja

Besteding (jaar T, 1 januari-30
september 2021)

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de
vorige indicator “nee” is ingevuld

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: A7/01
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: A4/06

Aard controle R
Indicator: A7/02
€ 0 Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/04
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/05

JenV

A8

Regeling eenmalige
specifieke uitkering voor
gemeenten i.v.m. het treffen
van maatregelen [...]
criminaliteit veroorzaakt
door asielzoekers in 2021 en
2022

Besteding (jaar T) uitvoering
projectplan - zelfstandige
uitvoering

Cumulatieve besteding
uitvoering projectplan (t/m jaar
T) - inclusief uitvoering door
derden

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op projecten die
afwijken van voorlopige
toekenning

Project afgerond (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Gemeenten

JenV

A12B

Incidentele bijdrage
ondersteuning naleving
controle op
coronatoegangsbewijzen

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: A8/01
Indicator: A8/02
Indicator: A8/03
Indicator: A8/04
Indicator: A8/05
Ja
€0
€0
Nee
Nee
Naam veiligheidsregio
Besteding (jaar T)
Besteding volgens besluit van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
de veiligheidsregio uitgevoerd
T)
(Ja/nee)

Veiligheidsregio's

FIN

B2

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: A12B/01
Indicator: A12B/02
Midden- en West-Brabant
€ 83.357
Regeling specifieke uitkering Besteding (T-1) - betreft nog
Aantal (potentieel) gedupeerden
gemeentelijke hulp
niet verantwoorde bedragen over (als gemeld door
gedupeerden
2020
Uitvoeringsorganisatie Herstel
toeslagenproblematiek
Toeslagen aan de gemeente)
(jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/03
Ja
Cumulatief aantal (potentieel)
gedupeerden (als gemeld door
Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen aan de gemeente)
(t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/04
€ 83.357
Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel c (artikel
3)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/05
Ja
Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen c (artikel 3)

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: B2/01
€0
Normbedragen voor a, b en d
(Ja/Nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Aard controle R
Indicator: B2/02
21
Normbedrag voor e (Ja/Nee)
(vanaf 2021)
Nee: indicator B2/13 en B2/14
/ Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06
Nee
Reeks 1

21
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07
Nee
Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van
aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte
plannen van aanpakken (t/m
jaar T)
Keuze werkelijke kosten
Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09
Indicator: B2/10
Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel e (artikel
3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle R
Indicator: B2/13

Aard controle R
Indicator: B2/03

Aard controle R
Indicator: B2/04
€ 1.399

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/08
Nee
Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel a, b en d
(artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle R
Indicator: B2/11

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/12

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/14
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Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/05
€ 1.399

Aard controle n.v.t.
Indicator: A8/06

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x
aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x
aantal (potentieel) gedupeerden
cumulatief (t/m jaar T)

Normbedrag onderdeel b x
aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x
aantal plannen van aanpak (t/m
jaar T)

Normbedrag onderdeel d x
aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x
aantal nazorgtrajecten (t/m jaar
T)

Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15
Indicator: B2/16
Indicator: B2/17
Indicator: B2/18
Indicator: B2/19
Indicator: B2/20
Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde), indien
nog niet eerder opgegeven (jaar
T)
Keuze normbedragen

Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde), indien
nog niet eerder opgegeven (t/m
jaar T)
Keuze normbedragen

Aard controle R
Indicator: B2/21
BZK

C1

Regeling specifieke uitkering Eindverantwoording (Ja/Nee)
Reductie Energiegebruik

Aard controle n.v.t
Indicator: B2/22
Aantal woningen dat bereikt is
met het project (t/m jaar T)

Aantal woningen waar
energiebesparende maatregelen
plaatsvinden (t/m jaar T)

Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/02

Ja
2.159
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/03
638
Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan
afwijkingen

Alleen invullen bij akkoord
ministerie
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/04
1 6730001
Kopie projectnaam/nummer

Aard controle R
Indicator: C1/05
€ 42.718
Cumulatieve totale bestedingen
(t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/06
Nee
Toelichting op afwijkingen

Aard controle R
Indicator: C1/07
Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08
1 6730001

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/09
€ 96.923

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
Door corona konden veel
Ja
geplande wijkbijeenkomsten
niet plaatsvinden. De
overgebleven middelen zullen
hiervoor ingezet worden in 2022
icm aanpak energiearmoede.
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Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/11

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering Beschikkingsnummer /naam
ventilatie in scholen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk
T)
31 augustus 2022 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start Eindverantwoording (Ja/Nee)
bouwactiviteiten (indicator 04)
'Nee' is ingevuld)

Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01

Aard controle R
Indicator: C32/02
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/03

Aard controle D2
Indicator: C32/04

€0

1

BZK

C62

Specifieke uitkering aan
Aantal gedupeerden (artikel 1,
gemeenten voor
lid 2)
de bekostiging van de
kwijtschelding
van gemeentelijke
belastingen van
gedupeerden door de toeslag
enaffaire

Berekening bedrag
uitvoeringskosten

Aard controle R
Indicator: C62/01

OCW

D8

Aard controle R
Indicator: C62/02
21
€ 3.150
Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
d 2019-2022 (OAB)
voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor
educatie die voldoen aan de
leerlingen met een grote
wettelijke kwaliteitseisen
achterstand in de Nederlandse
(conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO)
WPO)

Nee
Gederfde opbrengsten
Eindverantwoording (Ja/Nee)
(jaar T) die voortvloeien uit het
kwijtschelden van gemeentelijke
belastingen

Aard controle R
Indicator: C62/03
€0
Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en peuterspeelzalen
(conform artikel 167 WPO)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/04

Ja
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 339.650
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/02
€ 80.000
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicator: D8/03
€ 25.600
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

1
2
3
4
5
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Aard controle R
Indicator: D8/04
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicator: D8/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/05
Het schoolbestuur is nog niet
overgegaan tot uitvoering van de
plannen omdat zij de
aanpassingen van de ventilatie
willen integreren in een
grootscheepse renovatie van het
Nee
schoolgebouw.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/06

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) maatregelen
inhalen COVID-19
artikel 3, lid 2, a t/m e samen
gerelateerde
opgeteld
onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) voor tijdelijke
extra huur van bestaande
huisvesting indien deze extra
huisvesting nodig is voor de
uitvoering van maatregelen die
scholen of gemeenten in het
kader van het Nationaal
Programma Onderwijs nemen

Aard controle R
Indicator: D14/01
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D14/02
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/05

EZK

F9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer
Extern Advies
Warmtetransitie

Besteding (jaar T) voor
ambtelijke capaciteit van de
gemeente of inkoop van
expertise voor de uitvoering van
het Nationaal Programma
Onderwijs

Aard controle R
Indicator: D14/03
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D14/06

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: D14/04
€0
Van andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/07

Aard controle R
Indicator: D14/08

Cumulatieve besteding ten laste Project afgerond in (jaar T)?
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
(Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicator: F9/01
1 EAW-20-00402482
€ 20.660
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Ja

Aard controle R
Indicator: F9/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/03
€ 20.660

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/06
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Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/04
Ja

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/05

SZW

G2

Gebundelde uitkering op
Besteding (jaar T) algemene
grond van artikel 69
bijstand
Participatiewet_gemeentede
el 2021
Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW)
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicator: G2/01

SZW

G3

Aard controle R
Indicator: G2/02

Aard controle R
Indicator: G2/03

Aard controle R
Indicator: G2/04

Aard controle R
Indicator: G2/05

€ 3.795.237
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

€ 57.232
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

€ 281.553
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

€ 463
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 40.318
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/07
€ 157.811
Mutaties (dotaties en vrijval)
voorziening dubieuze debiteuren
als gevolg van kwijt te schelden
schulden gebundelde uitkering
Participatiewet (jaar T)

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/08
€ 91.645
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Gemeente
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2/09
€0

Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2
Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13
Indicator: G2/14
Ja
-€ 8.855
Besluit bijstandverlening
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Baten vanwege vóór 1 januari
zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking
kapitaalverstrekking (exclusief
2020 verstrekt kapitaal
levensonderhoud
Rijk)
(exclusief Rijk)
beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2021
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr.
Aard controle R
Indicator: G3/01
€0

Aard controle R
Indicator: G3/02
€0

Aard controle R
Indicator: G2/10
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€0
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
gebundelde uitkering
Participatiewet in (jaar T)
Gemeente
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2/11

Aard controle R
Indicator: G2/12

€ 374.963

€ 26.183

€ 39.378

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T)
onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel
b, Bbz 2004 (Bob)

Aard controle R
Indicator: G3/03
€ 17.218

Aard controle R
Indicator: G2/06

Aard controle R
Indicator: G3/04
€0

Aard controle R
Indicator: G3/05
€0

Aard controle R
Indicator: G3/06
€0

BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 –
kapitaalverstrekking (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T) (exclusief BOB)

Aard controle R
Indicator: G3/07
SZW

G4

€0
Welke regeling betreft het?

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2021

BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud en
kapitaalverstrekkingen (BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ en
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BOB in
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: G3/08
€0
Besteding (jaar T)
levensonderhoud

BBZ vanaf 2020 –
kapitaalverstrekking
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: G3/09
€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G3/10
€0
Baten (jaar T) levensonderhoud

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/11

Ja
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
Tozo (jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/01
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Kopie regeling

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle R
Indicator: G4/05

Aard controle R
Indicator: G4/06

€ 6.940
€ 735

€0
€0

€ 17.394
€ 5.353

€ 20.570
€ 4.038

€ 1.524
€ 108

€ 549.013

€ 36.314

€ 23.309

€0

€ 23

€ 261.868

€ 20.314

€ 9.004

€0

€0

€ 123.045

€ 10.157

€ 1.079

€0

€0

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09

0
0

0
0

111

12

77

41

3

1

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/10
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Levensonderhoud - Gederfde
baten die voortvloeien uit
kwijtschelden schulden
levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties
(dotaties en vrijval) voorziening
dubieuze debiteuren (jaar T) als
gevolg van kwijt te schelden
schulden levensonderhoud Tozo

Aard controle R
Indicator: G4/11

Aard controle D2
Indicator: G4/12

€ 618
Kopie regeling

1
2
3
4
5
SZW

G12

Kwijtschelden publieke
schulden SZW-domein
hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire_
gemeentedeel

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G4/14
Indicator: G4/15
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
uit kwijtschelden schulden Wet
Bijzondere bijstand in (jaar T)
Inburgering van 13 september
2012 in (jaar T)

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen op
kapitaalverstrekkingen Tozo in
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: G4/13
€0

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), aflossing

Aard controle R
Indicator: G4/16

Aantal gedupeerden (zoals
omschreven in artikel 1 van de
Regeling specifieke uitkering
compensatie van de kosten die
verband houden met het
kwijtschelden van publieke
schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire
toeslagen)

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr
Aard controle R
Indicator: G12/01
€0

Aard controle R
Indicator: G12/02
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/03
21
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Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), overig

Aard controle R
Indicator: G4/17

Uitvoeringskosten (jaar T)
uitvoering Tozo buitenland
(gemeente Maastricht)

Aard controle R
Indicator: G4/18

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende
stimulering sport
subsidie
Gemeenten
Aard controle R
Indicator: H4/01
€ 144.077
Activiteiten

VWS

H8

1
2
3
4
5
6
100
Regeling Sportakkoord 20202022

SPUK
SPUK
SPUK
SPUK
SPUK
SPUK

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02
€ 179.415
Totale werkelijke berekende
subsidie per project (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03
2021 categorie 1.1
2021 categorie 1.3
2021 categorie 2.1
2021 categorie 2.2
2021 categorie 2.3
2021 categorie 3.1

Beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicator: H4/04

VWS

H12

Aard controle R
Indicator: H4/06

Aard controle R
Indicator: H4/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08

Totaal bedrag volgens
beschikking

Besteding aanstellen
sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering
sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding
aanstellen sportformateur (t/m
jaar T)

Cumulatieve besteding
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/02
€ 35.000
€ 85.142
Eindverantwoording (Ja/Nee)

€ 341
€ 66.337
€ 13.348

Aard controle R
Indicator: H8/03
€ 15.000

Ja
Nee
Is voldaan aan de uitvoering van
het lokale preventieakkoord of
aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/02
Ja

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Nee
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Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/03

€ 37.447

Aard controle R
Indicator: H8/04
€ 20.000
€ 10.000

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/08

Aard controle R
Indicator: H12/01
€ 6.523

Aard controle R
Indicator: H4/05

Toelichting - Verplicht als het
een activiteit betreft welke NIET
in de toekenning meegenomen
is

€ 15.069
€ 46.874

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07
1 1018327
2 1037947
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T)
lokale preventieakkoorden
of preventieaanpakken

Werkelijke besteding voor de
Werkelijke besteding voor de
activiteiten inclusief btw x
activiteiten inclusief btw x
17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten

€ 15.069
€ 46.874
€ 341
€ 66.337
€ 13.348
€ 37.447

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01
1 1018327
2 1037947
Kopie beschikkingsnummer

Werkelijke besteding voor de
activiteiten inclusief btw x
17,5% (jaar T) Onroerende
zaken

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05
€ 15.000
€ 15.000

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/06
€ 20.000
€ 30.000

VWS

H16

Betreft jaar

Regeling Specifieke
uitkering ijsbanen en
zwembaden

Beschikkingsnummer / naam

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/01
1 2020
2 2021
Naam locatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/02
803011
SPUKIJZ21R2153
Totale toezegging per locatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/04
1
2
3
4
50

Optisport
Optisport
Staalbergven
Staalbergven

Totale besteding

Aard controle R
Indicator: H16/03
€ 160.979
€ 163.276
Besteding per locatie

Aard controle R
Indicator: H16/05
€ 202.481
€ 139.734
€ 38.059
€ 23.542

Aard controle R
Indicator: H16/06
€ 202.481
€ 139.734
€ 38.059
€ 23.542
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Verschil toezegging vs.
Besteding per locatie
(automatisch berekend)

Aard controle n.v.t
Indicator: H16/07
€0
€0
€0
€0

Betreft jaar?

Aard controle R
Indicator: H16/08
2020
2021
2020
2021

Taakvelden overzicht
Toelichting verdeling over de taakvelden
Art. 10 van de financiële verordening bepaalt dat er een stelsel van kostentoerekening moet zijn voor rechten en heffingen waarbij naast de directe
kosten ook de overheadkosten doorberekend worden voor bepaalde diensten.
De medewerkers zijn in de salarisadministratie gekoppeld aan de taakvelden, waar de uren / kosten thuishoren. De salarissen zijn daarmee, via
een grootboeknummer, ook aan het betreffende taakveld gekoppeld.
Alle grootboeknummers zijn gekoppeld aan de taakvelden conform het “IV-3 voorschrift gemeenten” van het ministerie van BZK.
BEGROTING

REALISATIE

BEGROTING
TOTAAL

Baten
-1.190.846

0.2 Burgerzaken

779.471

-372.424

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

351.386

-118.135

233.251

592.932

-260.757

332.175

10.140.254

-463.427

9.676.827

15.441.239

-1.059.236

14.382.003

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

Lasten

REALISATIE
TOTAAL

Lasten
3.666.805

Baten

2.475.959

2.338.254

-24.949

2.313.305

407.047

692.577

-422.047

270.530

0.5 Treasury

125.170

-195.633

-70.463

144.324

-238.587

-94.263

0.61 OZB woningen

170.429

-4.828.168

-4.657.739

242.975

-6.235.201

-5.992.226

66.278

-2.095.138

-2.028.860

674

-2.223.406

-2.222.732

285.079

-1.079.591

-794.512

157.700

-807.122

-649.422

0

-1.792.190

-1.792.190

0

-369.778

-369.778

127.625

-39.195.056

-39.067.431

272.173

-52.334.412

-52.062.238

0.8 Overige baten en lasten

0

0

0

419

-27.673

-27.254

0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

991.836

-877.141

114.695

5.037.023

-5.922.839

-885.816

1.090.865

0

1.090.865

7.895.552

0

7.895.552

36.690

0

36.690

1.528.430

-83.357

1.445.073

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.188.750

-55.307

2.133.443

739.512

-146.904

592.608

2.1 Verkeer en vervoer

3.036.294

-42.749

2.993.545

3.311.249

-223.254

3.087.995

523.658

-76.765

446.893

420.579

0

420.579

2.3 Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

276.835

0

276.835

248.773

0

248.773

0

0

0

249.852

-249.852

0

0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.2 Parkeren

3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
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20.272

-27.139

-6.867

29.082

-21.463

7.618

3.4 Economische promotie

332.561

-1.031.594

-699.033

292.377

-1.013.130

-720.753

4.1 Openbaar basisonderwijs

258.238

-3.910

254.328

148.204

0

148.204

4.2 Onderwijshuisvesting

1.280.130

-192.718

1.087.412

1.798.092

-200.176

1.597.916

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.133.079

-265.602

867.477

1.245.016

-271.696

973.320

533.259

-20.000

513.259

576.240

-142.402

433.838

5.2 Sportaccommodaties

2.507.684

-1.209.479

1.298.205

2.361.797

-1.169.279

1.192.517

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.833.615

-601.151

1.232.464

2.080.432

-597.968

1.482.463

5.5 Cultureel erfgoed

117.467

-2.583

114.884

66.019

-5.400

60.619

5.6 Media

635.388

0

635.388

705.893

0

705.893

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.707.312

-22.121

1.685.191

2.179.459

-21.000

2.158.459

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.473.624

-99.809

1.373.815

1.874.459

-451.525

1.422.934

6.2 Wijkteams

1.524.655

0

1.524.655

1.576.475

-7.724

1.568.752

6.3 Inkomensregelingen

5.588.119

-4.262.552

1.325.567

7.610.233

-6.908.338

701.896

6.4 Begeleide participatie

3.403.404

0

3.403.404

4.046.869

-250

4.046.619

6.5 Arbeidsparticipatie

703.568

0

703.568

839.936

0

839.936

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

999.793

-3.238

996.555

1.469.968

-7.436

1.462.531

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.475.070

-525.116

2.949.954

5.938.934

-173.800

5.765.134

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.692.988

0

8.692.988

7.888.780

0

7.888.780

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

113.002

0

113.002

88.680

0

88.680

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

132.433

0

132.433

-37.986

0

-37.986

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.1 Sportbeleid en activering

911.942

0

911.942

1.114.929

-10.658

1.104.271

7.2 Riolering

1.907.846

-2.699.107

-791.261

2.260.785

-3.468.512

-1.207.727

7.3 Afval

2.301.972

-2.921.535

-619.563

2.998.473

-3.844.396

-845.923

796.452

-1.083

795.369

858.231

-20.660

837.571

0

0

0

0

0

0

592.786

-100.374

492.412

687.390

-170.372

517.018

3.455.334

-4.332.341

-877.007

3.130.833

-4.377.994

-1.247.160

1.277.306

-862.702

414.604

1.399.395

-1.029.677

369.718

71.566.724

-71.566.724

0

94.543.229

-94.543.229

0

7.1 Volksgezondheid

7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totaal

148

Uitputtingsoverzicht van investeringsbudgetten
Activanummer Omschrijving activum
29

Aanleg sportboulevard d`n donk (2018)

31

Fietspad haghorst deel2 (broekz.-vinkenb)

32

Aanp.spoorwegovergang blokshekken

Realisatie

Verleend krediet

Vrije ruimte

Afsluiten

1.637.346

2.750.366

1.113.020

Nee

50.304

1.125.000

1.074.696

Nee

1.613.522

1.970.287

356.765

Ja

82

Herinrichting milieustraat (2018)

33.435

33.435

0

230

Burg.v.beckhovenstr. (verv.2019)

191.692

199.970

8.278

Nee

286

Voetbalvelden Trinitas

2.595.872

3.435.010

839.138

Nee

287

Fietspad Noordzijde spoor

19.017

395.000

375.983

Nee

288

Parkeerterrein 't Seuverick

56.045

80.000

23.955

Ja

289

Vervanging VRI Moerg.weg en Pannenschuurlaan

0

100.000

100.000

Nee

290

Vervanging meubilair vergaderkamers

14.578

30.000

15.422

Nee

291

Vervanging meubilair gemeentekantoor

68.193

190.000

121.807

Nee

292

Openbare verlichting 2018-2020

571.555

809.000

237.445

Nee

293

Burg. de Keyzerplein (verv. 2019)

42.200

71.480

29.280

Nee

294

Juliana Bernhardplein (verv. 2019)

91.948

114.130

22.182

Nee

297

Groenstr. (ged. plants.noorz.relining 2019)

4.341

151.201

146.861

Ja

298

Baerdijk (verv. 2020)

0

250.000

250.000

Ja

299

Bosweg (verv. 2020)

0

550.000

550.000

Nee

300

Rioolvervanging overig 2020

20.108

100.000

79.892

Ja

301

Maatregelen 2020 riolering

352

75.000

74.648

Nee

302

Renovatie gemalen 2020

178.383

80.000

-98.383

Ja

303

Burg. de Keyzerplein (klim.adaptatie 2019)

10.195

25.200

15.005

Nee

305

Juliana Bernhardplein (klim.adaptatie 2019)

37.371

40.320

2.949

Nee

308

Balbian Versterlaan (verv. 2019)

0

30.000

30.000

Nee

309

Balbian Versterlaan (klim.adaptatie 2019)

0

10.000

10.000

Nee

310

Riolering verv. Burgemeester Canterslaan

33.459

75.000

41.542

Nee

317

Fietspad Ambachtstraat

28.396

75.000

46.604

Nee

318

Rioolvervanging 2021

1.544

1.282.380

1.280.836

Nee
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Opmerkingen

Ja
Werkzaamheden lopen nog in het eerste halfjaar van 2022 door.

Project moet nog worden uitgevoerd.

Project behoeft nog een aantal werkzaamheden ter afronding.

341

Scoutinggebouw Scouting Oisterwijk

342

Verlichting softbalvelden Roef

363

HAA Herinrichting Mgr. Bekkersplein

445

Nieuwe Linde: inrichting en leerpakket 2021

448

Rioolvervanging Telstarlaan

449

Toekomstbestendige milieustraat (2021)

452

Fietspad Sprendlingenstraat

401.637

400.000

-1.637

Ja

86.108

84.700

-1.408

Ja

133.120

0

-133.120

98.854

98.854

0

23.390

300.600

277.211

Nee

18.466

111.565

93.099

Nee

143.571

500.000

356.429

Nee

Nee

Omdat de gemeenteraad het investeringsbudget per investering goedkeurt, kijkt de accountant naar
de overschrijding per investeringsbudget.
Opmerking over riool:
Riool is een gesloten systeem. Geld wat daarin omgaat, blijft binnen de post riool. Als organisatie
kijken wij binnen riool naar de totale uitgaven op de investeringsbudgetten.
Opmerking overschrijdingen Herinrichting Mgr. Bekkersplein (Haaren) en Renovatie gemalen 2020:
In een raadsinformatiebrief van 14 december 2021 is de gemeenteraad reeds door het college
geïnformeerd over deze verwachte overschrijdingen in de jaarstukken 2021.
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Project vraagt nog een aantal afrondende werkzaamheden.

Ja
Krediet wordt in 2022 en mogelijk ook in 2023 gebruikt.

Schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage

De leningen zijn voor het grootste deel aangegaan voor de financiering van de brede scholen, de nieuwe sportboulevard en het grondbedrijf.
De onderste 2 leningen zijn overgekomen uit Haaren.
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BIJLAGEN

EMU saldo
2021
2021
Begroting Realisatie

Omschrijving

Bweg

x € 1.000

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves

+

1.070

7.010

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

1.326

5.287

Mutatie voorzieningen

+

-

2.094

-

-3.624

-735

-

-

-

3.368

4.552

(zie BBV, artikel 17c)

Mutatie voorraden
(incl. bouwgronden in exploitatie)
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten
en verwachte boekwinst bij verkoop
(im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo

Het EMU saldo is positief (er wordt minder geld uitgegeven dan er wordt ontvangen).
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Overhevelingsverzoeken - nog te besluiten
Hieronder zijn de verzoeken opgenomen om budget uit het begrotingsjaar 2021 over te boeken
naar het begrotingsjaar 2022. De gehanteerde criteria hierbij zijn als volgt:
Het gaat om een incidenteel budget uit 2021 én
Het budget is niet eerder al een keer overgeheveld én
Het gaat om een bedrag groter dan € 25.000 én
De incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2022 afgerond.
Begr. Omschrijving
thema
2.7

Bedrag

Onderwerp: Sportakkoord

€ 75.132

Toelichting
Sinds 2020 neemt gemeente Oisterwijk deel aan het Lokaal Sportakkoord. Voor
de uitvoering daarvan ontvangt de gemeente een Rijksbijdrage. Deze bedroeg
in 2020 € 20.000 (overgeheveld in jaarrekening 2020) en in 2021 € 85.132.
Door de beperkingen die van toepassing waren in 2021 was het niet mogelijk
om het gehele beschikbare bedrag uit deze regeling te bestemmen. Van het
totaal van € 105.132 is € 30.000 uitgegeven. Daarmee resteert € 75.000.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Deelname aan de regeling was een collegebesluit. Vanuit het Rijk is aan alle
gemeenten toestemming gegeven om het in 2021 verkregen budget ook nog in
het jaar 2022 te verantwoorden, zodat ook het jaar 2022 gebruikt kan worden
om het budget in te zetten. De verantwoording zal verlopen via Sisa 2022.
Consequenties indien geen overheveling
Een deel van het budget wordt gebruikt om de verenigingsondersteuner te
betalen, die een contract heeft tot 2023. Zonder dit budget kunnen we onze
financiële verplichtingen niet nakomen. Daarnaast is het budget bedoeld om de
sportparticipatie te verhogen en door de Corona-crisis opgelopen schade in deze
participatie aan te pakken. Zonder overheveling zal dat niet lukken. Tot slot rust
op de uitkering van het rijk een terugbetalingsverplichting; het overschot kan
daardoor niet voor andere beleidsdoelen worden aangewend.
Opdracht al verstrekt?
Gedeeltelijk, de verenigingsondersteuner is tot en met 2023 aangesteld.
Tezamen met de verenigingen en andere partners wordt op dit moment gewerkt
aan goede interventies en de uitvoering daarvan.
3.1

Onderwerp:
koploperschap
clientondersteuning

ervaringsdeskundigheid

/

onafhankelijke

Toelichting
In 2021 heeft gemeente Oisterwijk zich aangemeld als koploper onafhankelijke
clientondersteuning. Dit is een tweejarig project waarbij subsidie van het Rijk
is ingezet.
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€ 137.263

Raadsbesluit of collegebesluit?

Bij het vaststellen van de Berap 2021 heeft de raad besloten om dit
onderwerp in de begroting op te nemen.
Consequenties indien geen overheveling
Project kan niet verder worden uitgevoerd waardoor niet voldaan wordt aan de
voorwaarden van de subsidie; namelijk het uitvoeren van het project.
Opdracht al verstrekt?
Gedeeltelijk. Deel van het budget wordt ingezet voor projectleider. Ander
gedeelte wordt ingezet voor scholing van ervaringsdeskundige.
3.1

€ 20.000

Onderwerp: Preventie/leefstijlakkoord
Toelichting:
In 2021 hebben we een preventie/leefstijlakkoord gesloten met partners in het
onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. Dat doen we in samenhang met
bestaand beleid en bestaande projecten, programma’s en het sportakkoord
onder de vlag van ‘Natuurlijk Gezond Oisterwijk’. Voor 2021, 2022 en 2023
ontvangen we jaarlijks €20.000 van het Rijk voor de uitvoering van het
preventie/leefstijlakkoord (te verantwoorden via Sisa).
Raadsbesluit of collegebesluit?
Deelname aan de regeling was een collegebesluit. Vanuit het Rijk is aan alle
gemeenten toestemming gegeven om het in 2021 verkregen budget ook nog in
het jaar 2022 te besteden. De verantwoording zal verlopen via Sisa 2022.
Consequenties indien geen overheveling
Het budget is bedoeld om de leefstijl van inwoners te verbeteren. Door de
Corona-crisis is het nog niet gelukt om dit al in 2021 vorm te geven. Zonder
overheveling kunnen we afspraken met partners in onderwijs, zorg, welzijn en
kinderopvang niet nakomen. Bovendien rust op de uitkering van het rijk een
terugbetalingsverplichting als de middelen niet worden aangewend; het restant
van de middelen kan daardoor niet voor andere beleidsdoelen worden
aangewend en moet worden terugbetaald.
Opdracht al verstrekt
Met partners zijn afspraken gemaakt. Tezamen met de verenigingen en andere
partners wordt op dit moment gewerkt aan goede interventies en de uitvoering
daarvan.

3.2

Onderwerp: Jeugdzorg: Aanpak verdringing / wachtlijsten / POH jeugd
Toelichting
De volgende extra incidentele middelen vanuit de algemene uitkering hebben
we in Oisterwijk bij de Berap 2021 geoormerkt.
Aanpak verdringing: € 308.417
Het betreft een bijdrage voor gemeenten om verdringing tegen te
gaan en bijdrage wachtlijstproblematiek (lichte) jeugdzorg. Heeft als
oogmerk dat gemeenten hiermee in staat worden gesteld om de
consultatiefunctie GGZ vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere
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€ 592.473

jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere
uitgaven bij gemeenten tegen te gaan.
Aanpak wachttijden: € 270.522
Om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en
aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische
jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp
krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om aanpak langdurige
wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg.
Extra inzet POH Jeugd: € 13.534
Heeft als oogmerk om het aantal Praktijk Ondersteuners
Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Deze POH JeugdGGZ biedt huisartsenzorg aan jongeren met lichte ggz-problematiek.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Bij het vaststellen van de Berap 2021 heeft de raad besloten om dit onderwerp
in de begroting op te nemen.
Consequenties indien geen overheveling
De pilot aanpak wachttijden (waarmee zowel de aanpak verdringing als de
aanpak wachttijden wordt vormgegeven) en waaraan de gemeente Oisterwijk
deelneemt, kan niet worden bekostigd en het daarmee beoogde effect
(terugdringen van de wachttijden) kan niet worden behaald.
Het niet of minder inzetten van POH-jeugd-GGZ heeft als consequentie dat vaak
zwaardere / duurdere hulp wordt ingezet.
Opdracht al verstrekt?
De aanpak is gestart (met partners, zoals regio en huisartsen) en volgt de
verdere uitvoering in 2022.
3.2

Onderwerp: Aanpak Dak- en thuisloosheid

€ 45.160

Toelichting
De incidentele middelen van het Rijk hebben we in Oisterwijk bij de Berap
2021 geoormerkt.
Preventie dakloosheid
Het Rijk heeft via een Decentralisatie uitkering incidenteel geld beschikbaar
gesteld voor gemeenten om in te zetten op preventie van dakloosheid in
2021. Binnen de regio Hart van Brabant is een plan gemaakt voor de
besteding van deze middelen. Een deel wordt ingezet voor het realiseren van
het regionale project ‘Weer Thuis’, een ander deel is bestemd om lokaal te
investeren op preventie van dakloosheid.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Bij het vaststellen van de Berap 2021 heeft de raad besloten om dit onderwerp
in de begroting op te nemen.
Consequenties indien geen overheveling
Zonder de middelen is het niet mogelijk om een logeerwoning te organiseren
om invulling te geven aan preventie van dak- en thuisloosheid.
Opdracht al verstrekt?
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Vorig jaar is in GHO-verband een pilot gestart met een regionale logeerwoning
ter voorkoming van dakloosheid. Om meerdere redenen is de pilot niet
gecontinueerd: regionale samenwerking is niet direct wenselijk gebleken,
vanwege de te grote afstand tussen de dorp/stad van herkomst en dorp/stad
waar de logeerwoning. Dit jaar verkennen wij de mogelijkheden van een
logeerwoning binnen de gemeente.
2.3

Onderwerp: Woonzorgvisie

27.000

Toelichting
De Woonzorgvisie is gestart in 2021. De afronding wordt verwacht rond de
zomer 2022. Het restantbudget is dus nodig om de rekeningen te kunnen
betalen van bureau Companen, die daarvoor is ingehuurd.
Overheveling vanuit volkshuisvestingbudget.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Raadsbesluit
Consequenties indien geen overheveling
Dan kunnen we de rekeningen van Companen niet betalen en dus niet voldoen
aan onze betalingsverplichting.
Opdracht al verstrekt?
Ja.
2.1

Onderwerp: Specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak van overlast
gevende asielzoekers

50.000

Toelichting
Gemeenten met een AZC konden in 2021 geld aanvragen om lokale
maatregelen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers (gedeeltelijk) van te
betalen. De gemeente Oisterwijk heeft hier gebruik van gemaakt en heeft €
50.000,- van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen. In 2021 zijn
er nog geen kosten gemaakt, vandaar het overhevelingsverzoek van €50.000,.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Nee
Consequenties indien geen overheveling

Opdracht al verstrekt?
Nee
2.7

Onderwerp: kerkenvisie (25k) en erfgoedbeleid (20k)
Toelichting
Onze ambities om de basis van het erfgoed op orde te hebben staan in de
vastgestelde erfgoedvisie. Eind 2019 is gestart met het opstellen van de Cultuur
Historische Waardenkaart. Dit traject is niet afgerond en vraagt meer tijd van
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45.000

overleg met heemkunde e.a. dan voorzien. Dit project maakt nu onderdeel uit
van de visie, als kernproject.
Uitstel van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat enkele daaruit voortvloeiende
trajecten zoals de nieuw op te stellen Erfgoedverordening en het o.b.v. de
Omgevingswet aanstellen van een nieuwe commissie voor erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit ook zijn doorgeschoven naar 2022.
Tweede helft 2021 is een financiële bijdrage toegekend voor het opstellen van
een kerkenvisie. Uitvoering zal in 2022 plaatsvinden.
We verzoeken het budget van 2021 wat resteert van totaal € 45.000,- over te
hevelen naar 2022.
Raadsbesluit of collegebesluit?
De raad heeft op 27 juni 2019 een startnotitie voor de actualisatie van het
erfgoedbeleid vastgesteld.
Het college heeft op 2 februari 2021 ingestemd met de subsidieaanvraag voor
de Kerkenvisie. De inschakeling van een adviesbureau voor de uitvoering
maakt hier onderdeel van uit.
Consequenties indien geen overheveling
Dan kan er geen actualisatie van het erfgoed worden afgerond en in kaart
gebracht, welke als basis moet dienen voor goed beheer en voor een
omgevingsplan.
Erfgoedverordening en nieuwe commissie zijn een wettelijke plicht
(Omgevingswet).
De Kerkenvisie is een eenmalige gesubsidieerde kans van het rijk om eigen
inzicht te verwerven in de toekomst van het religieus erfgoed.
Opdracht al verstrekt?
Ja, voor de CHW-kaart fase 2 inclusief Haaren, de Erfgoedverordening en de
Kerkenvisie zijn opdrachten verstrekt.
2.2

Onderwerp: actualisering omgevingsvisie
Toelichting
We moeten onze huidige omgevingsvisie gaan actualiseren, waarbij ook de
kern Haaren wordt betrokken. In 2020 is hiervoor een aanbesteding
gestart, deze heeft echter niet geleid tot een opdrachtverlening. We gaan
opnieuw met enkele bureaus in gesprek en hopen eerste helft 2022
opdracht te kunnen verlenen. Visie SRBT Oostflank (en andere visies als
visie Buitengebied) worden als basis gebruikt voor de geactualiseerde
Omgevingsvisie. Wij verzoeken het budget van 2021 van 50.000 euro over
te hevelen naar 2022.
Raadsbesluit?
De raad heeft op 1 oktober 2020 een procesvoorstel voor de actualisatie
vastgesteld. De inschakeling van een adviesbureau voor deze opdracht
maakt deel uit van dit voorstel. Het op te stellen Koersdocument SRBT
Oostflank zal worden gebruikt als basis voor de actualisatie van de
omgevingsvisie in 2022. Hiermee heeft college/raad ingestemd in
september 2021.
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50.000

Consequenties indien geen overheveling?
Dan kan er geen omgevingsvisie worden geactualiseerd. NB: voor het deel
van Haaren moet er voor 1 januari 2025 een Omgevingsvisie zijn opgesteld
(hiervoor is nu nog geen omgevingsvisie van kracht)
Opdracht al verstrekt?
Nee, naar verwachting zal dit in eerste helft 2022 gebeuren (afhankelijk
van traject SRBT).
662.993

Onderwerp: Corona (totaal uiteindelijk meenemen in totaal)
Zie:
Toelichting
Maatregel
Subsidie maatschappelijke
organisaties 2021

Budget

Uitgaven

Restant

Overhevelen

€ 350.000

€
200.533,57

€ 149.466

€ 149.466

Aanvulling TVS

€ 33.377

€ 22.300

€ 11.077

€ 11.077

Impuls evenementen: geen leges
Impuls evenementen: muziek,
cultuur, sport

€ 50.000

€0

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.000

€0

€ 20.000

€ 10.000

Impuls accountmanagement

€ 27.500

Aanslag precario 50%

€ 46.500

€ 49.254

-€ 2.754

€0

€ 4.000

€ 400

€ 3.600

€ 3.600

€ 10.000
€ 27.500

€ 27.500

Hulp aan ondernemers
Impuls evenement inwoners +
prijsvraag

€ 65.000

€0

€ 65.000

€ 65.000

Perspectief en jongeren

€ 75.000

€ 2.150

€ 72.850

€ 30.000

Bestrijden eenzaamheid

€ 145.000

€0

€ 145.000

Taalachterstanden

€ 10.000

€0

€ 10.000

€ 10.000

Reserveren voor Sociaal Domein

€ 70.000

€0

€ 70.000

€ 70.000

€ 292.000

€ 292.000

€0

€0

€ 38.500

€ 38.500

€ 660.239

€ 662.993

€ 42.850
€ 80.000
€ 65.000

Gederfde inkomsten
Invoering hybride werken

€ 38.500
€
1.226.877

€ 566.638

Raadsbesluit of collegebesluit?
Zie memo college aan de raad van 22-01-2022
Consequenties indien geen overheveling
Minder kunnen doen voor corona gerelateerde kosten, waarvoor van het rijk
wel geld ontvangen is
Opdracht al verstrekt?
Is per regeling verschillend
2.4

Onderwerp: vervanging 2 bruggen

300.000

Toelichting
de bruggen Laag Heukelom en Zandstraat zijn constructief dusdanig verzwakt
dat deze vervangen dienen te worden. In 2021 is de aanbesteding geweest en
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het werk opgestart. Na engineering en prefab fabricage worden de bruggen in
2022 geplaatst.
Raadsbesluit of collegebesluit?

Ja. De raad heeft hiervoor in 2020 een budget van €300.000,- ter
beschikking gesteld.
Consequenties indien geen overheveling
Aannemer kan niet betaald worden.
Opdracht al verstrekt?
Ja
2.4

Onderwerp: rehabilitatie verharding Canterslaan

€ 100.000

Toelichting
Toelichting: in 2020 is het project ‘Rioolvervanging Canterslaan eo’ gestart.
Vanuit het budget Exploitatie Verharde Wegen is een bijdrage van €100.000,gereserveerd ter vervanging van de huidige verhardingsmaterialen die aan het
eind van hun levensduur zijn. Tijdens de uitvoering van het project is er asbest
in de voering van de rioolbuizen geconstateerd, waardoor het werk is stilgelegd.
De regelgeving is inmiddels aangepast waardoor het werk Q1 2022 weer
opgestart wordt.
Raadsbesluit of collegebesluit?
Nee, de bijdrage is gereserveerd vanuit budget Exploitatie Verharde Wegen in
2020 en in 2021 opnieuw gereserveerd.
Consequenties indien geen overheveling
Kosten van het project komen dan ten laste van het budget van 2022. Echter
is dit budget dringend nodig voor het inlopen van achterstallig onderhoud
wegen.
Opdracht al verstrekt?
Ja
1.7

Onderwerp: Voorbereidingskosten
Pannenschuur

architect

en

projectmanagement

KC

Toelichting:
Er is in 2021 gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van
Kindcentrum de Pannenschuur, een ontwikkeling die moet leiden tot het
realiseren van een brede school in samenwerking tussen Stg. B.O.O.M. en
kindpartner HumanKind. Gepland is dat, door en voor rekening van de
gemeente, een verbinding tussen de twee voormalige schoolgebouwen wordt
gerealiseerd. In het bestuurlijk overleg d.d. 27 mei 2021 is de door Stichting
B.O.O.M. opgestelde verdeling van de kosten voor de architect en adviesbureau
Laride, die betrekking hebben op dit project, afgestemd en goedgekeurd.
Raadsbesluit of collegebesluit (of anders)?
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€ 41.144

Collegebesluit.
Consequenties, indien geen overheveling:
Het voor rekening van de gemeente komende gedeelte van de al gemaakte
voorbereidingskosten van de architect en het adviesbureau Laride, kunnen dan
niet betaald worden.
Opdracht al verstrekt?
Opdracht voor het ontwikkelen en ontwerpen van het bouwplan leidende tot het
Kindcentrum is verstrekt. Door Stg. B.O.O.M. zijn voor eigen rekening al
werkzaamheden en aanpassingen doorgevoerd aan de twee voormalige
schoolgebouwen. Zowel de gemeente als kindpartner HumanKind hebben nog
geen opdracht verstrekt voor de werkzaamheden/aanpassingen die voor hun
rekening moeten worden uitgevoerd.
Totaal

€ 2.146.165
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