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Nota van aanbieding 2019   
 

Beste inwoner, beste raad, 

 

“BETROKKEN SAMENLEVING – SLAGVAARDIGE OVERHEID” 

 

Met deze ambitie zijn wij in januari 2019 aan de slag gegaan met de uitvoering van de begroting 

van 2019. De raad heeft in zijn raadsprogramma uitgesproken dat onze gemeente stappen kan 

en moet maken in het betrekken van inwoners bij de vaststelling en uitvoering van beleid. Dat 

heeft de raad gedaan en dat hebben wij als college gedaan. 

 

Met de kennis van nu is het een ambitie die óók voor 2020 geldt. Wie had kunnen denken dat 

een onzichtbaar virus noodzaakt tot betrokkenheid van de gehele samenleving bij een nieuwe 

manier van leven en werken?  En wie had kunnen denken dat de overheid haar hele repertoire 

dient aan te spreken om de gevolgen van het virus op te vangen? Wie nu terugkijkt op 2019, ziet 

een stabiele gemeente die weliswaar - net als veel andere gemeenten - worstelt met  de 

financiën, maar ook een gemeente die toekomstgericht  en duurzaam investeert. Een paar 

maanden later is de wereld veranderd en vallen de problemen van 2019 in het niet bij het 

perspectief dat deskundigen schetsen voor de nabije toekomst. 

 

Is daarmee 2019 onbelangrijk geworden? Natuurlijk niet! Wel realiseren we ons dat we in 2020 

nog nadrukkelijker dan in 2019 keuzes zullen moeten maken over de manier waarop we onze 

wensen en ambities vorm moeten geven. 

 

Deze jaarrekening laat een bescheiden tekort zien. Daarbij speelt een rol dat we in het 

verslagjaar tijdig de begroting hebben aangepast gelet op de ontwikkelingen rond jeugdzorg en 

Wmo. Tegelijk hebben zaken vertraging opgelopen of zijn omstandigheden veranderd, waardoor 

het gewenst is ze in 2020 uit te voeren. Die zaken leggen we altijd voor in de 

overhevelingsvoorstellen. We hebben heel scherp gekeken naar wat nodig is om alsnog uit te 

voeren of te verwerken. Op een totale overhevelingslijst van €2,2 mln. hebben we €0,6 mln. 

geschrapt en stellen we voor een bedrag van €1,6 mln. over te hevelen. 

 

Oisterwijk kent de traditie om uitvoerig stil te staan bij de jaarrekening. In zeker zin is dat 

bijzonder, omdat het gaat om zaken die gebeurd zijn. Daarom is het behandeltraject in veel 

andere gemeenten heel kort. De enige reden om toch een uitgebreidere route te kiezen is om het 

met de kennis van toen en nu het in heden beter te doen. Daarvoor bent u en zijn wij druk in 

touw. Dat blijkt uit de krappe begroting van het lopende jaar, het blijkt uit het strijdplan sociaal 

domein en uit de perspectiefnota 2021-2024. 

 

In dat licht gaan we graag met u het debat aan over hetgeen we vorig jaar gedaan hebben en 

over het maatschappelijke en financiële saldo daarvan. 

 

We doen dat met de kennis van toen en nu, met betrokkenheid en slagvaardigheid, in de 

wetenschap dat het heden en de toekomst ons voor grote uitdagingen stellen. 

 

 

Het college, 

mei 2020 
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Financiële beeld  

 

Het rekeningjaar 2019 laat een licht negatief saldo zien. Het beeld is als volgt: 

 

Resultaat 2019 
x € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   

1. Dienstverlenend Oisterwijk 25.315 V 25.189 V -125 N 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond -10.157 N -8.437 N 1.720 V 

3. Samen redzaam Oisterwijk -20.599 N -20.953 N -355 N 

Saldo van baten en lasten -5.441 N -4.201 N 1.240 V 

Stortingen (-/-) en onttrekkingen (+) reserves 4.119 V 4.185 V 67 V 

Gerealiseerd resultaat -1.322 N -16 N 1.306 V 

 

Het gerealiseerde resultaat over 2019 laat een nadeel zien van -€ 16.000. Samen met de 

overhevelingsverzoeken van € 1,6 mln. wordt het een werkelijke tekort over 2019 -€ 1,6 mln.  

De drie belangrijkste nadelen zijn o.a. een tekort op de jeugdzorg van -€ 620.000, een nadeel op 

maatwerkvoorzieningen in natura van -€ 500.000 en de aanvulling op de voorziening Appa 

van -€ 700.000. Twee belangrijke voordelen zijn o.a. dat de gekochte voetbalkantines niet zijn 

afgeboekt. Dit levert boekhoud technisch een voordeel op van € 600.000. En daarnaast heeft de 

verkoop van een pand, een voordeel van € 300.000 opgeleverd. In programma’s worden de 

verschillen met de begroting verder toegelicht.  

We stellen bij deze jaarrekening voor om € 1,6 mln. aan niet uitgegeven budgetten over te 

hevelen naar 2020.  

 

Verwerking saldo 

Wij stellen voor om het resultaat van -€16.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

 

 

Weerstandscapaciteit en ratio 

De ratioweerstandsvermogen wordt per einde van het jaar weergegeven. Deze is per 31-12-2019  

 Algemene reserve 3.130.697 

 Grondbedrijf reserve 2.025.625 

 Totaal weerstandscapaciteit 5.156.322 

 Benodigde weerstandcapaciteit 3.172.143 

 Ratio weerstandsvermogen 1,63 

 

Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf Weerstandsvermogen en 

Risicobeheersing, vanaf blz. 55. 

Bij deze berekening is nog geen rekening gehouden met de overhevelingsverzoeken van € 1,6 mln. 

Goedgekeurde overhevelingen komen ten laste van de Algemene reserve in 2020. Als hiermee 

rekening wordt gehouden komt het weerstandsvermogen uit op 1,12. 
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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 2019 met 3 programma’s. De planning- en control 

cyclus en de documenten die hieruit voort komen, zijn onderwerp van continue verbetering. Om 

die reden is ook de lay-out van de jaarrekening aangepast aan de lay-out van de begroting 2019,  

 

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 2019 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 2019 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 indicatoren 

zijn een gevolg van het advies van de commissie Depla. 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 2020 en kunnen nog oude jaren betreffen. 

 

Cijfermatige toelichting 

Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting 

2019 (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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Programma 1: Dienstverlenend Oisterwijk   
 

 

Maatschappelijk effect 

In dit programma vinden de thema’s met betrekking tot de dienstverlening vanuit de gemeentelijke 

organisatie en de bedrijfsvoering een plaats. Het perspectief dat we hierbij zien is een toenemende 

betrokkenheid van burgers 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.   
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1.1 De raad fungeert als volksvertegenwoordiger 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De raad zet breed in op het betrekken van onze inwoners, ondernemers, 

organisaties en partners bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Op welke 

wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan begrippen als burger- en 

overheidsparticipatie is een verkenning voor gemeenteraad, college, ambtelijke 

organisatie en voor onze inwoners en partners. Dit leidt tot een actieplan dat in 

2019 uitgevoerd wordt.   

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

doen?  

Actieplan versterken lokale democratie (raad, college en organisatie) 

- Onder de naam Oisterwijk Bouwt hebben raad, college en organisatie 

een start gemaakt met de zoektocht naar vorm en inhoud van burger- 

en overheidsparticipatie. Een aantal dossiers wordt op ‘de Oisterwijk 

Bouwt-manier’ opgepakt. 

Jongeren 

- Het raadsvoorstel Jongeren en Raad is op 2 juli 2019 aangenomen. Het 

raadsvoorstel voorziet in acties om jongeren nauwer bij het politiek 

proces te betrekken. 

Oisterwijk aan Z (de raad) en verkennen ander vergadermodel 

- De raad is in september 2019 op voorstel van de werkgroep Oisterwijk 

aan Z gestart met een pilot van een nieuw vergadermodel. In het nieuwe 

model zijn commissies vervangen door het Raadsplein en de 

Raadsontmoeting. Op de Raadsontmoeting en op het Raadsplein doen 

inwoners, ondernemers, organisaties en partners gewoon mee. Om 

burgerparticipatie in de besluitvorming te bevorderen worden 

stakeholders actief uitgenodigd voor Raadsplein en Raadsontmoeting.  

- De nieuwe werkvorm Podium stelt inwoners, ondernemers, organisaties 

en partners in staat om zelf punten aan te kaarten voor bespreking met 

de raad. Deze verbeterde toegang tot de agenda van de raad draagt bij 

aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad. 

Experimenteren met andere of aangepaste vormen van bijeenkomsten, zoals 

beeldvormingsbijeenkomsten, werkbezoeken en wijkbezoeken  

- Raad en college hebben in 2019 tweemaal een wijk-/dorpsbezoek 

afgelegd om collectief te horen wat er speelt in Moergestel en Westend. 

Naar buiten toe heeft de raad ook in praktijk gebracht bij o.a. AZC, 

Staalbergven, Sportpark Stokeind, Gerard Horvershuis/Inlooppunt, 

Dekrie auto’s en twee veehouderijen in Heukelom en Moergestel. 

 

Hoe is dat 

gemeten?  

- Inwoners, ondernemers, organisaties en partners pakken die 

gelegenheid aan: in veel grotere mate dan voorheen weten inwoners de 

weg naar het Raadsplein en de Raadsontmoeting om met de raad in 

gesprek te komen. Participatieve besluitvorming heeft aldus een vlucht 

genomen. 

- De dialoogsessies die zijn belegd rond het initiatiefvoorstel Hart van KVL 

en de verlenging van de bestuursovereenkomst met het COA inzake AZC 

zijn goede voorbeelden van een andere, eigentijdse rolopvatting van de 

raad in de samenleving anno 2019.   
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1.2 Het college fungeert als dagelijks bestuur 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Het college faciliteert de raad door heldere raadsvoorstellen aan te bieden, 

waarin de politieke keuzes duidelijk verwoord zijn.  

 

Het aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel, zodat de 

continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft. Groei en 

ontwikkeling binnen loopbaanmogelijkheden voor personeel. Het kennisniveau 

van de medewerkers is actueel en medewerkers beschikken over de 

vaardigheden om dit toe te passen in de praktijk. 

 

Onze verantwoordelijkheid op het gebied van omgang met en beveiliging van 

persoonsgegevens nemen wij serieus. In dit kader willen wij voldoen aan de 

(wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

 

Tijd en aandacht voor ontwikkeling en scholing personeel 

 

Maatwerk werving en selectie 

- Ook in 2019 is ingezet op het aantrekken en behouden van goed 

personeel. In de huidige arbeidsmarkt is dit niet altijd makkelijk. Met 

andere manieren van werving is getracht nieuwe medewerkers binnen 

te halen. We hebben ingezet op het aantrekken van trainees, 

samenwerking met opleidingsinstituten en werving via social media.  

Uniformeren werkprocessen inclusief digitalisering en privacy, indien mogelijk 

in GHO-verband 

- Het college heeft de raad in stelling gebracht keuzes te maken aan de 

hand van heldere raadsvoorstellen die volgens de 30 seconden 

schrijfstijl zijn opgesteld.  

- In GHO verband is een team informatieveiligheid en privacy geformeerd 

dat sinds eind 2018 actief is. Dit team wordt gevormd door de CISO, 

ENSIA-coördinator, FG en twee privacy officers. In februari is GHO-

breed beleid m.b.t. informatieveiligheid en privacy vastgesteld. In 2019 

hebben we veel aandacht besteed aan bewustwording in de organisatie. 

Meer toelichting vindt u onder het kopje jaarrekening in de paragraaf 

bedrijfsvoering. 

 

Hoe is dat 

gemeten? 

 

- Binnen de ambtelijke organisatie zijn er resultaat- en 

ontwikkelgesprekken gevoerd of wordt er periodiek stilgestaan bij het 

functioneren en de ontwikkeling van onze medewerkers in bilaterale 

overlegvormen. Met medewerkers die een tijdelijk dienstverband 

hebben worden meerdere tussentijdse beoordelingsgesprekken 

gevoerd.  

 

- In 2019 zijn er drie lichte datalekken geweest. 
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1.2 We beschikken over voldoende middelen  

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We zijn een financieel gezonde gemeente. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Uitvoeren goed financieel beheer, inclusief verwerken circulaires Biza 

- Er is uitvoering gegeven aan de begroting, waarbij afwijkingen zijn gemeld 

in de bestuur rapportage. 2019 is een bijzonder jaar geweest waarbij het 

college de raad heeft laten meedenken in de ombuigingsmaatregelen als 

gevolg van de oplopende tekorten sociaal domein die tijdens de zomer in 

beeld kwamen. Het proces wat is doorlopen heeft recht gedaan aan ieders 

inbreng en zijn in samenwerking met de raad gekomen tot een meerjarig 

sluitende begroting. 

- De circulaires inzake het gemeentefonds zijn financieel vertaald en 

gecommuniceerd met de gemeenteraad. 

- De weerstandsratio is door de oplopende tekorten onder het niveau van het 

raadsakkoord gekomen. De Provincie heeft de ingediende meerjarenraming 

2020-2024 aangemerkt als “voldoet met kanttekeningen”. 

Hoe is dat 

gemeten?  

De meerjarenbegroting 2019-2022 is bij alle jaarschijven structureel in 

evenwicht. De meerjarenraming 2020-2024 is door de provincie aangemerkt als 

“voldoet met kanttekeningen”. 

 

Er is uitvoering gegeven aan de kadernota risicomanagement. Na een jaar heeft 

er een evaluatie plaatsgevonden op de uitvoering van de kadernota. De 

evaluatie is in de auditcommissie van december besproken en als 

raadsinformatiebrief gecommuniceerd aan de Raad. 

 

 

1.4 We steken veel energie in samenwerking  

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Samenwerking verbreden, versnellen en verdiepen: meer kwaliteit, effectiviteit 

en efficiency van (interne) dienstverlening. Realiseren van het 

uitvoeringsprogramma ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met de 

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek.  

In 2019 willen we de volgende zaken bereiken: 

- Positieve evaluatie van de provincie op basis van de analyse van de 

samenwerking.  

- Uitvoering geven aan prioritaire projecten, waaronder de voorbereiding van 

de implementatie van een gezamenlijk ICT platform met Goirle en 

Hilvarenbeek. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Voortgang en monitoring: 

- In de regio wordt GHO als voorbeeld gezien van een andere manier van 

intergemeentelijke samenwerking en worden leerervaringen uitgewisseld 

met andere gemeenten.  

- Twee voortgangsmonitors voor prioritaire projecten zijn uitgevoerd. 

Stand van zaken sturing en samenwerking projecten: 

- In 2019 zijn de drie gemeenten aangesloten bij Equalit, dit heeft onder 

andere geleid tot een gezamenlijk intranet voor informatievoorziening en 

kennisdeling. Ook is de administratieve samenwerking op gebied van 

belastingen tot uitvoering gekomen. 
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Strategische meerjarenagenda: 

- Sinds de zomer is het programmamanagement in de drie gemeenten 

ingevuld. De samenwerking ontwikkelt zich. Er is gewerkt aan zowel meer 

regie op het samenwerkingsprogramma overall als op de afzonderlijke 

activiteiten en projecten. 

Hoe is dat 

gemeten?  

In de evaluatie van het provincie programma ‘Veerkrachtig Bestuur’, dat in 

april 2019 beëindigd is, wordt geciteerd uit het Berenschot rapport dat de 

GHO samenwerking geleid heeft tot versterken van de organisatiekracht. 

 

 

 

1.5 We hechten veel waarde aan burgerparticipatie 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Beleid en uitvoering moeten aansluiten bij de behoeften van onze doelgroepen 

/ stakeholders. Onder onze inwoners, ondernemers en instellingen moet 

draagvlak zijn voor ons beleid en de uitvoering daarvan. Dit vraagt om een 

toenemende betrokkenheid van burgers bij beleidsvoorbereiding en bestuur 

alsmede een voortschrijdende digitalisering.  

We geven meer aandacht aan het gesprek met inwoners, betrekken hen en 

andere partners vroeg in het besluitvormingsproces en zijn transparant. Wij zijn 

zichtbaar, zijn dichter bij de inwoners actief en faciliteren de initiatieven van 

inwoners, ondernemers en organisaties. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Interactie, burgerpanelonderzoek, monitoring, nieuw beleid, uitvoeringsplannen 

per wijk, evalueren effecten van beleid, communicatie over proces, plan van 

aanpak bestuurscommissies: 

Zowel digitaal als offline gingen we in gesprek met inwoners, ondernemers en 

instellingen om enerzijds ons handelen af te stemmen op behoeften en 

anderzijds om te ondersteunen in hun initiatieven. Hieronder enkele 

voorbeelden:  

- 2 wijkbezoeken afgelegd (Moergestel en Westend) 

- Adviesvangers: jongeren tussen 12 en 17 die gevraagd en ongevraagd 

advies geven 

- 4 burgerpanelonderzoeken: veiligheid en openbare orde, AZC, handhaving 

en Staalbergven 

- Continu online monitoring als input voor ‘agendasetting’.  

- Convenant dorpsraad Moergestel, wijkraad Westend in oprichting 

- Brede consulatie voor ambitiebepaling omgevingswet (vragenlijst,  

verdiepende sessies en straatinterviews 

- Invoering nieuw vergadermodel raad (zie paragraaf 1.1) 

- Groen voor Grijs in wijk Waterhoef afgerond 

- Groenprojecten door o.a. inwoners Fien van Dusseldorphof en Wolvensteeg 

gefaciliteerd 

- Brede klankbordgroep concept geurverordening  

- Onderzoek onder inwoners naar sociale basisstructuur 

- Inspraakavonden, klankbordgroepen en bewonersgroepen over diverse 

herinrichtingsprojecten, rioolvervangingen, verkeersmaatregelen, APV, 

inrichting openbare ruimte Den Donk, etc. 
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Hoe is dat 

gemeten?  

Het aantal (online en offline) gesprekken, raadplegingen, onderzoeken en 

klankbordbijeenkomsten geeft aan dat we veel waarde hechten aan 

burgerparticipatie. De lijst hierboven is een greep uit onze verschillende 

methoden om burgerparticipatie vorm te geven. Deze is echter niet limitatief. 

 

 

 

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 doet 

wat zij zegt. 

Wij gaan investeren in de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, 

met digitale dienstverlening als extra aandachtpunt, en in ondersteunende 

systemen. Dit moet leiden tot een goede bereikbaarheid en betrouwbare 

reactie- en beslistermijnen.   

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Het afgelopen jaar hebben wij een stuurgroep dienstverlening opgericht met de 

opdracht de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. De   telefonische 

bereikbaarheid en betrouwbaarheid in het nakomen van terugbelverzoeken is 

als eerste onderzocht en aangescherpt. In 2020 trekt de stuurgroep verder naar 

een volgend doel: het 'kanaal post'.   

 

Sinds begin 2019 gebruikten wij WhatsApp als extra communicatiekanaal voor 

inwoners om hun vragen te stellen. Sinds 1 december zijn wij daarmee gestopt. 

Dat komt omdat WhatsApp aankondigde dat de voorwaarden voor het gebruik 

door organisaties zijn aangepast. Voor overheden biedt WhatsApp nog geen 

goede en werkbare oplossing. Daarom waren wij genoodzaakt te stoppen met 

het gebruik van dit kanaal. Zodra er ook voor overheden een goede oplossing 

is gerealiseerd gaan wij dit kanaal opnieuw introduceren. 

 

Het afgelopen jaar 2019 heeft de kwaliteitscoördinator als verbinder tussen de 

afdelingen Samenleving, KAI en Dienstverlening, er voor gezorgd dat 

werkprocessen op het gebied van Wmo en Jeugdwet effectiever en efficiënter 

zijn gemaakt. Direct gevolg zijn beter beschreven instructies en 

procedurebeschrijvingen en een gebruiksvriendelijke klantsysteem waardoor 

wij meer eenduidig en efficiënter naar onze inwoners kunnen handelen. 

 

Hoe is dat 

gemeten?  

Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Oisterwijk gemiddeld in een week 

tijd 880 keer wordt gebeld. Daarvan wordt 95 procent direct afgehandeld. Aan 

de terugbelverzoeken wordt in zelfs 98 procent voldaan. 
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1.7 We zetten onze eigendommen optimaal in 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De doelstelling in de kadernota vastgoed is erop gericht om het 

vastgoedmanagement te professionaliseren. De rollen huisvestingsaanbieder 

versus huisvestingsvrager worden van elkaar gescheiden. Door het aanbrengen 

van een scheiding beleggen we het technisch, commercieel en administratief 

beheer van vastgoed in één team. Het vastgoedteam gaat strategisch adviseren 

over vastgoedbeslissingen en vervult de eigenaarsrol. 

Het vastgoedteam beheert door middel van contractmanagement de 

vastgoedportefeuille.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

We hebben een vastgoedteam ingericht en een centrale coördinerende rol 

gegeven in het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Vastgoedtaken die 

voorheen bij beleidsafdelingen waren ondergebracht zijn gecentraliseerd in het 

vastgoedteam. Het vastgoedteam richt zich op de volgende taken: 

huisvestingsaanbieder gemeentelijk vastgoed, opstellen meer jaren 

onderhoudsplanning (MJOP) per object, aan- en verkoop/huur en verhuur 

vastgoed, leegstandbeheer, beheer en onderhoud openbare kunstwerken, 

verduurzaming vastgoedobjecten.  

Hoe is dat 

gemeten? 

 

- We bewaken het onderhoudsbudget en rapporteren periodiek over 

correctief, planmatig incidenteel en planmatig structureel onderhoud.  

- Huuropbrengsten zijn inzichtelijk in verhuurrapportages. 

- Per object is een energieprestatierapport opgesteld met daaraan gekoppeld 

een energielabel. 

 

 

 

1.8 We zijn voorbereid op de komst van Haaren 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Oisterwijk is voorbereid op de komst van Haaren. Inwoners van de kern Haaren 

en van Oisterwijk ervaren een soepele overgang van een deel van de gemeente 

Haaren naar Oisterwijk. 

De dienstverlening aan inwoners van de kern 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. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Herindelingsadvies 

 Op 3 en 6 juni is het herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, 

Vught, Boxtel, Tilburg vastgesteld. Eind 2019 heeft de Eerste Kamer 

geadviseerd om het herindelingsadvies in stemming te brengen in de Tweede 

Kamer (april 2020).  

Informeren inwoners kernen Haaren en Oisterwijk 

 Inwoners van zowel Haaren als Oisterwijk zijn regelmatig via verschillende 

kanalen op de hoogte gehouden van het Wettelijk traject van de herindeling. 

Eind 2019 hebben inwoners van Haaren een brief ontvangen van het 

Haarense college dat vanaf dat moment communicatie vanuit de nieuwe, 

ontvangende gemeente mogelijk is. 

Plannen ontwikkelen ter voorbereiding op samenvoeging  
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 Op diverse terreinen hebben we inwoners, ondernemers of verenigingen al 

uitgenodigd bij de gemeente Oisterwijk (o.a. Arbeidsmarkt dichtbij, 

bijeenkomst ondernemersverenigingen, opening sportaccommodatie Den 

Donk etc.) 

 We hebben een overall Plan van Aanpak Fase II vastgesteld, samen met de 

andere betrokken gemeenten dat vooral inzet op de ontvlechting van de 

gemeente Haaren. Daarnaast hebben we een (lokaal) plan van aanpak 

invlechting Haaren –Oisterwijk vastgesteld, waarin we ons voorbereiden op 

de invlechting van het dorp Haaren in de gemeente Oisterwijk. Uitvoering 

van beide plannen loopt volgens planning. 

 Met het uitvoeren van het plan van aanpak bereiden we ons op alle 

terreinen (dienstverlening, personeel, financiën, belastingen, 

subsidies, communicatie, beleid, ICT, archief etc.)  voor op een 

soepele, zorgvuldige en volledige overgang van het dorp Haaren naar 

de gemeente Oisterwijk.   

 De rol van rechtsopvolger brengt taken en verantwoordelijkheden met 

zich mee die in de Wet Arhi zijn vastgelegd. Daarnaast maken we met 

alle ontvangende gemeenten afspraken over bijzondere gevallen. In 

2019 hebben we ons meer verdiept in de rechten en plichten die dit 

met zich meebrengt. Dit werken we in 2020 nog verder uit. 

Hoe is dat 

gemeten? 

De projectleider bewaakt of de tussentijdse processtappen worden doorlopen 

met betrekking tot de invlechting.  

Het herindelingsadvies is vastgesteld en aan de 2e (en later 1e ) kamer 

voorgelegd. 

Op lange termijn zal de klanttevredenheid onder inwoners van Haaren en 

Oisterwijk worden gemeten. 
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Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Formatie fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,8 n.v.t. 

Bezetting fte per 1.000 

inwoners 

2019 6,7 n.v.t. 

Apparaatskosten kosten per inwoner  2019 € 88.33 n.v.t. 

Externe inhuur kosten inhuur 

externen als % van 

totale loonsom + 

kosten inhuur 

externen  

2019 14.6% n.v.t. 

Overhead % van totale lasten  2019 13,4% n.v.t. 

Gemeentelijke woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

euro 2019 € 665 € 669 

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

euro 2019 € 810 € 739 

Gemiddelde WOZ-waarde 
woningen 

per 1.000 euro 2018 € 314 € 230 
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Wat kost het?  

 

1. Dienstverlenend Oisterwijk Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

Baten 46.550 V 1.600 V 48.150 V 49.961 V 1.811 V 

Lasten -23.104 N 269 V -22.835 N -24.772 N -1.937 N 

Saldo 23.446 V 1.869 V 25.315 V 25.189 V -125 N 

 

 

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting 

 

Baten 

De hogere baten ad € 1.811.000 betreffen de opbrengsten van detachering personeel € 520.000 

aan met name andere gemeenten. Tegenover dit voordeel staan vanzelfsprekend nadelen aan de 

lastenkant, waar de salarissen van deze medewerkers worden geboekt. Daarnaast zijn er hogere 

uitkeringen uit het gemeentefonds ontvangen, € 243.000, o.a. extra geld voor 

klimaatdoelstellingen, sociaal domein en opvang asielzoekers en statushouders. Ook is er in 2019 

een voordeel uit verrekening BTW Compensatiefonds 2015, 2016 en 2017 van € 182.000, zijn er 

hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen € 212.000 en hebben we voordeel gehad uit 

de niet-geraamde opbrengst verkoop Kloosterlaan 13 Moergestel (voormalige bodewoning). 

 

Lasten 

De hogere lasten van € 1.937.000 worden veroorzaakt door de hogere kosten van salarissen, 

overhead en inhuur € 695.000 onder andere door meer inhuur voor projecten en voor de komst 

van Haaren (zie ook de batenkant), extra kosten voor storting voorziening Appa € 709.000,  

€ 261.000 nadeel éénmalige ontslagvergoeding, nadeel op de BTW aangifte correctie 2015 en 2016  

€160.000 en nadelen op de eigendommen door afboeken voorbereidingskosten nieuwbouw 

Hondsberg €200.000. 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2019 

 

 
Realisatie 

Post onvoorzien (conform begroting 2019) 129.540 

Onderzoek AZC -16.940 

Asbestsanering Lg Heukelomseweg -44.250 

Oisterwijk 75 jaar bevrijd -4.000 

Van Gogh Nationaal Park -10.000 

Week van de Dialoog -3.000 

IJsbaan Moergestel -5.000 

Totaal niet besteed 46.350 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1) Realisatie baten 

PD0206 Belastingen 9.582 

PD0207 Gemeentefonds 36.875 

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 46.435 

 

 

Vpb last 2019 0 

 

 

Overzicht Overhead, zie taakveld overzicht Saldo 

Taakveld 0.4 Saldo Overhead 9.950.216 

 

 

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

 

1. Dienstverlenend 
Oisterwijk                       

Thema Lasten / 
Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting na 
wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

1.1 Volksvertegenwoordiger Lasten -785 N -28 N -813 N -796 N 18 V 

  Saldo -785 N -28 N -813 N -796 N 18 V 

1.2 College bestuurt Lasten -17.489 N -151 N -17.640 N -19.337 N -1.697 N 

  Baten 91 V -  V 91 V 612 V 521 V 

  Saldo -17.398 N -151 N -17.549 N -18.725 N -1.176 N 

1.3 Middelen Lasten -504 N 83 V -421 N -571 N -150 N 

  Baten 44.550 V 1.600 V 46.150 V 46.774 V 624 V 

  Saldo 44.046 V 1.683 V 45.730 V 46.204 V 474 V 

1.4 Samenwerking Lasten -106 N -300 N -405 N -381 N 24 V 

  Saldo -106 N -300 N -405 N -381 N 24 V 

1.5 Burgerparticipatie Lasten -22 N -17 N -39 N -43 N -4 N 

  Saldo -22 N -17 N -39 N -43 N -4 N 

1.6 Dienstverlening Lasten -835 N -11 N -846 N -811 N 35 V 

  Baten 1.111 V -  V 1.111 V 1.324 V 213 V 

  Saldo 276 V -11 N 265 V 513 V 248 V 

1.7 Eigendommen Lasten -3.263 N 692 V -2.570 N -2.833 N -263 N 

  Baten 797 V -  V 797 V 1.251 V 454 V 

  Saldo -2.465 N 692 V -1.773 N -1.582 N 191 V 

1.8 Haaren Lasten -100 N -  V -100 N -0 N 100 V 

  Saldo -100 N -  V -100 N -0 N 100 V 

                        
1. Dienstverlenend Oisterwijk Lasten -23.104 N 269 V -22.835 N -24.772 N -1.937 N 

  Baten 46.550 V 1.600 V 48.150 V 49.961 V 1.811 V 

  Totaal 23.446 V 1.869 V 25.315 V 25.189 V -125 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 veilig, toegankelijk, schoon 

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. 
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Ambities voor 2019 

 

2.1 Het is veilig voor onze inwoners 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Terugdringen van criminaliteit  en ondermijning, overlast en 

onveiligheidsgevoelens. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Cameratoezicht centrum: 

- In het centrum van Oisterwijk en Moergestel is cameratoezicht gerealiseerd 

waardoor live verdachte situaties kunnen worden meegekeken vanuit de 

cameraobservatieruimte en tevens kan worden teruggekeken voor het 

opsporen van daders. 

Campagne meldingsbereidheid 

- We hebben geïnvesteerd in het bewustzijn en de meldingsbereidheid van 

onze inwoners. Door het verhogen van de meldingsbereidheid sporen we 

criminaliteit en ondermijning sneller en gerichter op.  

- We hebben ingezet op het reduceren van woninginbraken en 

fietsendiefstallen door dader, gebieds- en tijdsgerichte maatregelen te 

treffen in goede samenwerking met politie.  

- We hebben overlast veroorzakende hangjongeren persoons- en 

groepsgericht aangepakt. 

Intensiveren bedrijfscontroles en toezichtcontroles op recreatieterreinen, 

betrokkenheid creëren evenementenorganisaties op gebied van veiligheid en 

drugs 

- Aan de hand van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we ons ingezet 

voor veiligere en overlastvrije buiten-, winkel- en industriegebieden 

- We hebben ingezet op een veilig verloop van de evenementen door middel 

van een goede samenwerking met de hulpdiensten en 

evenementenorganisaties. 

- We hebben, onder de vlag van het project Duurzaam Veilig Recreëren, 

gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op recreatieparken. 

 

Betrokkenheid en alertheid vergroten op het gebied van High Impact Crimes 

(HIC’s), ondermijning en brandveilig leven. 

 

Inzet Boa’s, wijk-GGD-ers en buurtpreventieteam mbt ontvangen signalen 

misstanden en problematiek achter de voordeur; 

- We hebben bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s), wijk-GGD’ers (voor 

mensen met verward gedrag) en het buurtpreventieteam ingezet om 

overlast in de openbare ruimte terug te dringen en/of te voorkomen. 

- Voor de aanpak van mensen met verward gedrag hebben we wijk GGD’ers 

ingezet. Ook de inzet van het buurpreventieteam (buurtbemiddeling) is 

gecontinueerd. 

Het faciliteren van whatsapp-groepen voor buurtbewoners 

- We hebben whatsapp-groepen gefaciliteerd om buurtbewoners met elkaar 

in contact te brengen om signalen over criminaliteit in de buurt te delen en 

alertheid te vergroten. 

Hoe is dat 

gemeten?  

Het aantal High Impact Crimes (HIC’s) neemt af ten opzichte van 2018 

2017: 56; prognose 2018: 65   

  Realisatie 2018: 77 

  Realisatie 2019: 67    
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Het aantal meldingen over jeugdoverlast neemt af ten opzichte van 2018      

  Realisatie 2018: 81  

  Realisatie 2019: 78 

 

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem neemt toe ten opzichte van 

2018 

  Realisatie 2018: 19 

  Realisatie 2019: 20    

 

Het aantal branden is gelijk t.o.v. 2017 (25) 

  Realisatie 2018: 18 

  Realisatie 2019: 14 

 

De permanente bewoning op recreatieterreinen neemt af ten opzichte van 2018 

Begin 2018: 193 

  Realisatie 2018: 153 

  Realisatie 2019: 114 (stand 14-4-2020) 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Verlaging van het aantal verkeersslachtoffers en geen dodelijke ongevallen door 

het treffen van maatregelen waardoor de ongevalskans omlaag gaat. 

Aanpakken van knelpunten gericht op snelheid, zicht en conflictpunten.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Maatregelen infrastructuur en snelheidsmeterspaarpot 

- Voorbereidingen van het fietspad langs de Broekzijde is in volle gang en 

verloopt voorspoedig, alle benodigde gronden zijn echter nog niet 

verworven.  

- Het eerste deel van het fietspad ten noorden van het spoor, tot de 

Ambachtstraat, is gerealiseerd. De realisatie van het tweede deel tot de 

fietsenstalling is gestart. Het derde deel volgt nog.  

- Op de Langvennen Oost en op het kruispunt Boxtelsebaan – Joannes 

Lenartzstraat zijn snelheidsremmers gerealiseerd.  

- Vergroten 30km/zone Gemullehoekenweg en de spaarpotmeter is niet 

uitgevoerd in 2019. 

De maatregelen voor de Gemullehoekenweg bleken ingrijpender dan vooraf 

ingeschat. De spaarpotmeter is een weinig effectieve maatregel. In de 

straten die daar voor in aanmerkingen zouden komen, rijdt vooral veel 

verkeer dat niet in de straat of zelfs in de wijk wonen. Het doel juist is om 

bewoners uit de straat of wijk te belonen voor hun rijgedrag. 

Communicatie gericht op bewustwording: 

- Doormiddel van spandoeken en communicatieborden langs de weg is er 

uitvoering gegeven aan landelijke verkeerscampagnes. 

Hoe is dat 

gemeten?  

Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is in 2019 gedaald ten opzichte 

van het gemiddelde over de periode 2015 tot en met 2017  

 periode 2015 tot en met 2017 = gemiddeld 30 verkeersslachtoffers 

per jaar 

 Ongevalscijfers voor 2019 zijn nog niet bekend. Het aantal 

verkeersslachtoffers in 2018 was 37. 
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2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit en identiteit van Oisterwijk 

versterken 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. In 2019 (en 2020) 

gaan we de raad, college, ambtelijke organisatie en externe belanghebbenden 

(zoals onze inwoners) voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.  

Op 1 januari 2021 voldoen we aan de dan geldende wettelijke vereisten en 

hebben we geëxperimenteerd met de nieuwe instrumenten en handelswijze.  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Formuleren ambities voor de raad i.s.m. partijen  

- We hebben de ambities geformuleerd, deze worden op 5 maart 2020 door 

de raad vastgesteld. 

Obv ambities bezien of aanpassing omgevingsvisie nodig is 

- Er zou in 2019 met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek een gezamenlijke 

aanbesteding plaatsvinden voor het actualiseren van de omgevingsvisie. Het 

is niet gelukt om dit samen te doen (zie raadsinformatiebrief hierover). De 

omgevingsvisie wordt geactualiseerd als de ambities zijn vastgesteld.  

Minimaal 2 experimenten starten met oefenen nieuwe werkwijze 

- Er is in 2019 gestart met het experiment voor bedrijventerrein de Sonman. 

Daarnaast is er ook op kleinere schaal geoefend met anders werken en is 

hiervoor een handreiking opgesteld.  

Inventarisatie huidige beleid- en regelgeving, inclusief analyse gebruik, fysieke 

component, nut en noodzaak 

- Er is een eerste inventarisatie van het huidige beleid- en regelgeving 

gemaakt. De analyse over de fysieke component en nut en noodzaak vindt 

in 2020 plaats.  

Opstellen kaders participatiestrategie en 1e stap omgevingsloket 

- In 2019 is de handreiking voor de omgevingsdialoog opgesteld. Het 

omgevingsloket wordt in 2020 vormgegeven.  

Digitaal Stelstel Omgevingswet 

- We zorgen in GHO verband voor dat we kunnen aansluiten op het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet.  

- De processen zoals die na de invoering van de Omgevingswet eruit gaan 

zien zijn in beeld gebracht.  

Bewustwordingstraject organisatie 

- Er zijn binnen de organisatie en raad verschillende bijeenkomsten gehouden 

waarbij mensen zijn bijgepraat over inhoud en beoogde cultuurverandering 

van de Omgevingswet.  

 

Hoe is dat 

gemeten? 

Vastgesteld Ambitiedocument Omgevingswet 

Het ambitiedocument is niet in 2019 vastgesteld maar op 5 maart 2020.   

 

Conclusies en eventuele acties na evaluatie van uitgevoerde experimenten 

(werkprocessen /gedrag); 

De pilot De Sonman is geëvalueerd. De raad is hierover (met een poster) 

geïnformeerd. De aanbevelingen die naar aanleiding van de pilot zijn gegeven 

hebben onder meer betrekking op hoe een bijeenkomst georganiseerd kan 

worden, de planning, de voorbereiding en het resultaat. Eén van de concrete 

aanbevelingen is om vaker een locatie buiten te bezoeken.  
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Wat wilden 

we 

bereiken? 

We willen meewerken aan ruimtelijke ontwikkelingen die ertoe leiden dat de 

kwaliteit en identiteit wordt versterkt, zowel binnen de bebouwde kommen als 

in het buitengebied. Realiseren van een aantal projecten die bijdragen aan de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.  

 

Beperkte milieubelasting en geen hinder van (agrarische) bedrijven in het 

buitengebied. 

Een (regionaal) plan van aanpak voor de vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen (vab’s) en een aantal vab’s met een (ontwikkelingsperspectief 

voor een) nieuwe functie. Passende functies in de voormalige agrarische 

bedrijfsgebouwen. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Principeverzoeken toetsen aan omgevingsvisie 

- We hebben verzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan de 

Omgevingsvisie en een stedenbouwkundig advies gevraagd voor onder 

andere de projecten Poirterstraat, Torenpad, KVL, Aan de Lind. 

- De aanpassingen aan het Lindeplein zijn op enkele details na gereed 

gekomen. 

Beperkte milieubelasting 

- Met inbreng van een brede klankbordgroep is een geurgebiedsvisie gemaakt 

en een ontwerp geurverordening opgesteld. 

- Er is een projectleider voor het veehouderijbeleid aan de slag gegaan. 

- Het regionaal plan van aanpak VAB’s is niet van de grond gekomen vanwege 

personeelswisselingen bij onze partnergemeenten. Als gemeente Oisterwijk 

hebben we aandacht besteed aan (mogelijk) stoppende agrarische bedrijven 

en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen, in een aantal gevallen is 

maatwerk geleverd. 

Hoe is dat 

gemeten?  

Vragenlijst leefbaarheid/ leefbaarheidsbarometer 

- Er is een Leefbaarheidsbarometer uitgevoerd in 2018, in 2019 heeft dat niet 

plaatsgevonden. 

-    Er zijn 3 omgevingsvergunning verleend voor veehouderijbedrijven in het 

      buitengebied waarbij een afname van emissies van toepassing was 

- Er zijn 9 verzoeken behandeld waarbij agrarisch bedrijfsgebouwen gesloopt 

of her bestemd worden. Voor 6 vrijkomende agrarische bedrijfsbestem-

mingen is een bestemmingsplanprocedure gestart. 

 

 

2.3 We hebben huisvestingsmogelijkheden voor alle soorten woonbehoeften  

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Door uitvoering te geven aan de opgestelde actiegerichte woonagenda 

wordt een goede match gevonden tussen de diversiteit van inwoners en een 

voor hen geschikte woning in gemeente Oisterwijk (woonbehoefte).  

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Prestatieafspraken sociale huursector met corporatie 

- We hebben prestatieafspraken gemaakt met Woningstichting Leystromen 

voor de periode 2020-2023. Hierin staat wat we de komende jaren gaan 

doen op het gebied van sociale huurwoningen. 

- We hebben de woningbouwprogrammering 2019-2028 vastgesteld. Dit 

geeft inzicht in de nog te realiseren woningen in de komende 10 jaar en kan 

gebruikt worden om te sturen op bouwen voor de behoefte. 

- We hebben de Woonagenda 2019-2023 vastgesteld. Hierin staan alle acties 

die nog uitgevoerd moeten worden op het gebied van Wonen. 
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- We hebben de grond van de locatie De Wingerd verkocht aan 

woningstichting Leystromen voor de ontwikkeling van sociale 

huurwoningen. 

 

Ontwikkelende partijen faciliteren tbv ruimtelijke plannen en realiseren 

productieaantallen (speciale doelgroepen) 

- De subsidieregeling Stimulering sociale huurwoningen is vastgesteld. Er 

loopt op dit moment een aanvraag voor de realisatie van 16 sociale 

huurwoningen. 

- Binnen de Hart van Brabant samenwerking is een nieuw Regionaal 

Woonkader opgesteld voor 2020. Er is ook gestart met werkgroepen rondom 

huisvesting arbeidsmigranten en woonwagens. Dit ter ondersteuning van 

nog op te stellen beleid rondom deze thema’s. 

- De projectleider die opdracht krijgt te komen tot een integrale aanpak 

huisvesting bijzondere doelgroepen, wordt in 2020 aangetrokken. 

Hoe is dat 

gemeten?  

- Een keer per 4 jaar geven we aan de provincie door hoeveel woningen er in 

aanbouw zijn genomen. Er zijn in de periode 2016-2019 zo’n 380 woningen 

in aanbouw genomen in onze gemeente. Het streven was om 90 woningen 

per jaar te bouwen, dit is daarmee gelukt. 

  

 

 

2.4 We hebben een aantrekkelijke openbare ruimte 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Kwalitatief hoogwaardig en recreatief aantrekkelijk groen in de hele gemeente. 

Realisatie Natuurnetwerk Brabant en nieuwe natuur, inclusief ecologische 

verbindingszones, faunapassages, beekherstel en vispassages. 

Behoud van de biodiversiteit met onder meer aandacht voor de bij. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen?  

Actualisatie Groenprogramma (strategie 2019-2023) 

- De actualisatie van het groenprogramma hebben we uitgesteld, zodat we 

Haaren daarin mee kunnen nemen (en de gegevens uit het aangevulde 

groenbeheersysteem). 

- Veel aandacht is dit jaar uitgegaan naar de bestrijding van de 

eikenprocessierups en er is gewerkt aan een protocol voor 2020, hierbij zijn 

zowel GGD als afdeling communicatie betrokken. 

- Het openbaar groen is op niveau onderhouden. 

Regionaal Natuurbod 

- Het Natuurbod dat we met de regio Hart van Brabant is uitgewerkt in een 

programma en plan van aanpak. Met het landgoed Reuseldal is  15 hectare 

aan nieuwe natuur ontwikkeld. 

Projecten biodiversiteit ism B-team en stimuleringskader Groen-blauwe 

diensten 

- Samen met het B-team is een aantal projecten uitgevoerd op het gebied 

van biodiversiteit.  Erven Plus is doorgezet, het Stimuleringskader 

Groenblauwe diensten heeft tijdelijk stil gelegen, maar wordt in de loop van 

2020 weer gecontinueerd. Ook is een aantal inwonerinitiatieven 

ondersteund (burgerparticipatie). 

Hoe is dat 

gemeten?  

- Aantal m2 groen waar kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden 

Kwaliteitsverbetering van het groen heeft op veel verschillende locaties 

plaatsgevonden, onder andere door het herstel van plantvakken en de aanplant 

van nieuwe bomen. Dit kan niet precies in m2 worden aangegeven. 
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- Aantal hectare natuurgebied en ecologische verbindingszones 

Omdat de bestemmingsplanprocedure voor landgoed Reuseldal nog niet geheel 

is doorlopen is er nog geen nieuwe natuur gerealiseerd. Wel is het 

omvormingsbeheer reeds gestart. 

- Uitvoering aantal biodiversiteitsprojecten 

- Samen met het B-team zijn enkele biodiversiteitsprojecten uitgevoerd, 

onder andere de plantjesmarkt en bij de Wolvensteeg. Verder droegen ook 

de Stika regeling en Erven-plus bij aan de biodiversiteit.   

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een veilige, toegankelijke, schone en duurzame openbare ruimte op het 

gekozen kwaliteitsniveau. 

Een goede afvoer van rioolwater en het uitbreiden van het verwerken van 

hemelwater in oppervlaktewater of ondergrond (gescheiden van de riolering). 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Opstellen visie inrichting, beheer en onderhoud openbare ruimte 

- In verband met de samenvoeging met Haaren wordt het opstellen van de 

‘Visie voor de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte’ 

uitgesteld. 

Uitvoering kwaliteitsonderhoud wegen 

- De wegen, bruggen, riolering en openbare verlichting zijn op niveau 

onderhouden.  Er zijn onder andere aan 15 civiele kunstwerken 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De riolering is gereinigd en 

geïnspecteerd. Het renovatie- en onderhoudsbestek voor openbare 

verlichting is aanbesteed. 

Uitvoering geven aan aanpak verminderen wortelopdruk op voet- en fietspaden. 

- We hebben bij het uitvoeren van klein onderhoud aan wegen veel aandacht 

besteed aan het verminderen van wortelopdruk. Vaak gebeurt dit op basis 

van meldingen van inwoners in Meldpunt Buurtbeheer. 

Uitvoering van projecten met maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. 

- Binnen de regio Hart van Brabant is er vanuit Oisterwijk deelname aan de 

werkgroep klimaatadaptatie binnen de REKS. Voor aanvullingen op de 

klimaatstresstest en het voeren van de risicodialoog is opdracht gegeven 

aan een ingenieursbureau. 

De aanleg van infiltratievoorzieningen, buffering en lozingen op open water voor 

verwerking van hemelwater. 

- Bij rioolvervangingen wordt regenwater separaat ingezameld en verwerkt. 

Dit is uitgevoerd in de Apollolaan en Berkenlaan en voorbereid in de Burg. 

van Beckhovenstraat en De Balbian Versterlaan. 

Herzien en opstellen van een nieuw Basis Rioleringsplan (BRP). 

- Het BRP is niet herzien. Door het invoeging van de gegevens van Haaren en 

het project in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek op te pakken 

is het opstellen van de uitvraag vertraagd. 

Opstellen van een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP) voor de 

periode 2020 – 2024. 

- Bij raadsbesluit 19/38 d.d. 19-09-19  is het toen vigerend verbreed 

gemeentelijk rioleringsplan (v-GRP) 2015-2019 verlengd tot invoering van 

de omgevingswet. Hiermee is het opstellen van een nieuw v-GRP overbodig 

geworden.  

Hoe is dat 

gemeten? 

Aantal m2 verharding waar kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden 

- Op ca. 35.000 m2 verharding is kwaliteitsonderhoud uitgevoerd. 

Aantal straten en paden waar wortelopdruk is verholpen 

- Naar schatting is in 50 straten wortelopdruk verholpen. 

Aantal ingediende claims met betrekking tot de openbare ruimte 

- Er zijn naar schatting 25 claims binnengekomen als gevolg van gebreken in 

de openbare ruimte.  
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Kwaliteitsinspecties uitvoeren van wegen, bruggen, riolering en openbare 

verlichting 

- Er is aan 15 civiele kunstwerken groot onderhoud uitgevoerd. 

- Vanwege de implementatie van een nieuw integraal beheersysteem, worden 

er pas voor het eerst in 2020 visuele kwaliteitsinspecties wegen uitgevoerd. 

Aantal m3 hemelwater dat niet meer via de riolering afvloeit naar de 

rioolwaterzuivering 

- Door de rioolvervangingen in de Apollolaan en Berkenlaan is c.a. 7000 

m2 verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Hiermee vloeit 

jaarlijks 5800 m3 minder hemelwater naar de rioolwaterzuivering. 

 

 

2.5 Onze gemeente is goed bereikbaar voor iedereen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Een goed bereikbare gemeente door het garanderen van een vlotte 

verkeersafwikkeling op de hoofdwegen om te voorkomen dat er sluipverkeer 

ontstaat in de woonwijken (verblijfsgebieden). 

In woonwijken beperkt het totale gemotoriseerde verkeer zich tot alleen het 

bestemmingsverkeer. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Onderzoek verkeersafwikkeling rotonde Pannenschuurlaan – Bedrijfsweg 

- We hebben de verkeersafwikkeling van de rotonde Pannenschuurlaan – 

Bedrijfsweg onderzocht. De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) 

en capaciteit ligt tussen de 90% en 100%, maximaal is 85% gewenst.  

Vaststellen van het scenario voor de doorstroming op de hoofdwegen van de 

kernen Oisterwijk en Heukelom, inclusief te nemen maatregelen ter bevordering 

van de verkeersafwikkeling. 

- Er is een rapportage over de verkeersafwikkeling in Oisterwijk afgerond en 

gepresenteerd  

Opstellen van een plan van aanpak voor de leefbaarheid in de kern Moergestel 

in verband met de verkeersdrukte. 

- Een plan van aanpak voor Moergestel is opgesteld en komt in maart 2020 

nogmaals in de raad. 

Hoe is dat 

gemeten? 

De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) en capaciteit van de wegen: bij 

de kruispunten op de hoofdwegen is deze maximaal 85% (hoe lager het 

percentage hoe beter de doorstroming): 

De verhouding tussen intensiteit (aantal auto’s) en capaciteit ligt tussen de 90% 

en 100%. Het aandeel doorgaand verkeer in een verblijfsgebied (woonwijk) ligt 

niet boven de 5% van het totale verkeer in een verblijfsgebied 

- Niet gemeten, i.v.m. te hoge kosten. 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in woonwijken en parkeerterreinen bij 

voorzieningen. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Realisatie van extra parkeerplaatsen bij bedrijventerrein ’t Seuverick.  

- Het parkeerterrein bij bedrijventerrein ’t Seuverick is uitgebreid met 25 

parkeerplaatsen.  

Op verzoek van bewoners wordt onderzoek uitgevoerd naar de (hoge) 

parkeerdruk en worden passende oplossingen gerealiseerd. en invoeren van 

parkeerregulering in de centrumschil. 
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- Op verzoek van bewoners is realisatie van een parkeerschijfzonen 

toegezegd in de centrumschil. Dit wordt in 2020 uitgevoerd. 

Opstellen van een voorstel voor parkeergelegenheid voor gemeente-

ambtenaren. 

- Er is een voorstel voor het aanleggen van parkeergelegenheid voor 

gemeentepersoneel in de commissie geweest. 

 

Hoe is dat 

gemeten? 

Parkeerdruk (de verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen) ligt 

in de woonwijken niet boven de 100% en bij de centra en werklocaties niet 

boven de 85% 

Dit wordt als toetsingskader gebuikt bij verzoeken voor meer parkeerplaatsen. 

 

Wat willen 

we 

bereiken? 

Een betere verkeersinrichting voor iedereen (Amendement A3 bij vaststellen 

begroting 2019) 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- In 2019 is het aantal m2 fiets/voetpaden toegenomen  met ca. 1.400 m2 

- Bij de herinrichting van de Joannes Lenartzstraat heeft de fietser een 

prominenter plek gekregen op de rijbaan ten koste van het gemotoriseerde 

verkeer, door middel van bredere fietsstroken. 

- Op De Lind en langs het Fabriekspad zijn extra fietsnietjes geplaatst. 

Hoe is dat 

gemeten? 

Zie hierboven 

 

 

2.6 Oisterwijk is aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Het behouden van bestaande bedrijven en bezoekers én het aantrekken van 

nieuwe bedrijven en bezoekers die passen bij het economische profiel en bij het 

merk Oisterwijk, Parel in ’t groen. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Verder vormgeven citymarkteting, actualisatie economische visie, inclusief 

ondernemerspeiling 

- We hebben een citymarketingorganisatie opgericht ten behoeve van betere 

promotie van Oisterwijk.  

- Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te blijven garanderen aan onze 

inwoners, hebben we onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van 

twee bedrijventerreinen. En, we zijn uitgeroepen tot de 2de meest 

vriendelijke MKB gemeente van Nederland. 

Basis op orde: opzetten bebordingsbeleid 

Nieuw bebordingsbeleid voor toeristisch- recreatieve voorzieningen wordt in 

januari 2020 vastgesteld. 

We werken aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat 

- Om onze bezoekers en winkeliers nog beter van dienst te zijn hebben we de 

winkeltijdenverordening vernieuwd.  

- We hebben alle acties behorende bij de economische visie (2018 – 2022) 

uitgevoerd. In overleg met onze ondernemers hebben we besloten het 

uitvoeringsprogramma te vernieuwen in plaats van de visie. 
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Hoe is dat 

gemeten? 

De meest recente cijfers zijn van 2018 

- Aantrekkelijk voor ondernemers: Ondernemers geven een hoger 

rapportcijfer voor het vestigingsklimaat  

 Na uitvraag door onderzoeksbureau Louter (2018) blijkt dat MKB-

ondernemers ons het cijfer 8,2 geven.  

- Aantrekkelijk voor bezoekers: stijging van inkomsten uit toeristenbelasting 

 In 2018 was de opbrengst: € 626.698 

 

 

 

2.7 Alle inwoners kunnen zich inspannen en ontspannen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

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 en kwalitatief cultuuraanbod wat aansluit bij de identiteit van 

de inwoners in Oisterwijk en Moergestel. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Den Donk in gebruik nemen met zichtbare verbetering verkeersafwikkeling, 

parkeerplekken en groenvoorziening 

- De sportaccommodatie op Den Donk is in gebruik genomen en de 

waterberging is verbeterd. In 2020 en 2021 gaan we aan de slag met de 

verkeersafwikkeling, de parkeerplekken en de groenvoorziening. 

Scenario onderzoek exploitatie Staalbergven  

- We hebben onderzoek gedaan naar de toekomstige exploitatie van het 

Staalbergven. Met in bijzonder aandacht voor bouwkundige, ecologische en 

maatschappelijke effecten. In 2020 wordt een discussienota met de 

uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad.  

Start gefuseerde voetbalclubs 

- We hebben de fusie van drie voetbalverenigingen tot één nieuwe vereniging 

gefaciliteerd, onder meer door: 

o het aankopen van de drie ‘oude’ sportkantines; 

o het aanleggen van een kunstgrasveld en het renoveren van diverse 

natuurgrasvelden op de nieuwe sportaccommodatie.  

Oplevering MJOP buitensportaccomodaties en duidelijkheid scenario’s 

kwaliteitsniveau  

- We hebben een 0-meting gedaan van (de kwaliteit van) de 

buitensportaccommodaties om te komen tot een meerjarig onderhouds- en 

investeringsplan. Ook de accommodaties in Haaren zijn meegenomen. In 

2020 wordt een voorstel t.a.v. het kwaliteitsniveau van de 

buitensportaccommodaties voorgelegd aan de gemeenteraad.   

- De atletiekbaan en het honkbalveld van zijn gerenoveerd.  

- We hebben een nieuwe locatie gevonden voor de herhuisvesting van de 

scouting Oisterwijk. In 2019 zijn voorbereidingen getroffen en in 2020 wordt 

dit proces afgerond.  

Opstellen van een toekomstplan cultuurcentra, samen met inwoners en 

gebruikers. 

- In 2019 hebben we een projectplan gemaakt voor het opstellen van een 

integraal toekomstplan voor de cultuurcentra. Het toekomstplan zelf wordt 

in 2020 uitgewerkt, samen met inwoners en gebruikers.  
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Hoe is dat 

gemeten? 

- De kwaliteit van het sport-, beweeg- en speelaanbod blijft gelijk 

- Sportparticipatie (aantal leden bij sportclubs) blijft minimaal gelijk  

 2018 = 2.702 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden 

 2019 = 2.759 in Oisterwijk woonachtige jeugdleden 

- Goedgekeurde buitensportaccommodaties op breedtesport  

- Culturele voorzieningenniveau in Oisterwijk blijft minimaal gelijk 

 2019 = 2 cultuurcentra, amfitheater, dans- en muziekonderwijs, 2 

bibliotheken, 2 lokale omroepen, 1 creativiteitscentrum en 20 culturele 

verenigingen 

 

 

 

2.8 We streven naar een duurzaam Oisterwijk 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Gemeente Oisterwijk is een groene duurzame organisatie die niet denkt in afval, 

maar in grondstoffen.  

We werken toe naar het realiseren van de volgende doelstellingen in 2020: 

- 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 leiden tot minder restafval (aanpassen afvalstoffenheffing, 

faciliteren hoogbouw en scheidingsdoelstelling milieustraat 

- Middels een collegevoorstel is per 2019 een tarief per storting restafval voor 

mensen die gebruik maken van ondergrondse containers opgenomen in de 

belastingverordening afvalstoffenheffing van 2019. 

- Op verschillende hoogbouw locaties wordt gft apart ingezameld. 

- In verband met de herindeling van Haaren wordt nu een overweging 

gemaakt over hoe om te gaan met de uitbreiding van de milieustraat. 

Hoe is dat 

gemeten? 

- De hoeveelheid (grof) huishoudelijk afval per inwoner per jaar neemt af 

 doel voor 2019 = 110 kg per inwoner; 2017 =  133 kg per inwoner 

2019: 99 kg restafval per inwoner excl grof huishoudelijk afval en 111 

kg inclusief 

- Scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe 

 doel voor 2019 = 74%; 2017 =  72% 

- Realisatie 2019: In 2019 is circa 74% van het huishoudelijk afval gescheiden 

aangeboden. 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Meer gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets en openbaar 

vervoer ten opzichte van de auto, voor verplaatsingen binnen 10 km. 

Daarnaast stimuleren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Aandeel fietsverplaatsingen binnen afstand 10 km 

- We hebben fietspaden gerealiseerd langs het spoor en langs de 

Ambachtstraat. 

- Het fietspad langs de Moergestelseweg is verbreed en geasfalteerd. 

Realiseren van de verplaatsing van een deel van de fietsenstalling bij het station 

(van ten zuiden naar ten noorden van het station). 

- Een deel van de fietsenstalling aan de zuidzijde van het NS station is 

verplaatst naar de noordzijde. Er zijn nu ongeveer 330 fietsstalplekken. 

Faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer, zoals bijvoorbeeld 

deelauto’s. 
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Er zijn op drie locaties laadpalen gerealiseerd t.b.v. een initiatief voor deelauto’s 

 

Realiseren van openbare laadpunten voor elektrisch vervoer. 

- De verwachting was om in 2019 17 laadpalen in de gemeente te hebben. Er 

zijn nu in de gemeente totaal 25 laadpalen (50 oplaadpunten). Hiermee is 

de doelstelling ruimschoots behaald.  

Hoe is dat 

gemeten? 

- Het aandeel van de fiets ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen 

binnen een afstand van 10 km neemt toe van 15% naar 17% 

- Aantal treinreizigers vanaf station Oisterwijk neemt met 4% toe  

 gemiddeld aantal in-/uitstappers op een werkdag in 2017 = 2.486 

Aantal in- en uitstappers op station Oisterwijk was in 2018 2.658, een 

groei van 7%. De cijfers van 2019 zijn nog niet bekend. 

- Aantal openbare laadpunten voor elektrisch vervoer neemt toe 

 doel voor 2019 = 17 laadpalen; augustus 2018 = 7 laadpalen 

 Realisatie 2019 = 25 laadpalen en 50 oplaadpunten 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Oisterwijk is (uiterlijk) in 2050 een energie neutrale gemeente. 

In nauwe samenwerking met de regio Hart van Brabant leveren we een bijdrage 

aan de landelijke klimaatdoelstellingen op langere termijn: 

- De CO2-uitstoot is in 2030 met 49 procent verminderd ten opzichte van 

1990, onder andere door het verhogen van het aandeel opwekking 

hernieuwbare energie 

- In 2050 is de CO2-uitstoot verminderd met ten minste 95% 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

- Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 

gemeente Oisterwijk 2019 – 2022 vastgesteld volgens de handreiking van 

de VNG over de Global Goals 
- In januari 2019 zijn we binnen de regio Hart van Brabant gestart met het 

proces om te komen tot een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). 

Gemeente Oisterwijk is ambtelijk én bestuurlijk vertegen-woordigd in het 

REKS-project.  

- We zijn aangesloten bij lokale- en regionale overleggen op het gebied van 

duurzaamheid 

- In 2019 hebben we diverse projecten uit de Duurzaamheidsagenda 

uitgevoerd, waaronder: 

- het uitvoeren van de postcoderoosregeling ‘zon op andermans dak’,  

i.s.m. energiecoöperatie DEC Oisterwijk  

- het realiseren van een Energieloket in Tiliander, i.s.m. DEC  Oisterwijk 

- het vaststellen van de verordening ‘Stimuleringslening duurzaam  en 

levensloopbestendig wonen’ 

- het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen in en op ons eigen 

vastgoed (zoals LED-verlichting, zonnepanelen en groene daken) 

- het faciliteren van het eerste elektrische deelauto-project in  Oisterwijk 

- het opzetten van de ‘Koploperstafel Duurzaamheid’ om onze stakeholders 

(ondernemers, onderwijs, woonstichting, B-team, DEC  Oisterwijk) 

zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering van ons 

duurzaamheidsbeleid 
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Hoe is dat 

gemeten? 

De totale CO2-uitstoot in Oisterwijk is gedaald van 170.800 ton in 2010 naar 

156.900 ton in 2017 (Bron: Klimaatmonitor) 
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Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Winkeldiefstal  aantal per 1.000 

inwoners 

2018 1,3 2,2 

Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 

inwoners 

2018 4,2 4,8 

Diefstallen uit woning aantal per 1.000 

inwoners 

2018 2,7 2,5 

Vernielingen en 

beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 6,5 5,4 

Verwijzingen Halt aantal per 10.000 

inwoners 12-17jr 

2018 300 119 

Jongeren met delict voor 

rechter 

% 2015 1,43 1,45 

Nieuw gebouwde 

woningen 

aantal per 1.000 

woningen 

2016 7,0 7,2 

Banen aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2018 767,6 774,0 

Vestigingen (van 

bedrijven) 

aantal per 1.000 

inwoners 15-64jr 

2018 191,6 145,9 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Functiemenging % 2018 51,8 52,8 

Niet-sporters % 2016 45,2 48,7 

Omvang huishoudelijk 

restafval 

aantal kg per 

inwoner 

2017 107 174 

Hernieuwbare elektriciteit % 2017 13,2 13,5 

 

 

Wat kost het?  

 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na 

wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

Baten 11.464 V 3.070 V 14.534 V 12.588 V -1.946 N 

Lasten -20.975 N -3.716 N -24.691 N -21.025 N 3.666 V 

Saldo -9.511 N -646 N -10.157 N -8.437 N 1.720 V 

 

 

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting 

 

Baten 

De lagere baten ad € 1.946.000 worden met name veroorzaakt door de lagere opbrengsten 

grondexploitaties van € 1.712.000 zie afzonderlijke paragraaf. Daarnaast blijven de opbrengsten 

afvalstromen en afvalstoffenheffing achter op de verwachtingen € 223.000 nadelig. 

 

Lasten 

De lagere lasten van € 3.666.000 worden veroorzaakt door de lagere kosten grondexploitaties         

€ 1.340.000 voordelig saldo Grondbedrijf, zie afzonderlijke paragraaf en € 143.000 niet benut 

budget voor met name advieskosten die terugkomen in de overhevelingsverzoeken. Ook is er een 

voordeel van € 477.000 door niet benut budget voor stimulering sociale woningbouw en 

doorstroming; ook dit bedrag komt terug in de overhevelingsverzoeken. En is er € 600.000 

voordeel door onbenut budget doordat aangekochte voetbalaccommodaties nog niet zijn 

afgewaardeerd, ook dit komt terug via een overhevelingsverzoek en de vraag aan de Raad om 

hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Bij het thema in- en ontspanning zijn daarnaast 

ook nog voordelen door lagere kosten op onderhoudskosten sport en cultuur en nog niet 

uitgevoerde renovatiewerkzaamheden die door de verslechterde financiële situatie ook tegen het 

licht worden gehouden, ca. € 500.000. Tot slot zijn er lagere kapitaallasten van € 127.000 met 

name door latere afschrijvingen op Fietspad Haghorst deel 2 en de Overweg Blokshekken. En een 

voordeel van € 165.000 door een jaar latere afschrijving op sportboulevard Den Donk . 
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Ter informatie is in onderstaande tabel de baten en lasten per thema opgenomen.  

 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, 
gezond                       

Thema Lasten 
/ 

Baten 

Begroting   Begrotings 
wijzigingen 

  Begroting 
na wijziging 

  Realisatie   Vrije 
ruimte 

  

2.1 Veiligheid Lasten -1.701 N -  V -1.701 N -1.619 N 82 V 

  Baten 74 V -  V 74 V 128 V 53 V 

  Saldo -1.627 N -  V -1.627 N -1.491 N 136 V 

2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen Lasten -4.527 N -3.593 N -8.120 N -6.607 N 1.513 V 

  Baten 4.826 V 3.210 V 8.036 V 6.324 V -1.712 N 

  Saldo 299 V -383 N -84 N -283 N -199 N 

2.3 Volkshuisvesting Lasten -5 N -500 N -505 N -27 N 477 V 

  Baten -  V -  V -  V 27 V 27 V 

  Saldo -5 N -500 N -505 N -  V 505 V 

2.4 Openbare ruimte Lasten -5.213 N -398 N -5.610 N -5.214 N 397 V 

  Baten 2.642 V -  V 2.642 V 2.646 V 4 V 

  Saldo -2.571 N -398 N -2.968 N -2.568 N 401 V 

2.5 Bereikbaar Lasten -735 N -245 N -980 N -797 N 183 V 

  Baten -  V -  V -  V 14 V 14 V 

  Saldo -735 N -245 N -980 N -782 N 197 V 

2.6 Ondernemers Lasten -433 N -31 N -465 N -473 N -8 N 

  Baten 140 V -  V 140 V 114 V -26 N 

  Saldo -293 N -31 N -324 N -359 N -35 N 

2.7 In- en Ontspanning Lasten -5.913 N 1.075 V -4.838 N -3.769 N 1.069 V 

  Baten 1.019 V -  V 1.019 V 936 V -83 N 

  Saldo -4.894 N 1.075 V -3.819 N -2.833 N 986 V 

2.8 Duurzaam Lasten -2.448 N -24 N -2.472 N -2.520 N -48 N 

  Baten 2.762 V -140 N 2.622 V 2.399 V -223 N 

  Saldo 314 V -164 N 150 V -121 N -271 N 

                        
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond Lasten -20.975 N -3.716 N -24.691 N -21.025 N 3.666 V 

  Baten 11.464 V 3.070 V 14.534 V 12.588 V -1.946 N 

  Totaal -9.511 N -646 N -10.157 N -8.437 N 1.720 V 
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Programma 3: Samenredzaam Oisterwijk    
 

 

Maatschappelijk effect 

In dit programma brengen we de thema’s samen die bijdragen aan de inclusieve samenleving 

waarin alle inwoners mee kunnen doen naar vermogen. Voor iedereen moet daarin duidelijk zijn 

waar zij terecht kunnen met ondersteuningsvragen. Preventie en tegengaan van eenzaamheid en 

armoede bij met name  specifieke groepen zijn speerpunten. Daardoor kunnen meer mensen 

deelnemen aan de gemeenschap en daaraan ook een bijdrage leveren. Wij stimuleren en 

ondersteunen daar waar nodig de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. 
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Ambities voor 2019 

 

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? 

Onderzoek naar basisstructuur 

- We hebben onderzoek gedaan met als doel de Oisterwijkse basisstructuur 

beter in beeld te krijgen. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de 

behoeften van vrijwilligers en mantelzorgers en de locatie/wijk waar de 

voorziening wordt aangeboden.1 

Uitbreiding steunpunt eenzaamheid ten behoeve van preventie van 

eenzaamheid. 

- In het kader van preventie van eenzaamheid, zijn we gestart met het 

opzetten van een signaleringsnetwerk tegen eenzaamheid. Het ‘signaalpunt 

tegen eenzaamheid’ is vanaf 2020 actief.  

Vernieuwen declaratiefonds en voedselbank en uitvoeren pilot ‘Schulden in 

beeld’. 

- Op het gebied van bestaanszekerheid hebben we het volgende gedaan: 

o de kadernota armoedebeleid is geëvalueerd; 

o we hebben het declaratiefonds en de meedoenregeling vergeleken en 

vervolgens verbeteringen doorgevoerd binnen het declaratiefonds; 

o er is een meerjarige verordening voor het declaratiefonds vastgesteld; 

o samen met Goirle en Hilvarenbeek hebben we de pilot ‘schulden in 

beeld’ uitgevoerd (gericht op het vroegtijdig signaleren van 

betalingsachterstanden); 

o stichting Leergeld is in werking getreden.  

Behoefteonderzoek jongeren, uitvoering geven aan natuurlijk gezond (jongeren 

en ouderen) en age friendly cities 

- We hebben combinatiefunctionarissen sport & cultuur ingezet voor 

jeugdigen en ouderen onder de vlag van Natuurlijk Gezond. We zijn een 

pilot gestart om dit ook binnen de kinderopvang te doen. Daarnaast hebben 

we Sjors Sportief & Creatief (gericht op jongeren) en Max Vitaal (gericht op 

ouderen) georganiseerd. 

- Er is gestart met een groep adviesvangers. Via georganiseerde sessies 

geven zij advies over verschillende thema’s die de leefwereld van jongeren 

raken. De adviezen dienen als input voor activiteiten binnen het jeugdbeleid 

of nieuwe jongereninitiatieven. 

- Age friendly cities is in 2019 niet opgepakt.  

 

 

Hoe is dat 

gemeten? 

- Aantal inwoners dat lichte ondersteuning ontvangt in de basisstructuur 

neemt toe 

 2017 = 584 inwoners 

 2019 = 589 inwoners 

- Minder mensen in Oisterwijk zitten in een schuldhulptraject 

                                            
1 Het onderzoek naar de Oisterwijkse basisstructuur heeft op meerdere ambities binnen 

programma 3 betrekking, en wordt slechts eenmaal beschreven.   
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 doel 2019 = minder dan 100 schuldhulptrajecten; 2017 = 130 schuld-

hulptrajecten; t/m september 2018 = 109 schuldhulptrajecten, in 2019 

103 schuldhulptrajecten 

 

- Aantal zelfstandig wonende personen vanaf 75 blijft minimaal gelijk 

 2019 = 88,5% van 75-plussers woont zelfstandig 

 

- Natuurlijk Gezond: Aantal deelnemers Sjors sportief / creatief en Max Vitaal 

blijft minimaal gelijk 

 deelnemers Sjors sportief = 611 in 2019; deelnemers Sjors creatief = 

342 in 2019. Max vitaal is in 2019 gestart. Daaraan hebben 336 

personen meegedaan.   

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

We streven naar een samenleving waarin inwoners omzien naar elkaar.  

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Onderzoek basisstructuur met als doel informele ondersteuningsstructuren en 

steunpunt Mantelzorg uitbreiden 

- We hebben het steunpunt mantelzorg uitgebreid en het 

mantelzorgcompliment in hoogte verdubbeld.  

Ruimte voor inwonersinitiatieven 

- We hebben ruim baan gegeven aan verschillende inwonersinitiatieven, zoals 

‘Petje af’ en het ontwikkelen van een sociale kaart door de VHVO. 

We willen beter in beeld brengen hoeveel vrijwilligers er zijn in Oisterwijk en 

welke ondersteuning zij nodig hebben. Dit nemen we mee in het onderzoek naar 

de basisstructuur. 

 - We hebben een visie opgesteld voor de Oisterwijkse wijkcentra.  

Hoe is dat 

gemeten? 

Het eigen netwerk is vaker betrokken bij de hulpvraag en de oplossing 

- in 2018 wordt in 53% van de ondersteuningsvragen het eigen netwerk 

betrokken, over 2019 zijn hier geen cijfers over bekend. 

 

Meer vrijwilligers  

- In 2019 vonden 81 intakes plaats bij het steunpunt vrijwilligerswerk. 

 

Meer mantelzorgers 

- aantal 2018 = 199 mantelzorgers 

- aantal 2019 = 442 mantelzorgers 

 

Meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers 

- in 2018 hebben 51 mantelzorgers één of meerdere vormen van 

ondersteuning gehad;  

- In 2019 : 

- Hebben 51 mantelzorgers in samenhang hun zorgvrager ondersteuning 

ontvangen (waarvan 7 complexe casuïstieken) van de mantelzorgconsulent 

- Zijn 39 mantelzorgers individueel begeleid door de mantelzorgconsulent 

- zijn 12 mantelzorgers individueel geïnformeerd door de 

mantelzorgconsulent 

- daarnaast is nog interessant: 

- zijn er 97 mantelzorgers door middel van klus en dienst ontlast door 15 

vrijwilligers 
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- waren er 101 lopende informele (respijt)zorgtrajecten met ondersteuning 

van 73 vrijwilligers 

 

 

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 ontwikkelen een sociale kaart (een digitale wegwijzer voor inwoners met 

informatie over formele en informele ondersteuning in Oisterwijk).   

- We hebben samen met de VHVO een programma van eisen en bijbehorend 

plan van aanpak opgesteld om een digitale sociale kaart beschikbaar te 

hebben in het eerste kwartaal van 2020. 

We richten één duidelijk herkenbare en laagdrempelige plek in (sociaal team) 

waar inwoners et een hulp– of ondersteuningsvraag terecht kunnen. 

- We hebben de 1ste verdieping van Tiliander verbouwd om het mogelijk te 

maken voor diverse sociale partners om zich daar te vestigen. We hebben 

dit binnen budget en planning gerealiseerd.  

- In het proces om te komen tot één toegang voor hulpvragen zijn de kaders 

waaraan de toegang moet voldoen, vastgesteld door de raad.  

Hoe is dat 

gemeten? 

Aantal meldingen bij het sociaal team   

 In 2019=741 

 

 

3.2 We hebben een sterk sociaal domein met goede ondersteuning 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Inwoners die ondersteuning krijgen zijn tevreden over de ondersteuning. 

Aanbod van de ondersteuning is blijvend afgestemd op de vraag van klanten. 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd. 

- We hebben cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd ten aanzien van 

jeugdhulp en Wmo.  

Doorontwikkeling contractmanagement WMO en Jeugd. 

- We hebben regionaal de eerste stappen gezet in het doorontwikkelen van 

het contractmanagement jeugdhulp en Wmo.  

Onderzoek naar de basisstructuur; zie ook thema 3.1.  

- We hebben de taken die de nieuwe Wet Verplichte GGZ toeschrijft aan 

gemeenten, binnen de regio Hart van Brabant georganiseerd en belegd.  

- Het plan van aanpak voor de transitie van Beschermd Wonen (van 

centrumgemeente naar alle gemeenten) is gereed.  

- We hebben de visie op toezicht en rechtmatigheid voorbereid, die in 2020 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Uitvoeren pilot WSD. 

- We hebben de pilot WSD uitgevoerd en er is besloten dat we als partners 

samenwerken richting een participatienetwerk.  
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Hoe is dat 

gemeten? 

- Klanttevredenheid over kwaliteit van de ondersteuning blijft minimaal gelijk. 

 Klanttevredenheidsonderzoek WMO = 86% tevreden in 2018 (CEO 

2019) t.o.v. 84% in 2017; 

 

 Jeugd Cliëntervaringsonderzoek  2018= 88% van de jeugdigen vinden 

dat zij goed geholpen worden. Cijfers 2019 zijn nog niet beschikbaar. 

 

- Doelrealisatie (is het afgesproken resultaat behaald) neemt toe 

 Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar. 

 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Transformatie van het sociaal domein door een meer integrale benadering.   

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Sociaal ondernemers een volwaardige rol en positie binnen het sociaal domein 

geven 

- We hebben de motie van de raad uitgevoerd om sociaal ondernemers een 

volwaardige positie te geven naast hulpverlenende instanties. 

Kansen bieden aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt door een 

integrale benadering vanuit onderwijs, Participatie, Jeugdwet en WMO.  

Meer sturen op integraliteit bij “1 gezin - 1 plan - 1 coördinator”. Integraliteit is 

niet 2-dimensionaal  (WMO/Jeugd), maar 4-dimensionaal (WMO / Jeugd / 

Participatie / Passend Onderwijs). 

- Via de pilot ‘jeugdwerkeloosheidsvrijezone’ werken we aan een integrale 

aanpak voor jeugdigen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben de 

pilot geëvalueerd. Omdat deze is succesvol gebleken, is besloten de aanpak 

te continueren. Deelresultaten van de pilot, zijn:  

o Bij de aansluiting van onderwijs op werk zetten we waar nodig 

arbeidsdeskundigen in en voeren we gesprekken met het 

praktijkonderwijs om het vervolgtraject (Wmo en/of participatie) met 

daarbij horende begeleiding  voor de leerling goed te kunnen bepalen. 

o Regionaal is een subsidie verleend aan praktijkscholen in Tilburg en 

Waalwijk om de kansen van jongeren op werk te verbeteren.  

Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen in het 

sociaal domein om integraliteit te bevorderen  

- We zijn in de regio Hart van Brabant gestart met het Maatpact om een 

zogenaamde doorbraak te creëren in casussen met een complexe 

hulpvraag.  

Onderzoeken hoe succesvolle initiatieven geborgd kunnen worden 

- We hebben de uitvoering van het ‘Koersdocument sociaal domein’ geborgd 

in een projectplan.  

Doorontwikkeling van de wijze van monitoring in het sociaal domein. 

- In 2020 starten we met de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein 

aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.  

 

Hoe is dat 

gemeten? 

Aantal innovatieve initiatieven die bijdragen aan transformatie neemt toe 

- Niet gerealiseerd. Budget voor innovatieve projecten is geschrapt met de 

ombuigingsmaatregelen.  
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3.3 Alle inwoners kunnen zich ontwikkelen 

 

Wat wilden 

we 

bereiken? 

Alle inwoners worden in staat gesteld om deel te nemen aan onderwijs en 

educatie. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor ‘passend onderwijs’ in 

onze integrale benadering in het sociaal domein. 

De Opvang- en onderwijsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk 

voor is, zijn toegankelijk en veilig. 

 

Hebben we 

gedaan wat 

we wilden 

gaan doen? 

Start vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg. 

Uitbreiden van uren voor- en vroegschoolse educatie in de voorschool. 

Leerplichtambtenaar en medewerkers toegang gaan nauwer samenwerken. 

Borgen en evalueren van het lokale thuiszitters pact en afstemmen in de regio. 

Onderwijs  

- De start van de vervangende nieuwbouw van pi-school de Hondsberg is 

uitgesteld naar 2020 in verband met een door de raad gevraagd extra 

onderzoek naar de leerlingenprognose.  

- We hebben de uren uitgebreid van de voor- en vroegschoolse educatie, een 

nieuwe definitie voor ‘ doelgroepen kinderen’ en een uitvoeringplan VvE 

vastgesteld.  

- We hebben nieuw handhavingsbeleid kinderopvang gemaakt.   

 

Voorbereiden op de ‘decentralisatie’ Inburgering, wat vanaf 2020 een taak van 

gemeenten wordt. 

COA 

- We zijn gestart met het komen tot een nieuwe bestuursovereenkomst met 

het COA voor de opvang van vluchtelingen.  

- We hebben met de regio Midden Brabant en het COA een convenant 

gesloten om alleen kansrijke vergunninghouders op te nemen binnen onze 

opvanglocatie en nog steviger in te zetten op re-integratie en participatie 

binnen de regio.   

 

Overige 

- de invoering van de wet op de Inburgering is uitgesteld van 01-07-2020 

naar 01-01-2021. Samen met de gemeente in de regio Hart van Brabant 

zijn we aan de slag met de voorbereidingen op deze nieuwe taak die 

doorlopen in 2020.  

 

Hoe is dat 

gemeten? 

- Het aantal kinderen dat géén gebruik maakt van kinderopvang neemt af 

 Cijfers over 2019 zijn niet bekend 

 

- Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt 

 Schooljaar 2018/2019 is het percentage 2,86%  

 

- Taalhuis. Eenheid laaggeletterden in % daalt 

 in 2017 is 5% van de inwoners laaggeletterd 

 Over 2019 zijn geen recente cijfers bekend 
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Reguliere werkzaamheden 2019 

In onderstaande infografic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor 

haar inwoners. 

 

Verplichte beleidsindicatoren 

Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Demografische druk % 2018 81,4 69,6 

Achterstand onder jeugd: 

kinderen in armoede 

% 2015 2,55 6,58 

Netto arbeidsparticipatie % 2018 69,8 67,8 

Personen met een 

bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 

inwoners  

2018, 

1e helft 

18,0 40,1 

Lopende re-integratie-

voorzieningen 

per 1.000 inwoners 

15-65 jr 

2018, 

1e helft 

24,3 30,5 

Cliënten met 

maatwerkarrangement 

WMO 

per 1.000 inwoners 2018, 

2e helft 

49 60 

Kinderen in 

uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 

jaar 

2015 2,55 6,58 

Werkloze jongeren % niet werkende 

kinderen van 16 t/m 

22 jaar 

2015 0,99 1,52 

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren 

tot 18 jaar 

2018, 

2e helft 

10,3 10,4 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van alle jongeren 

tot 18 jaar 

2018, 

2e helft 

0,9 1,1 
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Indicator eenheid periode Oisterwijk Nederland 

Jongeren met 

jeugdreclassering 

% van alle jongeren 

van 12 tot 23 jaar 

2017, 

2e helft 

0,3 0,4 

Voortijdige schoolverlaters 

zonder startkwalificatie  

(Vsv-ers) 

% deelnemers aan 

het VO en MBO 

onderwijs 

2016 -

2017 

1,4 1,9 

Absoluut verzuim  per 1.000 leerlingen 2017 0,00 1,82 

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2017 11,01 26,58 

 

 

Wat kost het?  

 
3. Samen redzaam Oisterwijk Begroting   Begrotings 

wijzigingen 
  Begroting 

na wijziging 
  Realisatie   Vrije 

ruimte 
  

Baten 4.661 V -140 N 4.521 V 4.794 V 272 V 

Lasten -22.862 N -2.258 N -25.120 N -25.747 N -627 N 

Saldo -18.200 N -2.398 N -20.599 N -20.953 N -355 N 

 

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting 

 

Baten 

De hogere baten ad € 272.000 worden met name veroorzaakt door een voordeel op de BUIG 

gelden. 

 

Lasten 

De hogere lasten van € 627.000 worden veroorzaakt door een extra nadelen op de jeugdzorg 

vanuit de 2e herijking van de prognose Hart van Brabant en extra tekorten op de WMO, met name 

de maatwerkvoorzieningen.  

 

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

 

3. Samen redzaam Oisterwijk                   
Thema Lasten / 

Baten 
Begroting   Begrotings 

wijzigingen 
  Begroting 

na wijziging 
  Realisatie   Vrije 

ruimte 
  

3.1 Basisstructuur Lasten -3.959 N 136 V -3.823 N -3.664 N 159 V 

  Baten 150 V -57 N 93 V 83 V -10 N 

  Saldo -3.809 N 79 V -3.730 N -3.581 N 149 V 

3.2 Goede zorg Lasten -17.731 N -2.464 N -20.195 N -21.070 N -874 N 

  Baten 4.316 V -83 N 4.233 V 4.464 V 232 V 

  Saldo -13.416 N -2.547 N -15.963 N -16.605 N -643 N 

3.3 Ontwikkelen Lasten -1.172 N 70 V -1.102 N -1.014 N 88 V 

  Baten 196 V -  V 196 V 247 V 51 V 

  Saldo -976 N 70 V -906 N -767 N 138 V 

                        
3. Samen redzaam Oisterwijk Lasten -22.862 N -2.258 N -25.120 N -25.747 N -627 N 

  Baten 4.661 V -140 N 4.521 V 4.794 V 272 V 

  Totaal -18.200 N -2.398 N -20.599 N -20.953 N -355 N 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

 

In deze paragraaf worden de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van 

bedrijfsvoering opgenomen. 

 

Personeelsbeleid 

In 2019 zijn we gestart met een organisatie ontwikkeltraject. Wij hebben daarbij speerpunten 

opgesteld voor de komende jaren. Van belang is dat het personeel daar een goede invulling aan 

geeft. Dit doen wij door medewerkers verantwoordelijkheden te geven en op een resultaatgerichte 

manier invulling te geven aan hun taakveld.  

 

“Wij zijn waarmakers” 

 

De krapte op de arbeidsmarkt was in 2019 op een aantal werkterreinen merkbaar. Het aantrekken 

en binden van goed gekwalificeerd personeel was niet altijd te realiseren door op gebruikelijke 

wijze vacatures in te vullen. Om toch te zorgen voor continuïteit, voldoende capaciteit en 

deskundigheid binnen de ambtelijke organisatie is op enkele posities gekozen voor inhuur of 

detachering. Moeilijk vervulbare vacatures vinden wij in het ruimtelijk domein, financiën en inkoop. 

Door te blijven investeren in loopbaanmanagement, opleiding en aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden concurreren wij met andere sectoren. Steeds vaker investeren wij in trainees 

en stagiaires met als doel om toekomstgericht personeel te werven. Dit doen wij zelfstandig maar 

ook in samenwerking met onze buurgemeenten.  

 

In de samenwerking tussen de drie GHO gemeenten hebben we arbeidsvoorwaarden en personele 

regelingen zo veel als mogelijk geharmoniseerd. Dit geeft voordelen in de ondersteuning maar ook 

in het onderling uitwisselen van personeel. 

 

Een andere ontwikkeling die is gerealiseerd, betreft de invoering van de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA). Per 1 januari 2020 is de rechtspositie van ambtenaren 

genormaliseerd. Dat wil zeggen dat: 

- Het private arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsverhoudingen bij overheidswerkgevers; 

- De bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken zijn komen te 

vervallen; 

- De speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking van gemaakte 

afspraken zijn vervangen door het reguliere cao-recht. 

Voor de gemeente Oisterwijk betekent dit dat alle regelingen zijn opgesteld in een 

personeelshandboek. 

 

De samenvoeging met de gemeente Haaren is weer een flinke stap dichterbij de 

herindelingsdatum. We zijn gestart met het invlechten van de Haarense processen in de 

Oisterwijkse. Steeds meer collega’s komen indienst bij de gemeente Oisterwijk. In de aanloop van 

de herindeling neemt Oisterwijk al delen van de werkzaamheden in Haaren over. 

 

 

 

Planning & Control cyclus 

2019 heeft in het teken gestaan van de vervanging van het financieel systeem per 1-1-2020 samen 

met Goirle en Hilvarenbeek. Hierbij hebben we vanuit een prioritair project in de GHO-
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samenwerking de vervanging van het financiële systeem opgepakt. Daarbij zijn we niet alleen 

gekomen tot een harmonisatie van het financieel systeem, maar ook hebben we geharmoniseerd 

op een uniform rekeningschema en uniforme inrichting van de financiële processen. Vanaf 2020 

kunnen we daarmee volgens dezelfde systematiek werken, gezamenlijk gebruik maken van 

applicatiebeheer en op termijn kunnen we kijken naar een verdergaande samenwerking bij de 

financiële administratie van de 3 gemeenten. Verbeterpunten die uit eerdere managementletters 

naar voren zijn gekomen op de financiële processen hebben we zo veel als mogelijk in dit 

harmonisatietraject meegenomen.  

 

In 2019 hebben we met een nieuwe programmastructuur gewerkt, die meer recht doet aan een 

juiste taakverdeling tussen Raad en College. De programmastructuur is na een jaar geëvalueerd 

met een afvaardiging vanuit de Raad, daarbij is gekeken naar de themabegrotingen, doelstellingen 

en indicatoren en in hoeverre de nieuwe structuur heeft bijgedragen tot het smart definiëren van 

de begroting. Bij de evaluatie is gebleken dat de themabegroting bijdraagt aan inzicht en het sturen 

op de “politieke dossiers”, echter kan er nog een slag gemaakt worden in het smart maken van de 

doelstellingen en indicatoren.  

 

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.  

 

In 2019 is door gegaan met de verdere ontwikkeling van 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 adviseert. Met de 

procesverantwoordelijken wordt steeds meer gekeken hoe het proces aan de voorkant verbeterd 

kan worden en hoe risico’s in het proces zoveel mogelijk door controles in het proces geborgd 

kunnen worden.  

 

In 2019 zijn interne controleplannen opgesteld voor de meest risicovolle of financieel omvangrijke 

processen en is een handreiking procesmanagement opgesteld, die in 2020 zal worden uitgedragen 

in de organisatie als onderdeel van het speerpunt “in control” vanuit het organisatieplan 2020.  

 

Verantwoording rechtmatigheid door college van B&W 

Er komt een wetswijziging die het college van B&W verplicht tot een rechtmatigheids-

verantwoording over de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de 

accountant afgegeven. Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de 

begroting en zal daar een verklaring over moeten gaan afleggen. Het vervallen van het oordeel 

over rechtmatigheid in de controleverklaring van de externe accountant is op zijn vroegst van 

toepassing bij de programmarekening 2021. In 2019 hebben wij de actualiteiten gevolgd en zijn 

we hierover actief in gesprek geweest met de accountant.  

 

 

Informatiebeveiliging en privacy 

Beleid 

In 2013 hebben alle gemeenten zich gecommitteerd aan de BIG als normenkader voor de 

informatiebeveiliging. In 2020 wordt de Big vervangen door de Bio (Baseline Informatieveiligheid 

Overheid) als normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. In 

voorbereiding daarop is in 2019 het beleid geactualiseerd. In februari is GHO-breed het 

strategisch beleid informatieveiligheid en privacy 2019-2021 vastgesteld. Dit is een drietraps 



 53 

model: Het strategisch beleid is een beleidsstuk op hoofdlijnen. Hieronder ligt een tactisch kader 

dat is gemandateerd aan de directie, waarin de technische en organisatorische maatregelen die 

de BIO en AVG vereisen verder zijn uitgewerkt. De derde laag bestaat uit procedures en 

werkafspraken op afdelingsniveau die aanvullend nog nodig zijn.  

 

Informatieveiligheid en ENSIA 

De focus van de BIO ligt op een risico gestuurde aanpak. Er is in 2019 een begin gemaakt met 

het opzetten van een kwaliteitssysteem (PDCA cyclus) voor informatieveiligheid en privacy. De 

verantwoording over onze informatieveiligheid vindt plaats via ENSIA (Eenduidige Normatiek 

Single Information Audit). Met het opzetten van dit kwaliteitssysteem zijn we voorbereid op de 

omslag van ENSIA van BIG naar BIO als leidend kader. In 2019 is met ENSIA nog 

verantwoording afgelegd op basis van de BIG. 

 

Bewustwording 

Voor de beleidsperiode 2019-2021 ligt de focus van team IV&P op bewustwording. Er is daarom 

een awarenessplan 2019-2021 opgesteld. Het grootste risico voor onze informatieveiligheid ligt 

volgens onderzoek van de VNG bij de mens. In dit kader investeren we in onze ‘human firewall’. 

In 2019 hebben we GHO-breed 24 workshops over de AVG en informatieveiligheid gegeven. We 

maken gebruik van de mogelijkheden die ons gezamenlijke intranet ons biedt in een eigen 

themapagina. We hebben geborgd dat ook nieuwe medewerkers tijdig worden bijgepraat over 

Informatieveiligheid en Privacy. In Goirle en Hilvarenbeek als onderdeel van de introductiedag, in 

Oisterwijk krijgen nieuwe medewerkers een aparte uitnodiging voor deze workshop, die een aantal 

maal per jaar zal worden gegeven. Er is een E-learning aangeboden over informatieveiligheid, etc. 

 

Privacy 

In 2019 hebben we de basis voor alle privacy werkzaamheden verder op orde gebracht. In Goirle 

is het verwerkingsregister afgerond. In Oisterwijk en Hilvarenbeek is gestart met projecten voor 

een geheel nieuw verwerkingsregister. Hier is voor gekozen omdat deze registers niet alleen 

wettelijk verplicht zijn, maar ook als basis dienen voor andere werkzaamheden van ons team. 

Een goede, duidelijke en actuele basis is dan ook essentieel. Privacy is geborgd in tal van 

processen waaronder inkoop. Tot slot hebben de gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit 

privacy geleid tot aanpassing van tal van processen en werkwijzen. Tot slot is de uitwisseling van 

persoonsgegevens binnen GHO geborgd. 

 

 

Datelekken 

In 2019 zijn er drie lichte datalekken geweest. 
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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. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de risico analyse zoals 

in maart 2020 is opgesteld voor KVL. Daarnaast is gekeken naar het risico dat de gemeente loopt 

met het geleidelijk loslaten van de norm voor het weerstandsvermogen bij gemeente Haaren.  

 

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. 
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Risico 

nummer 

Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed 

R194 KVL: risico's zoals vermeld in 

het rapport van Akro (maart 

2020) met actualisatie op basis 

van paragraaf Grond in 

begroting 2020 

Zie paragraaf 

grondbeleid 

50% max.€ 1.980.000 17.03% 

R175 De rechter spreekt uit dat de 

gemeente Oisterwijk geen 

aanslagen precariobelasting 

mag opleggen aan 

nutsbedrijven voor leidingen 

etc. 

Ondersteuning van 

goede juristen. 

10% max.€ 6.000.000 15.64% 

R133 Ondernemers dienen claims in 

bij de gemeente, omdat zij 

schade ondervinden in hun 

bedrijfsvoering als het gevolg 

van het ruimtelijke beleid 

- Ondersteuning van 

goede juristen. We 

blijven voortdurend in 

contact met de 

ondernemer. 

30% max.€ 1.250.000 11.09% 

R170 De gemeente moet de 

uitvoering bij Jeugd en WMO 

aanpassen als gevolg van 

jurisprudentie 

 50% max.€ 500.000 8.68% 

R200 Aanbestedingen  50% max.€ 500.000 6.49% 

R45 De budgetten op de begroting 

worden overschreden (met 

name bij Jeugd en / of WMO) 

We hebben een systeem 

van marap en berap, 

strikte budgetbewaking 

en een proactieve rol 

van de financiële 

consulenten. 

50% max.€ 500.000 6.44% 

R44 Uitgaven sociale uitkeringen 

zonder (voldoende) financiële 

compensatie door het rijk 

We proberen zoveel 

mogelijk 

uitkeringsgerechtigden 

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). 

50% max.€ 300.000 4.12% 

R166 De gemeente moet vervuilde 

grond saneren 

 50% max.€ 250.000 3.89% 

R187 Ondersteuning door de 

gemeente aan mensen in een 

kwetsbare positie. 

 40% max.€ 250.000 2.59% 

 

R53 Weersinvloeden, zoals 

overstromingen en zware 

stormen, die enorme schade 

aan de infrastructuur kunnen 

veroorzaken. 

In voorbereiding - 

Periodiek worden 

(onderhouds)plannen 

bijgesteld en aangepast 

aan gewijzigde 

omstandigheden. 

50% max.€ 200.000 2.59% 

R192 Fusie voetbalverenigingen: 

Risico voor het niet ontvangen 

van rijkssubsidie op de 

bouwkosten 

 15% max.€ 643.000 2.48% 

R128 Storingen of problemen t.a.v. 

installaties zwembad 

Staalbergven 

 30% max.€ 250.000 2.32% 
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R164 De bank spreekt de gemeente 

aan op de verleende garantie 

bij Tiliander 

De gemeente monitort 

de financiën van de 

betrokken partij. 

20% max.€ 350.000 1.91% 

R3 Tussentijdse en onvoorziene 

wisseling van bestuursposities 

 50% max.€ 100.000 1.73% 

R25 Uitval van kennisfuncties in 

geval van ziekte, ontslag, etc. 

Het clusteren van taken 

op het gebied van 

juridische zaken en 

applicatiebeheer. 

Daarnaast wordt uitruil 

met collega-gemeenten 

gestimuleerd.  

De samenwerking met 

Goirle en Hilvarenbeek 

intensiveren. 

25% max.€ 200.000 1.30% 

 
Uit de uitgevoerde risico-inventarisatie blijkt dat het totaalbedrag van alle risico’s € 16.496.000 

bedraagt. Dit bedrag is onderverdeeld in € 13.273.000 voor de genoemde 15 belangrijkste risico’s 

en € 3.223.000 voor de overige kleinere risico’s. 

 

In onderstaande risicokaart zijn alle geïnventariseerde financiële risico’s opgenomen: 

 

Financieel   Bruto 

x > € 500.000 1 2 1   

€ 250.000 < x < € 500.000 2 1 4   

€ 50.000 < x < € 250.000 6 8 5   

€ 5.000 < x < € 50.000 5 4 1   

x < € 5.000      

Geen financiele gevolgen 6     

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

 

De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de 

risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de 

risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de 

continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt 

om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht 

om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.  

Zoals uit de risicokaart blijkt, zijn er geen risico’s in de hoogste risicoklassen.  
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Benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt 

toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 16.496.000 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 € 3.172.143. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de 

organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

De beschikbare middelen bestaan voor de gemeente uit de Algemene reserve en Algemene 

bedrijfsreserve van het grondbedrijf. 

 

Reserve Stand per 31-12-2019 

Algemene reserve € 3.130.697  

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 2.025.625 

Totale weerstandscapaciteit € 5.156.322 

 

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. 

 

Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel  

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / Aansprakelijkheid  
Letsel / Veiligheid 

Materieel 

Milieu 
Personeel / Arbo 

Product 

 Weerstandscapaciteit:  
 

Algemene reserve  
Algemene bedrijfsreserve van het 

grondbedrijf 
 

  
 

 
 

  

 Weerstandvermogen  

 

De benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen 

de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio 

weerstandsvermogen: 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€ 5.156.322 

= 1.63 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€ 3.172.143 
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Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, gebruiken we onderstaande tabel. Deze 

normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente en biedt een waardering van 

de berekende ratio. 

 

Het ratio van de gemeente valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. 

 
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A > 2,0 uitstekend 

B 1,4 – 2,0 ruim voldoende 

C 1,0 – 1,4 voldoende 

D 0,8 – 1,0 matig 

E 0,6 – 0,8 onvoldoende  

F < 0,6 ruim onvoldoende 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Sinds maart 2020 is de hele wereld geveld door de Corona crisis. Dit zal in 2020 leiden tot financiële 

nadelen, denk aan minder opbrengsten op bijvoorbeeld toeristenbelasting, precario terrassen, 

parkeergelden. De risico’s zoals vermeld in de risicoparagraaf worden niet direct beïnvloed door 

het Corana virus met uitzondering van risico’s op extra uitgaven sociale uitkeringen als gevolg van 

de verslechterde economische situatie, risico’s op verbonden partijen en mogelijke risico’s op het 

grondbedrijf. Deze risico’s zijn echter lastig in te schatten en zijn afhankelijk van de duur van het 

Corona crisis. Bij de bestuursrapportage zal hierover meer inzicht bestaan en hebben we ook meer 

duidelijkheid of we voor de nadelen ook deels gecompenseerd worden door het Rijk.  

 

Bij de jaarrekening is de weerstandsratio nog ruim voldoende, echter zien we de volgende 

(financiële) ontwikkelingen op ons af komen: 

 de tekorten op het Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) lopen verder op dan bij de begroting 

2020 was voorzien (met naar verwachting ca € 1,1 miljoen extra structureel per jaar); 

 de ombuigingsmaatregelen moeten nog grotendeels meerjarig worden ingevuld (ca € 

600.000 per jaar, structureel); 

 de komst van de Omgevingswet zorgt voor een daling van de legesopbrengsten; 

 de vaststelling van een nieuw verdeelmodel gemeentefonds zal de inkomsten van de 

gemeente verder naar beneden brengen;  

 de resultaten van het grondexploitaties  ontwikkelen zich anders dan verwacht ten tijde 

van het vaststellen van de begroting 2020. 

 

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen is er een taskforce bezuinigingen van start gegaan om 

de weerstandscapaciteit niet nog verder te laten dalen en maatregelen te nemen om financieel 

voldoende weerstand te behouden. 
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Kengetallen 

Alle 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. 

 

 

 

 

 

http://vng.nl/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing
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    Jaarrekening  Begroting Jaarrekening 

    2018 2019 2019 

1A netto schuldquote 69% 84% 81% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 68% 82% 80% 

2 solvabiliteitsrisico 21% 22% 15% 

3 structurele exploitatieruimte -2,0% 0,0% -5,1% 

4 grondexploitatie 13% 16% 9% 

5 belastingcapaciteit 111% 111% 110% 

 

Toelichting op de kengetallen: 

Er wordt geïnvesteerd in onder andere de sportboulevard. Hiervoor worden leningen aangetrokken. 

Dit heeft tot gevolg dat: 

- De netto schuldquote (nr. 1A en 1B) oploopt t.o.v. de jaarrekening 2018 

- De solvabiliteit (nr. 2) afneemt, minder eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen. 

Bij de structurele exploitatieruimte (nr. 3) is rekening gehouden dat de extra uitgaven van de 3D’s 

structureel is. Vandaar een negatief percentage. 

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 2020.  

 Uit de begroting 2020     

    2020 2021 2022 2023 

1A netto schuldquote 89% 82% 85% 87% 

1B netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 88% 81% 84% 86% 

2 solvabiliteitsrisico 12% 16% 19% 21% 

3 structurele exploitatieruimte -0,3% 1,9% -0,6% -0,2% 

4 grondexploitatie 10% 7% 3% 3% 

5 belastingcapaciteit 111% 111% 111% 111% 

 

 

De netto schuld per inwoner 

De geraamde uitstaande schulden eind 2019 zijn € 67 miljoen. De vorderingen zijn € 18 miljoen 

(inclusief de voorraden en grondbedrijf van € 6 miljoen). Per saldo is dit € 49 miljoen aan schuld. 

De netto schuld per inwoner bedraagt eind 2019 ongeveer € 1.875 (de schuld eind 2019 gedeeld 

door het aantal inwoners van 26.140).  

 

Landelijke waarderingscijfers 

Waarderingscijfer 
Minst 
risicovol 

Neutraal Meest risicovol 

Netto schuldquote < 90% 90% - 130% > 130% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

< 90% 90% – 130% > 130%  

Solvabiliteitsratio > 50% 20% - 50% < 20% 

Grondexploitatie < 20% 20% - 35%  > 35% 

Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0% 

Belastingcapaciteit < 95% 95% -105% > 105% 
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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 2017. 

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. 

 

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld 

  2019   2020 2021 2022 

Renterisico op vaste schuld budget realisatie budget budget budget 

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0   0 0 0 

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0   0 0 0 

  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0   0 0 0 

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 8.750 15.000 8.000 7.500 7.500 

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0 0 

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 8.750 15.000 8.000 7.500 7.500 

  5. Betaalde aflossingen 8.750 8.545 7.900 7.500 7.500 

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 8.750 8.545 7.900 7.500 7.500 

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 8.750 8.545 7.900 7.500 7.500 

 
      

Renterisiconorm          

  8. Begrotingstotaal 72.646 72.646 72.646 66.686 61.425 

  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 20% 

10. Renterisiconorm 14.529 14.529 14.529 13.337 12.285 
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Toets Renterisiconorm          

10. Renterisiconorm 14.529 14.529 14.529 13.337 12.285 

  7. Renterisico op vaste schuld 8.750 8.545 7.900 7.500 7.500 

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 5.779 5.984 6.629 5.837 4.785 

Toelichting 

In 2019 is de renterisiconorm niet overschreden. 

 

Berekening Kasgeldlimiet 

 

Omvang begroting per 1 januari 2019  € 66.940 

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,5% 

Kasgeldlimiet in bedrag    € 5.690.000 

      (Bedragen x EUR 1.000) 

  REALISATIE 

  Kwartaal   

  jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec Jaar 

Vlottende schuld           

Opgenomen gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Schuld in rekening-courant 4.696 5.568 3.411 1.594 3.817 

Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende schuld 4.696 5.568 3.411 1.594 3.817 

            

Vlottende middelen           

Uitgeleende gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas 0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant 9 9 24 10 13 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 9 9 24 10 13 

            

Toets kasgeldlimiet           

Totaal netto vlottende schuld 4.687 5.559 3.387 1.584 3.804 

Toegestane kasgeldlimiet 5.690 5.690 5.690 5.690 5.690 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 1.003 131 2.303 4.106 1.886 

 

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.  

 

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 2019 zijn dit respectievelijk 

1,1% en 1,3%. De kostenplaatsen waarop de rentetoerekening geboekt wordt, zijn gekoppeld aan 

een taakveld.   



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

 

Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Startjr. Jaar Rente Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per geldlening geldlening 

Nr.  bedrag       laatste % 1-1-2019 geldleningen     31-12-2019  >1 jaar < 1 jaar 

   geldlening       aflossing                 

                          

1050     3.630.241,73  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 871.258          43.478  145.210 726.048 580.839 145.210 

1051     3.000.000,00  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 300.000            8.549  150.000 150.000 0 150.000 

1054     4.000.000,00  Lin. lening BNG (1054) 2004 2019 4,160 266.667            7.673  266.667 0 0 0 

1055     3.000.000,00  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 400.000          11.984  200.000 200.000 0 200.000 

1056     4.000.000,00  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.066.667          46.781  266.667 800.000 533.333 266.667 

1059     6.000.000,00  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 600.000            7.373  600.000 0 0 0 

1061     6.500.000,00  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 0   0 0 0 0 0 

1063   25.000.000,00  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 7.500.000        170.720  2.500.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 

1064     8.000.000,00  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 3.200.000          57.148  800.000 2.400.000 1.600.000 800.000 

1065   12.000.000,00  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 7.000.000        119.402  1.000.000 6.000.000 5.000.000 1.000.000 

1066     7.000.000,00  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 3.500.000          65.300  700.000 2.800.000 2.100.000 700.000 

1067     7.500.000,00  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 4.500.000          38.952  750.000 3.750.000 3.000.000 750.000 

1068     8.500.000,00  Lin. lening BNG (1068) 2018 2033 0,915 8.500.000          75.388  566.667 7.933.333 7.366.667 566.667 

1069     9.000.000,00  Lin. lening NWB (1068) 2018 2033 0,970 9.000.000          86.997  600.000 8.400.000 7.800.000 600.000 

1070   15.000.000,00  Lin. lening BNG (1070) 2019 2049 0,180 0 15.000.000          8.951  0 15.000.000 15.000.000 0 

    Totaal langlopende geldleningen   46.704.591 15.000.000      748.694  8.545.210 53.159.382 45.480.839 7.678.543 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 53.159.382 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar: € 45.480.839 

- Looptijd leningen korter dan 1 jaar: € 7.678.543 

 

De leningen zijn voor het grootste deel aangegaan voor de financiering van de brede scholen, de nieuwe sportboulevard en het grondbedrijf. 



 

 

  



 67 

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. 

 

Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

De onderhoudsplanning is geheel uitgevoerd. 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Alle wegen voldoen sinds afgelopen jaar aan de basiskwaliteit (dit is een 

landelijke CROW-norm waarmee in grote lijnen “de onderkant van 

verantwoord wegbeheer” wordt verstaan), waardoor het achterstallig 

onderhoud is weggewerkt.  

 

Voor 2018 t/m 2020 is € 135.000 per jaar beschikbaar gesteld voor verhoging 

van het gebruikscomfort van voet- en fietspaden. In 2019 is dit budget 

voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van kwaliteitsonderhoud aan voet- 

en fietspaden, Een relatief klein gedeelte is gebruikt voor het uitvoeren van 

klein onderhoud.    

 

 

 

Riolering 

 

Beleidskaders Voorschriften ten aanzien van zorgplichten uit de Wet Milieubeheer artikel 

10.3, Waterwet artikel 3.5 en 3.6; 

Deze zorgplichten zijn conform wet milieubeheer artikel 4.22 e.v. vertaald 

in: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP 2015-2019), welke is 

verlengd bij Raadsbesluit 19/38, d.d.19-09-19.  

Klimaatadaptatie zoals vastgesteld in Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 

 

Hoe is het 

beleid 

vertaald in de 

begroting? 

In de begroting zijn ramingen opgenomen voor vervanging van riolering en 

klein onderhoud. 

Tevens zijn er posten opgenomen voor ontwikkeling en aanpassingen van 

beleid. 
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Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

In 2019 is de rioolvervanging in de Apollolaan, en Berkenlaan afgerond. Dit 

betrof het uitvoeringsprogramma rioolvervanging 2018, dat in 2018 al is 

voorbereid en aanbesteed. 

 

Bij raadsbesluit 19/14 d.d. 11-04-19  is besloten om in afwijking van het 

uitvoeringsprogramma, bijlage 8 v-GRP, deels op andere locaties riolering te 

vervangen. Conform het uitvoeringsprogramma en dit besluit is: 

- De rioolvervanging, Nic. van Eschstraat uitgesteld, 

- De rioolvervanging in de Haammakerstraat en Hoefsmidstraat niet 

uitgevoerd, 

- De rioolvervanging, Burg. v Beckhovenstraat, Burg. Canterslaan en De 

Balbian Versterlaan voorbereid, aanbesteed en de uitvoering is gestart. 

- De rioolvervanging Peperstraat tussen Gemullehoekenweg en Renata 

voorbereiding gestart. Aanbesteding en de uitvoering volgen in 2020. 

 

Het uitgestelde onderhoud van de drukriolering is deels verholpen. De 

renovatie van 3 hoofdgemalen is uitgevoerd. Aan minigemalen zijn 

herstelmaatregelen uitgevoerd. Vervanging van onderdelen van minigemalen 

dient nog uitgevoerd te worden. 

Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsprogramma riolering 

schoongemaakt en onderzocht. Aan de hand van de kwaliteitsrapportages 

worden maatregelen voor onderhoud gekozen zoals deelreparatie of 

inlaatherstel. De rapportage van het in 2019 uitgevoerde onderzoek wordt 

beoordeeld en de uitvoering van diverse maatregelen wordt aanbesteed en 

uitgevoerd in 2020. 

Voor beheer is overgegaan naar een nieuwe applicatie GBI. Data wordt hierin 

verder verwerkt en uitgebreid met de data van het dorp Haaren. 

 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

In de drukriolering is achterstallig onderhoud geconstateerd. Deze is deels in 

2019 bijgewerkt en wordt in 2020 geheel verholpen. 

In de Terburghtweg is een calamiteit geconstateerd. Passende maatregelen 

worden momenteel voorbereid voor aanbesteding. 

Van een lange transportleiding langs de Achterste Stroom tussen Bosweg en 

Gemullehoekenweg is gebleken dat deze inclusief putten is aangetast door 

H2S gas. Ernst en exacte omvang worden nog in kaart gebracht waarna 

maatregelen bepaalt. Oorzaak hiervan ligt hoofdzakelijk bij de lozing van 

rioolwater uit Moergestel door Waterschap de Dommel. 

 

 

Gebouwen 

 

Beleidskaders Nota Rationeel Gebouwenbeheer en Kadernota vastgoed (mei 2017) 

 

Met de komst van Team Vastgoed in 2019 wordt het technisch, commercieel 

en administratief beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille verder 

geprofessionaliseerd. Het team zal een voorstel opstellen voor een nieuw / 

aangepast format voor de voortgangsrapportage Rationeel Gebouwenbeheer.   
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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. 

Hebben we 

uitgevoerd 

wat gepland 

was? 

Alle, in de meerjarenbegroting (MJP), geplande onderhoudswerken zijn 

uitgevoerd, met uitzondering van sporthal Den Boogerd aan de 

BurgemeesterVerwielstraat. Dit n.a.v. discussie omtrent de noodzaak van 

renovatie i.r.t. de bezettingsgraad en voortgezet gebruik. 

Is er sprake 

van 

achterstallig 

onderhoud? 

Alle, in de meerjarenbegroting (MJP), geplande onderhoudswerken zijn 

uitgevoerd. Alle gebouwen voldoen daarom aan de afgesproken 

conditieniveaus.  De renovatie van sporthal Den Boogerd vindt plaats 

afhankelijk van de uitkomst van de discussie omtrent het voortgezet gebruik. 

 

 

Onderdeel Jaar Opmerking 

Algemeen   

Visie Inrichting, beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte (wegen, groen, water en 

riolering) 

2019/ 

2020 

Voorbereiding gestart met 

diverse onderliggende 

onderdelen. 

Openbare ruimte   

Kadernota Wegen  2020 Voorbereiding gestart. 

Bomenbeheerplan  2020 Aantallen in beeld; voorbereiding 

Groenprogramma strategie  2020 
Ombuigingsmaatregelen 

meenemen 

Riolering   

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (V-GRP) 2019 
Geldigheid met 1 jaar verlengd 

tot en met 2020, RV 19/38 

Gebouwen   

Onderhoudsplan gebouwen 2020 Wordt jaarlijks bijgesteld 
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Paragraaf Grondbeleid 

 

 

Doelstelling en kaders 

De doelstelling van het grondbeleid is het beïnvloeden van het gebruik van de ruimte, zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Integrale benadering en een goede afweging op basis van criteria 

vinden wij bij gebiedsontwikkeling belangrijk. Wij houden daarbij rekening met de 

marktomstandigheden van het moment en streven naar een zo optimaal mogelijke exploitatie, 

afhankelijk van de gewenste programmering en de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte. 

Wij streven zo naar een optimale mix van maatschappelijk en financieel rendement. 

De kaders zijn vastgelegd in de nieuwe kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk die door de 

gemeenteraad is vastgesteld op 24 oktober 2019. De genoemde kadernota blijft voor onbepaalde 

tijd van kracht. Actualisatie en evaluatie van de nota vindt jaarlijks plaats bij de begroting en 

jaarrekening. Wanneer de noodzaak aanwezig is zullen wij een nieuwe kadernota samenstellen en 

laten vaststellen door de gemeenteraad.  

  

Transparant grondbeleid 

De volgende activiteiten zijn in 2019 uitgevoerd: 

- De nieuwe kadernota grondbeleid is door de raad vastgesteld in oktober 2019. 

De nota geeft handvatten voor het maken van goede afwegingen bij gebiedsontwikkelingen. 

Integraliteit, prioritering, optimale mix van maatschappelijke- en financieel rendement zijn 

hierbij belangrijke items. Ook belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, 

wonen en economie , worden uitdrukkelijk meegewogen bij gebiedsontwikkelingen.  

- de grondexploitaties zijn geactualiseerd en door de raad vastgesteld ten behoeve van de 

begroting 2020 (raad 19 september 2019); 

- de ramingen 2019 (en volgende jaren) zijn waar nodig gewijzigd naar aanleiding van de 

geactualiseerde grondexploitaties ten behoeve van de begroting 2020; 

- de verantwoording over de financiële resultaten 2019 en de voortgang van de grondexploitaties 

is opgesteld en verwerkt in deze jaarrekening; 

- de grondexploitaties hebben wij in het kader van deze jaarrekening ook globaal naar de 

toekomst geactualiseerd. De hierop gebaseerde winst- en verliesprognose + toelichting van 

het grondbedrijf is verderop in deze paragraaf opgenomen. Wij zullen uw raad in de loop van 

2020 een voorstel doen om de nieuwe geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen en deze 

ramingen mee te nemen in  de op te stellen begroting 2021; 

- er is een actuele risico-inventarisatie KVL opgesteld (maart 2020) en een inschatting gemaakt 

van de risico’s bij de overige exploitaties. Het weerstandsvermogen is afgestemd op de laatst 

bekende gegevens. In deze paragraaf wordt nog nader ingegaan op deze risico’s. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen grondexploitaties in 2019 

- Pannenschuur Buiten: 

De projectmatige bouw in Pannenschuur Buiten is afgerond. In 2019 zijn alle resterende kavels 

zelfbouw fase 1 (10 totaal) verkocht. De voorbereidingen voor de verkoop kavels fase 2 (totaal 

16) zijn nagenoeg gereed. De verwachting is dat de kavels omstreeks april via de plaatselijke 

makelaars in de markt kunnen worden gezet. Volgens recente informatie is er veel 

belangstelling voor de kavels. Op basis van de voorgeschreven berekenmethode kan in 2019 

een (tussentijdse) winst worden genomen van € 454.000. 
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- Bedrijvenpark Laarakkers: 

In 2019 is de laatste beschikbare kavel verkocht. De exploitatie is per 31-12-2019 afgesloten 

met een restant winstneming van bijna € 256.000,-. 

Opgemerkt wordt dat in deze winstrealisatie een bedrag is opgenomen van ca. € 33.000,- 

(niet uitgegeven bedrag aan parkmanagement). Dit bedrag wordt bij de overhevelings-

voorstellen in deze jaarrekening meegenomen en na vaststelling jaarrekening als budget 

algemene dienst 2020 beschikbaar gesteld aan het beleidscluster Economische zaken. 

- de Scheerman (Molenveldje): 

Het laatste deel van het woonrijp maken is afgerond in 2019. Het project sluiten wij af  

per 31-12-2019 met een restant winstneming van bijna € 44.000,-. 

- Merodelaan: 

Deze locatie kunnen wij, op basis van de gebiedsvisie, ontwikkelen voor het realiseren van één 

ruimte-voor-ruimte woning. Ook in 2019 is er vertraging ontstaan vanwege een (hernieuwde) 

discussie met de Provincie over de geschiktheid van de locatie. Inmiddels hebben we vanuit de 

Provincie groen licht gekregen. De procedure tot herziening van het bestemmingsplan is 

afgerond. Het plan zullen wij nog met de direct belanghebbenden  bespreken. Daarna kan (na 

taxatie) het college de verkoopprijs bepalen en zullen wij de verkoopprocedure opstarten.      

- KVL: 

Met de woningcorporatie Leystromen hebben wij eerder een overeenkomst gesloten voor het 

realiseren van 48 sociale huurwoningen op KVL. Een deelproject van 21 woningen is in 2019 

bijna gerealiseerd. Voor het tweede deel betreffende 27 sociale woningen (nijverheidsweg 

West) loopt nog een beroepsprocedure. Onder meer dit gegeven heeft vorig jaar geresulteerd 

in een verhoging van het risico KVL.  

Het laatste cultuurhistorisch gebouw dat nog eigendom was van de Provincie, het zogenoemde 

U-gebouw, is verkocht aan een ontwikkelaar. Het gebouw wordt op dit moment voortvarend 

gerenoveerd en zal diverse functies krijgen. 

In 2019 is aan BPD nog bouwrijpe grond verkocht aan de noordzijde van het plangebied ten 

behoeve van realisatie van 21 woningen.  

De laatste geactualiseerde grondexploitatie resulteert in een (extra) tekort van bijna 

€ 160.000,- *. De voorziening is in 2019 met dit bedrag aangevuld ten laste van de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf.   

- Studiegebied (naast KVL): 

De ontwikkelingen binnen het plangebied zijn ook nog in volle gang. De Ambachtstraat is in 

2019 verlegd. De hierdoor ontstane nieuwe bedrijfskavel is verkocht en inmiddels bebouwd. 

De verlegging van de Ambachtstraat maakte het noodzakelijk om extra (tijdelijke) 

investeringen te doen om de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden te blijven 

waarborgen. De infiltratiekelders zijn aangelegd en volledig ten laste gebracht van het 

Studiegebied. Er wordt nog gewerkt aan de verdere inrichting van het gebied richting station. 

De nieuwbouw Boerenbond (Petsplace) en de Lidl zal in 2020 aanvangen. Dit is later dan 

verwacht en heeft daarom ook consequenties voor de exploitatie. 

In de geactualiseerde grondexploitatie zijn deze ontwikkelingen meegenomen. Op basis van de 

meest recente cijfers wordt een extra tekort op de exploitatie voorzien van ruim  

€ 743.000,- *. De voorziening is in 2019 met dit bedrag aangevuld ten laste van de algemene 

bedrijfsreserve grondbedrijf. 

- Locatie de Leye: 

 In 2019 is op verzoek in de raad een discussienota over de invulling van de locatie gemaakt  

 en besproken. Op basis van de uitkomsten van deze discussie wordt nu een ambitiedocument   
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 en een programma van eisen opgesteld. Besluitvorming wordt verwacht in 2020. 

- Locatie de Wingerd: 

Deze locatie is in 2018 in exploitatie genomen. Op de locatie zal woonstichting Leystromen 14 

sociale huurwoningen gaan realiseren. De definitieve planvorming en de  levering van de grond 

heeft wat vertraging opgelopen. Wij verwachten dat de levering 1e kwartaal 2020 zal 

plaatsvinden waarna snel met de bouw kan worden gestart. 

 

Uitbreiding bedrijventerrein (o.a. Bedrijfsweg): 

Op dit moment zijn er op de bestaande bedrijventerreinen geen kavels van de gemeente meer 

beschikbaar.  

In 2019 hebben wij 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. In 2020 zal opnieuw gekeken 

worden naar de mogelijkheden en zullen wij mogelijk in dit verband voorstellen doen. Tot die 

tijd is er dus geen aanbod van bedrijfskavels vanuit de gemeente. 

 

* De exploitaties van KVL en Studiegebied zijn in 2019 nadelig beïnvloed onder meer door een 

nieuwe richtlijn uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het voorschrift zegt dat met 

onmiddellijke ingang de rente in een exploitatie moet worden berekend over de boekwaarde per 1 

januari van elk jaar ZONDER rekening te houden met een gevormde voorziening. Voor KVL 

betekent dit extra rentelasten over ruim € 5 mln.  en voor het Studiegebied extra rentelasten over 

ruim € 2,6 mln.  

Deze extra rentelasten binnen de grondexploitaties worden als baten verantwoord in de algemene 

dienst. Voor de gemeente in totaal is het budgettair neutraal. 

 

 

Financiën 

In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk hebben wij aangegeven dat wij 

voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen ieder jaar een geactualiseerde 

risicoanalyse maken. Voor KVL wordt dit tot nu toe gedaan door een extern bureau. Voor de overige 

exploitaties maken wij zelf jaarlijks een globale analyse. Samen bepalen deze analyses het 

gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. 

- KVL:  

De meest actuele risicoanalyse KVL is van maart 2020. Op basis van deze nieuwe analyse, 

waarbij rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen, schatten wij het risico van de 

exploitatie KVL én Studiegebied op € 990.000,- (was € 1,675 mln bij jaarrekening 2018). In 

de algemene reserve grondbedrijf is met de toename van deze risico’s rekening gehouden (zie 

hierna).  

- Studiegebied (KVL Oost): 

Voor het geraamde tekort Studiegebied is in voorgaande jaren een voorziening getroffen ten 

laste van de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. In het jaar 2019 is deze voorziening (naar 

aanleiding van de geactualiseerde grondexploitatie) verhoogd met een bedrag van ruim  

€ 743.000. De toekomstige risico’s en onzekerheden zijn hiermee voor het overgrote deel nu 

opgevangen binnen de grondexploitatie. Voor de nog niet voorzienbare risico’s stellen wij voor 

nog een bedrag van € 990.000,- aan te houden voor KVL en Studiegebied samen. 
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- Overige exploitaties: 

De overige exploitaties hebben op basis van de laatst bekende gegevens en aannames een 

verwacht positief eindresultaat (winsten, deels al eerder genomen of nog te realiseren).  

- 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.  

Op basis van deze methode zijn de (tussentijdse) winsten 2019 berekend en opgenomen in 

onderstaand overzicht. 

 

 

 

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf per 31-12-2019 

 

Stand per 31-12-2018 3.498.926 

Overheveling naar algemene reserve  

(cfm. besluit vaststelling jaarrekening 2018) 

-1.323.926 

 

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL -159.818 

Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL Studiegebied -743.120 

Tussentijdse winstneming Pannenschuur Buiten 454.115 

Tussentijdse winstneming Laarakkers 255.718 

Tussentijdse winstneming Molenveldje 43.729 

  

Stand per 31-12-2019 2.025.624 

  

Benodigde reserve per 31-12-2019: 990.000 

- KVL & Studiegebied (KVL Oost) 990.000 

- Overige grexen 0 

  

Voorstel: Overheveling naar de algemene reserve  1.035.624 
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Winstprognose grondbedrijf 

 

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties kan van de projecten de volgende indicatieve 

prognose worden gemaakt: 

 

 

Opmerkingen:  

- In bovenstaand overzicht hebben wij naast de geraamde winstnemingen ook de (verwachte) 

verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied) opgenomen. Voor deze projecten zijn 

voorzieningen gevormd en deze worden in de jaarrekening aangevuld tot het voorzienbare 

verlies. 

Ten opzichte van de laatste verlies- en winstprognose bij de begroting 2020 is de totale 

verwachte winst gedaald met ca. € 1,85 mln. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn:  

 

 Pannenschuur Buiten:   lagere winstprognose van ca. € 0,29 mln.  

In overleg met de makelaars zijn de marktconforme verkoopprijzen voor de vrije 

sectorkavels fase 2 opgesteld. Het college is hiermee akkoord gegaan in de vergadering 

van 10 december 2019. De opbrengstramingen in de exploitatie waren ca. € 241.000,- te 

hoog. Bovendien waren de verkoopkosten abusievelijk onvoldoende meegenomen in de 

exploitatie. Extra kosten over de totale periode ca. € 49.000,-. De winstverwachting is op 

basis van het collegevoorstel dus met totaal € 290.000,- naar beneden bijgesteld. 

 KVL:    Extra verwachtverlies  van bijna        € 0,16 mln.  

De belangrijkste oorzaken zijn: 

- de eerder genoemde extra rentelasten € 190.000,- N 

- verschuiving kosten waterbuffer naar 

  Studiegebied    €  360.000,- V  

- kostenoverschrijdingen (met name  

  sanering bekend als geval 8)  €    56.000,- N 

- minder opbrengst met name vanwege  

  vervallen 3 appartementen midden €  186.000,- N 

 Studiegebied:   Extra verwacht verlies van totaal ca.  € 0,74 mln.  

De belangrijkste oorzaken zijn: 

- de eerder genoemde extra rentelasten €  131.000,- N 

- waterbuffer verschuiving deel KVL naar 

  Studiegebied    €  360.000,- N 

- kostenoverschrijdingen   €  260.000,- N  

   

 

Winst- en verliesprognose Grondbedrijf bedragen x € 1 mln.

realisatie realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (Jaarrekening 2019) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 na 2023 Totaal

Pannenschuur Buiten 4,77 0,46 0,50 2,33 8,07

Bedrijventerrein Laarakkers 3,49 0,26 3,74

De Scheerman (Molenveldje) 0,27 0,04 0,31

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 0,49 0,00 0,49

KVL-terrein -5,03 -0,16 -5,19 

KVL-Studiegebied -1,91 -0,74 -2,66 

Herontwikkeling gebied De Leye 0,43 1,92 2,36

Bedrijfsweg 0,07 1,14 2,97 4,18

De Wingerd 0,01 0,01

A. Totaal nieuw inzicht 1,58 -0,14 1,00 2,34 0,50 3,06 2,97 11,31
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o.a. - kosten NGE      33.000 N 

   - sanering waterbuffer  54.000 N 

   - onvoorziene kosten    70.000 N 

   - additionele plankn.    103.000 N 

- hogere opbrengsten     10.000  V  

 

 Gebied de Leye:    lagere winstprognose van ca.  € 0,59 mln.  

De belangrijkste oorzaak van de lagere winstverwachting is  

de verwachte wijzigingen in het woningbouwprogramma. 

Bij de eerste grondexploitatie is uitgegaan van maximale winstrealisatie. 

Programma was daarom gesteld op 44 grondgebonden dure woningen. 

Deze programmering is politiek niet haalbaar en is nu aangepast aan de actuele 

behoefte op de woningmarkt. Van het nieuwe programma is een substantieel deel 

bestemd voor sociale woningbouw.  

 

Tot slot nog het volgende: 

De afgelopen periode is er veel gediscussieerd over de mogelijke ontwikkeling van een nieuw 

kleinschalig bedrijvenpark aan de Bedrijfsweg. De behoefte aan nieuwe mogelijkheden voor 

bedrijfsvestiging/-uitbreiding is volgens het in 2019 uitgevoerde onderzoek aanwezig. Wanneer de 

discussies leiden tot afstel van de ontwikkeling van de locatie Bedrijfsweg betekent dat een 

winstderving, op basis van de meest actuele grondexploitatie, van bijna € 4,2 mln.   
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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 

- 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. 

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 2019 (inclusief lokale accenten) voor Oisterwijk bedroeg 

€ 848.466, gebaseerd op een bedrag per inwoner van € 32,43. 

 

Het exploitatieresultaat 2019 van de GGD Hart voor Brabant bedroeg 

€ 152.000 positief. Het eigen vermogen begin en ultimo 2019 bedroeg resp. 

€ 10,1 mln. en € 8,5 mln. Het vreemd vermogen begin en ultimo 2019 

bedroeg resp. € 7,9 mln. en € 8,5 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 handhavings (VTH)-taken 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 Peter Smit is afgevaardigde in het algemeen bestuur. 

Financieel 

belang 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk is in 2019 € 544.000. geweest. 

 

Het eigen vermogen van de OMWB ultimo 2018 bedraagt € 3.568.000 (eind 

2017 € 6.894.000). 

Het vreemd vermogen van de OMWB ultimo 2018 bedraagt € 4.615.000 (eind 

2017 € 5.695.000). 

Het resultaat 2018 van de OMWB bedraagt € 21.405. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Een langslepende zaak rondom de zogenaamde VVGB gelden is in 2019 via 

minnelijke weg opgelost. De verliespost van de OMWB (€ 134.000) is 

verrekend met de algemene reserve. In de risicomatrix van de algemene 

reserve was rekening gehouden met een bedrag van € 225.000 voor de 

afwikkeling van de arbitrage rondom de VVGB gelden. Het bedrag van € 

134.000 valt ruimschoots binnen dit bedrag. 
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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 was in 2019 €1.316.300. 

 

Het eigen vermogen Veiligheidsregio ultimo 2018 bedraagt € 18.6 mln. 

(ultimo 2017 € 23,7 mln.).  

Het vreemd vermogen Veiligheidsregio ultimo 2018 bedraagt € 38,9 mln. 

(ultimo 2017 € 40,9 mln.). 

Resultaat 2018 was €1,8 mln. 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

 

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.  

 

 
Sociale werkvoorziening WSD, gevestigd te Boxtel 

 

Doelstelling De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. 

Publiek 

belang en 

reden voor 

deelname 

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De 

Dommel maakt volwaardige participatie mogelijk. 

 

Wijze van 

samenwerking 

De gemeenschappelijke regeling levert in opdracht van de gemeente 

Oisterwijk een aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn 

bepaald in een contractspecificatie. 
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Zeggenschap 

van de 

gemeente 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit het Algemeen 

Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit een raadslid 

per deelnemende gemeente. Er zijn 10 deelnemende gemeenten met elk 1 

stemrecht. Het DB bestaat uit een wethouder per deelnemende gemeente. 

Financieel 

belang 

De bijdrage in bestuurs- en indicatiekosten voor 2019 voor Oisterwijk 

bedroeg € 21.948,-  

 

De bijdrage van de gemeente Oisterwijk voor de begroting 2019 van de WSD 

was € 3,2 mln. 

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 26,5 mln. en per 31-12-2018 € 27,4 mln. 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 4,9 mln. en per 31-12-2018 € 6,0 mln. 

 Gerealiseerd resultaat 2018 € 829.000 voor mutaties reserves 

 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat Sociale 

Werkvoorziening op slot is en er geen nieuwe instroom in de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk is. 

Dit betekent dat het aantal Wsw medewerkers bij WSD vanaf 1 januari 2015 

door natuurlijke uitstroom afneemt (circa 5% van het huidig 

personeelsbestand). 

De financiering van de Wsw loopt vanaf 1 januari 2015 via de Participatiewet 

(integratiefonds) en is dus geen apart budget meer. 

De huidige Gemeenschappelijke regeling is opgericht om de Wet Sociale 

Werkvoorziening uit te voeren voor de deelnemende gemeenten. Eind 2016 

is de rapportage over de bepaling van de koers WSD opgeleverd. Op basis 

van 5 prototypes hebben de gemeenten in 2018 en 2019 ervaring opgedaan 

over de gewenste rol van de WSD. Besluitvorming over de toekomstige rol 

vond plaats in de gemeenteraad van januari 2020 en in het algemeen bestuur 

van WSD in maart 2020. 

De WSD heeft de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren dermate aangepast 

dat het exploitatieresultaat in de periode 2015 tot en met 2019 positief was. 

In haar zienswijze op de toekomst van de WSD heeft de raad aangegeven dat 

bezien moet worden of er geen fundamentele lagere de algemene reserve 

van de WSD aangehouden kan worden. 

 

 
 

Hart van Brabant, waaronder Midpoint 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. 
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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. 

Midpoint Brabant staat voor, met name, de economische ontwikkeling in de 

regio. 

Wijze van 

samenwerking 

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 4x 

per jaar plaatsvindt. Op deze dag is bestuurlijke vertegenwoordiging van alle 

gemeenten in Midden-Brabant aanwezig. 

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 uit enkele gemeenten. 

Financieel 

belang 

De bijdrage 2019 van de gemeente Oisterwijk bedroeg  € 109.100  (€ 4,17 

per inwoner) voor regio Hart van Brabant. Voor Midpoint Brabant is de 

bijdrage van Oisterwijk € 109.100 (€ 4,17 per inwoner).  

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 364.729 en per 31-12-2018 € 614.644 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 2.212.435 en per 31-12-2018 € 2.306.268. 

 Gerealiseerd resultaat 2018 € 249.915 

 

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 2018 

€165.780. 

Overige 

relevante 

gegevens en 

risico’s 

In 2019 is de strategische meerjaren agenda 2019-2023 opgesteld door de 

deelnemende gemeenten. 

 

 

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. 
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Financieel 

belang 

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

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 4.687 mln en per 31-12-2018 € 4.991 mln. 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 135.041 mln en per 31-12-2018 € 132.518 mln. 

 De Nettowinst na belastingen 2018 bedroeg € 337 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 de gemeente stemrecht bij de 

aandeelhoudersvergaderingen. 

Financieel 

belang 

De gemeente beschikt over aandelen Brabant-Water, zonder boekwaarde. 

Het financiële risico is daarmee nihil. 

 

 Het Eigen vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 609 mln en per 31-12-2018 € 636 mln. 

 Het Vreemd vermogen bedraagt: 

per 01-01-2018 € 439 mln en per 31-12-2018 € 457 mln. 

 De Nettowinst na belastingen 2018 bedroeg € 27 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. 

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 raad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. 

De gemeente heeft de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen (OZB), 

forensenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, precariobelasting op kabels en leidingen, 

reclamebelasting, hondenbelasting en parkeerbelasting. 

 

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. 

 

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 

Maatschap-

pelijk effect 

Indicator Meetbaar doel Realisatie 2019 

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. 

- De OZB is in 2019 trendmatig 

verhoogd met de inflatiecorrectie 

van 2,4%  

- De tarieven Afvalstoffenheffing en 

Rioolheffing zijn 100% 

kostendekkend berekend.  

- De forensenbelasting is verhoogd 

met de inflatiecorrectie van 2,4% 

verhoogd. 

- De toeristenbelasting is verhoogd 

met € 0,05. 

- Precariobelasting (m.u.v. buizen, 

kabels, draden of leidingen), 

marktgelden, reclamebelasting en 

hondenbelasting zijn verhoogd 

met de inflatiecorrectie van 2,4%.  

- Leges zijn aangepast conform het 

onderzoek ‘kostendekkendheid 

leges’. 
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Overzicht gerealiseerde opbrengsten versus geraamde opbrengsten 2019 

 

Belastingen en leges 
Begroting Realisatie 

Verschil 
2019 2019 

Onroerendezaakbelastingen € 6.024.774 € 6.077.958 € 53.184 

Afvalstoffenheffing € 2.022.400 € 1.867.767 € -154.633 

Rioolheffing € 2.571.841 € 2.501.044 € -70.797 

Leges (zie specificatie) € 1.151.899 € 1.350.234 € 198.335 

Parkeerbelasting € 925.999 € 870.138 € -55.861 

Toeristen- en Forensenbelasting € 705.752 € 743.790 € 38.038 

Precariobelasting € 1.650.888 € 1.647.222 € -3.666 

Reclamebelasting € 78.658 € 89.662 € 11.004 

Hondenbelasting € 129.003 € 131.555 € 2.552 

Marktgelden € 26.290 € 19.783 € -6.507 

Totaal € 15.289.523 € 15.301.172 € 11.649 

 

 

Specificatie legesopbrengsten Begroting 

2019 

Realisatie 

2019 

Verschil 

Omgevingsvergunning € 740.572 € 915.839 € 175.267 

Milieu & bodem € 1.692 € 0 -€ 1.692 

Basisregistratie personen € 6.294 € 15.136 -€ 8.842 

Burgelijke stand € 4.197 € 5.587 -€ 1.390 

Reisdocumenten € 114.282 € 118.399 € 4.117 

Rijbewijzen € 154.106 € 150.675 -€ 3.431 

Naturalisatie naamswijziging € 12.580 € 29.446 € 16.866 

Verklaring gedrag € 13.686 € 8.600 -€ 5.086 

Huwelijken € 50.282 € 51.649 € 1.367 

Bijzondere wetten € 14.649 € 15.045 -€ 396 

Reprocentrum € 5.516 € 78 -€ 5.438 

Archivering € 1.337 € 0 -€ 1.337 

Parkeerontheffingen € 0 € 3.333 € 3.333 

Gehandicaptenparkeerkaart € 6.242 € 7.015 € 773 

Leges rioolaansluiting 2.5619 € 2.283                 -€ 336 

Kwaliteitsonderhoud wegen € 21.174 € 22.693 € 1.519 

Ruimtelijke ordening € 0 € 387 € 387 

Kinderopvang € 2.671 € 4.069 € 1.398 

Totaal € 1.151.899 € 1.350.234 € 198.335 

 

 

 



 85 

Toelichting op de grotere verschillen: 

- Onroerende zaakbelastingen  

Op het moment van de tariefsbepaling was de herwaardering nog niet volledig afgerond. Voor 

die objecten is een inschatting gemaakt. We hebben met de gegevens die bekend waren, in 

september 2018, zo nauwkeurig mogelijk de tarieven bepaald. Toch is er uiteindelijk een 

meeropbrengst gegenereerd. 

- Toeristenbelasting/forensenbelasting 

De toeristenbelasting heeft dit jaar minder opgebracht, omdat er minder toeristen naar de 

gemeente Oisterwijk zijn gekomen. De gemeente heeft wel steeds meer forensen, dus de 

meeropbrengst komt voort uit de opgelegde forensenbelasting. 

- Rioolheffing 

Ieder jaar wordt het waterverbruik van het jaar ervoor gebruikt voor de aanslagen rioolheffing. 

Dus ieder jaar worden de grondslagen opnieuw ingelezen. In 2019 zijn er verschuivingen 

geweest naar lagere staffels waardoor de opbrengst minder is. Zie ook verklaring bij 

kostendekkendheid hieronder. 

- Afvalstoffenheffing 

Zie uitleg bij kostendekkendheid hieronder. 

- Parkeerbelasting 

Deze is lager dan begroot door invoering van de blauwe zone. Daardoor kunnen bezoekers 

gemakkelijker gratis dicht bij het centrum parkeren. Ook zijn er enkele parkeerterreinen aan 

de randen van het centrum parkeerbelastingvrij gemaakt en zijn daarnaast twee 

parkeerterreinen komen te vervallen i.v.m. de  realisatie van de rotonde Blokshekken-

Spoorlaan en herinrichting van de J. Lenartzstraat. Daarnaast is de gemeente Oisterwijk 

aangesloten bij het SHPV, het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, waardoor veel meer 

belproviders dan voorheen in Oisterwijk hun diensten konden aanbieden (in de oude situatie 

alleen de belproviders: Yellowbrick, SMS-Parking, Park-Line en Park-Mobile) en daardoor is het 

gebruik van het belparkeren nog meer gestegen in combinatie met het per minuut betalen van 

parkeerbelasting. 

- Leges 

Bij de begroting van de opbrengsten bij de omgevingsvergunningen wordt op basis van 

ervaring rekening ook gehouden met een groter project. Omdat het economisch goed gaat, 

zijn er in 2019 veel meer de bouwaanvragen geweest dan normaal en van te voren ingeschat. 

Zo zijn er 2 grote bouwaanvragen van € 75.000 geweest en 5 middelgrote van rond de €20.000. 

Dit leidt tot een meeropbrengst van € 175.000 bij de Omgevingsvergunning. 

 

 

Mate van kostendekkendheid 

 

Soort belasting Lasten Baten % kosten-

dekkendheid 

Afvalstoffen (incl. de opbrengsten uit 

papier, glas en kunststof) 
2.916.945 2.374.626 81% 

Riool 2.501.044 2.501.044 100% 

 

Toelichting kostendekkenheid:  

Afval: bij de berap 2019 zijn de lagere opbrengsten voor kunststof reeds meerjarig afgeboekt (-

150) deze lagere opbrengst was niet meegenomen in het afvalstoffenheffing tarieven 2019. 
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Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing lager (-180) en diverse kleine opbrengstverschillen 

als gevolg van oa marktwerking op de opbrengsten (-120). 

Aan de kostenkant zijn de verwerkingskosten hoger uitgevallen dan begroot mede doordat een van 

de verwerkers 5% meer milieubelasting is gaan vragen zonder dat daar een compensatie tegenover 

staat. (-100).  

 

Ontwikkeling van de totale belastingdruk 

In deze paragraaf vergelijken we de totale gemeentelijke lasten 2019 voor een gemiddeld gezin 

ten opzichte van die van 2018. 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  

€ 322.000.  

 

Onroerendezaakbelastingen Tarieven 2019 Tarieven 2018 

Eigenaren woningen 0,1166 % 0,1190 % 

Eigenaren niet-woningen 0,1749 % 0,1725 % 

Gebruikers niet-woningen 0,1519 % 0,1498 % 

 

Rioolheffing 

In 2017 is naast de 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 in 2017 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 2019 Tarieven 2018 

Woningen € 103,80 € 101,40 

niet-woningen € 176,52 € 172,40 

Garageboxen € 51,92 € 50,70 
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Rioolheffing voor gebruikers Tarieven 2019 Tarieven 2018 

tot en met 130 m3 € 30,84 € 30,12 

van 131 m3 tot en met 250 m3 € 134,88 € 131,76 

van 251 m3 tot en met 500 m3 € 321,84 € 314,28 

 

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 Tarieven 2019 Tarieven 2018 

vast bedrag per jaar € 104,64 € 103,00 

lediging 240 liter Restafval € 10,56 € 9,60 

lediging 140 liter Restafval € 5,78 € 5,25 

 

 

Vergelijking totale gemeentelijke belastingen 

 

Woningen 

      

Eenpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Eigenaar             

woning 2018 € 315.000 € 374,85 € 131,52 € 145,20 € 651,57 

woning 2019 € 322.000 € 375,45 € 134,64 € 150,88 € 660,97 

       

       

Eenpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Huurder             

woning 2018 € 315.000 € 0,00 € 30,12 € 145,20 € 175,32 

woning 2019 € 322.000 € 0,00 € 30,84 € 150,88 € 181,72 

       
 

 

       
Meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Eigenaar             

woning 2018 € 315.000 € 374,85 € 233,16 € 180,00 € 788,01 

woning 2019 € 322.000 € 375,45 € 238,68 € 189,12 € 803,25 

       

       
meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal 

Huurder             

woning 2018 € 315.000 € 0,00 € 131,52 € 180,00 € 311,52 

woning 2019 € 322.000 € 0,00 € 134,64 € 189,12 € 323,76 
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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. Gemeente Oisterwijk biedt 

in de verordeningen rioolheffing, afvalstoffenheffing (diftar) en hondenbelasting de mogelijkheid 

om kwijtschelding aan te vragen.  

 

De volgende aantallen aanslagen zijn kwijtgescholden: 

 

 2019 2018 

Gehele kwijtschelding 246   225  

Gedeeltelijke kwijtschelding - - 

Afgewezen 31  65 

Aantal beschikkingen 277 295 

 

Deze zijn als volgt afgehandeld: 

 

 2019 2018 

Automatische kwijtschelding 137 114   

Verkorte opgave -    - 

Individuele afhandeling 140 181 

Totaal 277 295 

 

De volgende bedragen zijn kwijtgescholden:  

 

 2019 2018 

Afvalstoffenheffing € 42.056 € 23.939 

Rioolheffing € 14.671 € 13.918 

Hondenbelasting € 1.960 € 1.895 

Totaal € 58.687 € 39.752 

 

De kwijtschelding afvalstoffenheffing was in 2018 incidenteel lager, doordat de ledigingen van de 

containers 2018 pas in rekening worden gebracht in 2019: het ‘meeliften’ met de nota van Brabant 

Water is gestopt per 01 januari 2018.  

De gemeente Oisterwijk voert de kwijtschelding uit voor de drie gemeenten Oisterwijk, 

Hilvarenbeek en Goirle.  
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BALANS  Debet 

ACTIVA 31 dec. 31 dec. 

  2019 2018 

      

VASTE ACTIVA     

      

Materiële vaste activa 63.368.897  54.170.461  

- Investeringen met een economisch nut 52.357.709  45.176.719  

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven 7.297.403  7.237.271  

- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 3.713.784  1.756.472  

      

Financiële vaste activa 532.936  835.440  

Kapitaalverstrekkingen aan:     

- Deelnemingen 24.158  24.158  

Leningen aan:     

- Overige verbonden partijen 382.913  574.594  

Overige langlopende leningen 125.865  236.688  

      

Totaal vaste activa 63.901.833  55.005.902  

      

VLOTTENDE ACTIVA     

      

Voorraden 6.544.672  8.795.692  

- Grond- en hulpstoffen 0  0  

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 6.154.672  8.405.692  

- Gereed product en handelsgoederen 390.000  390.000  

      

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 8.410.038  10.591.976  

- Vorderingen op openbare lichamen 4.454.789  4.821.945  

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.114.595  909.101  

- Overige vorderingen 2.840.653  4.860.930  

      

Liquide middelen 166.533  2.486.259  

- Banksaldi 166.421  2.485.649  

- Kassaldi 112  610  

      

Overlopende activa 3.606.856  1.637.920  

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0  0  

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 3.606.856  1.637.920  

      

Totaal vlottende activa 18.728.099  23.511.846  

      

TOTAAL ACTIVA 82.629.932  78.517.748  

De verliescompensatie voor de Vpb voor het jaar 2019 van € 413.921 (vordering op de belastingdienst) 

is conform de voorschriften van de BBV buiten de balans gehouden. 
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BALANS Credit 

 

PASSIVA 31 dec. 31 dec. 

  2019 2018 

      

VASTE PASSIVA     

      

Eigen vermogen 12.517.819  16.718.726  

- Algemene reserve 5.156.322  11.463.546  

- Bestemmingsreserves 7.377.208  6.717.760  

- Gerealiseerde resultaat -15.711  -1.462.580  

      

Voorzieningen 3.310.607  2.660.703  

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.297.986  2.620.677  

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden. 12.621  40.026  

      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar 
of langer 53.159.382  46.704.592  

Onderhandse leningen van:     

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 53.159.382  46.704.592  

      

Totaal vaste passiva 68.987.808  66.084.021  

VLOTTENDE PASSIVA     

      

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd 
korter dan één jaar 6.481.252  4.107.705  

- Overige kasgeldleningen 6.300.000  0  

- Banksaldi 52  50  

- Overige schulden 181.200  4.107.655  

      

Overlopende passiva 7.160.872  8.326.022  

- 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 5.781.130  8.184.524  

      

- De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 548.448  35.949  

      

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotings-jaren komen. 831.294  105.548  

      

Totaal vlottende passiva 13.642.124  12.433.727  

      

TOTAAL PASSIVA 82.629.932  78.517.748  
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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 2017 geldt de nota waardering- en afschrijvingsbeleid, vastgesteld door de raad op 16 

februari 2017. 

 

Immateriële vaste activa 

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd, tenzij dit uitdrukkelijk in het 

voorstel wordt aangegeven. 

 

Materiële vaste activa 

- Investeringen vanaf € 25.000 worden geactiveerd.  

- De materiële vaste activa zijn conform de voorschriften gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs.  

 

Financiële vaste activa 

- Kosten van (dis)agio en afsluiten geldleningen worden niet geactiveerd. 

- Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzame lagere 

marktwaarde. 

 

In onderstaande overzicht uit de “Nota waardering en afschrijving 2017” wordt aangegeven 

wanneer en wat wordt geactiveerd en afgeschreven.  

 

 Activeren Waarderen 

Immateriële 

activa 

Activering kosten van onderzoek en 

ontwikkeling slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan 

Historische kostprijs 

Vaste activa 

met economisch 

nut 

Alle investeringen > € 25.000 

activeren 

Historische kostprijs + redelijk 

deel indirecte kosten en rente. 

Bijdragen van derden mogen 

geminderd worden; 

aanwending reserves niet. 

Vaste activa 

met maat-

schappelijk nut 

Alle investeringen > € 25.000 

activeren 

Historische kostprijs + redelijk 

deel indirecte kosten en rente. 

Bijdragen van derden mogen 

geminderd worden; 

aanwending van reserves niet. 

Financiële vaste 

activa 

Activeren.  

Voor bijdragen in activa in eigendom 

van derden gelden de voorwaarden 

volgens art. 61 BBV 

Historische kostprijs.  

Deze waarderingseis geldt ook 

voor deelnemingen. Als de 

marktwaarde deelnemingen 

lager is dan de marktprijs, dan 

afwaarderen. 
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De hoofdlijnen van het huidige afschrijvingsbeleid zijn: 

- Afschrijven dient onafhankelijk van het resultaat plaats te vinden.  

- Bij de te activeren investeringen wordt niet gewerkt op basis van de componentenmethode, 

er wordt gewerkt met één afschrijvingspercentage. 

- In beginsel wordt lineair afgeschreven. Wanneer er reden is te kiezen voor de annuïtaire 

afschrijvingsmethode dan dient dit in het raadsvoorstel te worden gemotiveerd. 

- Investeringen in riolen en in de brede scholen worden annuïtair afgeschreven. 

- Toerekening van kapitaallasten vindt plaats met ingang van het jaar ná afsluiting van het 

investeringskrediet. 

- De afschrijvingstermijn voor kosten van onderzoek en ontwikkeling is maximaal 5 jaar. 

 

Afschrijvingstermijnen 

De volgende tekst komt uit de Nota waardering en afschrijving 2017 blz. 6: 

‘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 2017’ komt de volgende tabel: 

Afschrijvingstermijn Jaren 

Gronden, wegen, terreinen, etc.  

Grond Niet 

Wegen, fiets- en voetpaden aanleg 40 

Wegen, fiets- en voetpaden reconstructie 20 

Aanleg sportterreinen en speelplaatsen 20 

Reconstructie sportterreinen en speelplaatsen 15 

Aanleg/vervanging openbare verlichting 20 

Parkeerterreinen 20 

Verkeer remmende maatregelen 10 

Straatmeubilair 10 

  

Gebouwen  

Gebouwen zoals schoolgebouwen, sportgebouwen, kleedgebouwen, etc.,  

inclusief 1e inrichting 
40 

Aanpassing aan gebouwen, mits levensduurverlengend max. 20 

  

Vervoermiddelen  

Bedrijfswagens, zoutstrooiers, aanhangwagens, electrocars etc. max. 7 

Tractoren 7 

  

Machines, apparaten en installaties  

Grote technische installaties 20 

Kleine technische installaties 10-15 

Automatisering - software 5 

Automatisering - hardware 3 

Verkeersregelinstallaties en knipperlichtinstallaties 15-20 
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Afschrijvingstermijn Jaren 

Parkeerautomaten 8-10 

  

Riolering  

Milieumaatregelen – stedelijk waterbeheer  40 ann 

Milieumaatregelen - bergbezinkbassins 40 ann 

Milieumaatregelen – bergbezinkbassin tijdelijk  15 ann 

Milieumaatregelen – transportriolen 50 ann 

Milieumaatregelen – overige kleine maatregelen 25 ann 

Drukriolen en –gemalen nieuw 25 ann 

Opvoergemalen 15 ann 

  

Overige activa  

Inrichting gebouwen (meubilair etc.) 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)’. 

- De grexen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de jaarrekening worden ze 

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. 

- 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 
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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 1,1%.  

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; 

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. 
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VASTE ACTIVA 

 
Materiële vaste activa 

 

 

Boekwaarde 
1-1-2019 Investering  

Des-
investering Afschrijving 

Bijdrage 
derden 

Duurzame 
waarde-

vermindering 
Boekwaarde 
31-12-2019 

Investeringen met 
een economisch 
nut:    45.176.719        9.212.928  

           
200.000       1.774.137                 -    

                     
57.800  

      
52.357.710  

Investeringen met 
een economisch 
nut, waarvoor ter 
bestrijding van de 
kosten een heffing 
kan worden 
geheven:      7.237.272           971.021                       -            155.557  

     
755.332  

                             
-            7.297.404  

Investeringen in de 
openbare ruimte 
met een 
maatschappelijk 
nut:      1.756.470        1.969.880                       -              12.567                 -    

                             
-            3.713.782  

Totaal materiële 
vaste activa     54.170.461      12.153.829  

           
200.000       1.942.262  

     
755.332  

                     
57.800  

      
63.368.896  

 

Investeringen met een economisch nut 

 

 

Boekwaarde 
1-1-2019 Investering  

Des-
investering Afschrijving 

Bijdrage 
derden 

Duurzame 
waarde-

vermindering 
Boekwaarde 
31-12-2019 

Gronden en terreinen 4.073.440 1.085.735  12.342  57.800 5.089.033 

Woonruimten        - 

Bedrijfsgebouwen  37.386.483 7.963.045 200.000 1.259.853   43.889.675 

Grond, weg- en 
waterbouwkundige 
werken    

103.348 -  23.702   79.646 

Vervoermiddelen  274.545 94.853  72.972   296.426 

Machines, apparaten 
en installaties 

1.566.870 944  158.454   1.409.359 

Overige materiële 
vaste activa 

1.772.033 68.350  246.814   1.593.570 

Totaal materiële vaste 
activa  

45.176.719 9.212.928 200.000 1.774.137 - 57.800 52.357.710 

 

Investeringen 

Gronden en terreinen € 1.085.735: 

 € 1.042.412 voetbalvelden fusieclub den donk 

 € 43.323 perc.nabij broekzijde(nav fietsp.hagh.2) 

 

Bedrijfsgebouwen € 7.963.045: 

 € 6.448.513 Sportaccommodatie Den Donk 

€ 350.147  aanpassing bovenverdieping Tiliander (2017) 
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€ 547.310 Voormalig sportkantine rksv Oisterwijk 

 € 617.074 Voormalig sportkantine taxandria voetbal 

 

Vervoermiddelen € 94.853: 

 € 30.679 Vervanging ford transit 9-vrj-83 

 € 28.552 Vervanging ford transit 3-vzr-72 

 € 35.623 Aanschaf mitsubishi canter speeltoestel 

 

Machines, apparaten en installaties € 944: 

 € 944 Vervanging telefooncentrale + mobiele toestellen 2018 

 

Overige materiële vaste activa € 68.350 

 € 60.795 Aanpassing parkeerautomaten 

 € 7.555 Herinrichting milieustraat (2018) 

 

Desinvestering 

Bedrijfsgebouwen € 200.000: 

€ 200.000 Vervanging nieuwbouw school PI de Hondsberg(2018) Op basis van het 

raadsbesluit van 7-10-20-8, amendement A13 is besloten de financiële verwerking te 

verwijderen uit de begroting. Dit resulteert voor de jaarrekening 2019 tot en desinvestering 

van het voorbereidingskrediet van €200.000. 

 

Duurzame waardevermindering 

Gronden en terreinen € 57.800: 

€ 6.529 Wolvensteeg/Visserlaan, activa verkocht in 2018. Betreft geen nadeel, is 

opgenomen in Berap 2019. 

€ 51.271 Pannenschuurlaan, activa verkocht in 2018. Betreft geen nadeel, is opgenomen 

in Berap 2019. 

 

Erfpacht (Boekwaarde 1-1-2019) 

Gronden en terreinen € 489.699: 

 € 489.699 Erfpacht grond locatie KVL (Leystromen) 2018 

 

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 

  
Boekwaarde 

1-1-2019 
Investering  Des-

investering 
Afschrijving Bijdrage 

derden 
Duurzame 
waarde-

vermindering 

Boekwaarde 
31-12-2019 

Grond, weg- en 
waterbouwkundige 

werken 
7.237.272 971.021 - 155.557 755.332 - 7.297.404 

Totaal materiële 
vaste activa       7.237.272  

         
971.021  

-         
155.557  

     
755.332  

-         
7.297.404  

 

Investeringen 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 971.021 betreffen investeringen in de volgende 

rioleringswerken: 

Apollolaan  €              308.683  

Berkenlaan  €              122.719  
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Vervanging drukriolering  €                40.857  

Burg.v. Beckhovenstraat  €              180.223  

Juliana Bernhardplein  €                  2.433  

Groenstraat  €                  4.341  

Berkenlaan(klim.adapt.)  €              128.890  

Apollolaan(klim.adapt.)  €                89.130  

Burg. v. Beckhovenstr.(klim.adapt.)  €                93.745  

  

Bijdrage derden riolering 

De dotatie in de voorziening riool is in 2018 € 755.332 

 

 

Investeringen met een maatschappelijk nut 

 

 

Boekwaarde 
1-1-2019 

Investering  Des-
investering 

Afschrijving Bijdrage 
derden 

Duurzame 
waarde-

vermindering 

Boekwaarde 
31-12-2019 

Grond, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 

     1.756.470  1.969.880   12.567     3.713.782 

Totaal materiële 
vaste activa  1.756.470 1.969.880 - 12.567 - - 3.713.782 

 

Investeringen 

Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken € 1.969.880: 

 € 1.135.537 Aanleg sportboulevard d'n Donk 

 € 303.430 Fietspad Haghorst deel 2 

 € 10.536 Fietspad noordzijde spoor 

 € 46.045 Parkeerterrein ’t Seuverick 

 € 474.331 Aanpassing spoorwegovergang Blokshekken 

 

Financiële vaste activa 

 
  Boekwaarde 

1-1-2019 
Investering  Aflossing Bijdrage 

derden 
Boekwaarde 31-12-2019 

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen 

                                     
24.158  - 

                   
-    

                                
-    

                                                    
24.158  

Leningen aan overige verbonden 
partijen 

                                   
574.594  - 

         
191.681  - 

                                                  
382.913  

Overige langlopende leningen 
                                   

236.688  - 
         

110.823  
                                
-    

                                                  
125.865  

Financiële vaste activa 
                                   

835.440  - 
         

302.504  
                                
-    

                                                  
532.936  

 

Aflossing 

Overige langlopende leningen € 110.823: 

€ 110.823 Dit betreft de aflossing op de uitstaande BNG-lening waarin de uitkoopopbrengst 

van de voormalige HNG is ondergebracht. 

 
Overige verbonden partijen € 191.681: 

€ 191.681 Betreft de aflossing in 2019 van de stichting Stimuleringsfonds.  
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VLOTTENDE ACTIVA 

 

Voorraden 

 

Grond- en hulpstoffen  
31-12-2019 31-12-2018 

Bienekebolders 390.000 390.000 

Grond- en hulpstoffen 390.000 390.000 

 

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE)  
Boekwaarde  
01-01-2019 

Uitgaven Inkomsten Winst (+) / 
Verlies (-) 

Boekwaarde  
31-12-2019 

Onderhanden werk projecten  
grondexploitatie 

15.350.488 3.019.739 5.121.383 753.562 14.002.406 

Voorziening grondbedrijf - 6.944.797 - 902.937 - -7.847.734 

Onderhanden werk 8.405.691 3.019.739 6.024.320 753.562 6.154.672 

 

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 het 

KVL-terrein,  Laarakkers, Pannenschuur en studiegebied KVL. 

 

Winst (+) of verlies (-) 

In totaal is in 2019 €  753.562 (tussentijdse) winstneming verantwoord: 

Pannenschuur Buiten  454.115 

Laarakkers  255.718 

Molenveldje  43.729 

 

Algemene voorziening grondbedrijf  

Deze voorziening ad € 7,8 mln. bestaat uit: 

- de voorziening KVL-terrein van € 5,2 mln.  

- de voorziening Studiegebied KVL van € 2,6 mln.  

Het betreft de verliesvoorziening die nodig is om de verwachte verliezen bij afsluiting van de 

grondexploitaties op te kunnen vangen. 

 

  Winst- en verliesprognose Grondbedrijf bedragen x € 1 mln.

realisatie realisatie Raming Raming Raming Raming Raming

Nieuw inzicht (Jaarrekening 2019) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 na 2023 Totaal

Pannenschuur Buiten 4,77 0,46 0,50 2,33 8,07

Bedrijventerrein Laarakkers 3,49 0,26 3,74

De Scheerman (Molenveldje) 0,27 0,04 0,31

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 0,49 0,00 0,49

KVL-terrein -5,03 -0,16 -5,19 

KVL-Studiegebied -1,91 -0,74 -2,66 

Herontwikkeling gebied De Leye 0,43 1,92 2,36

Bedrijfsweg 0,07 1,14 2,97 4,18

De Wingerd 0,01 0,01

A. Totaal nieuw inzicht 1,58 -0,14 1,00 2,34 0,50 3,06 2,97 11,31
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Opmerkingen:  

- In bovenstaand overzicht hebben wij naast de geraamde winstnemingen ook de (verwachte) 

verliesgevende projecten (KVL en Studiegebied) opgenomen. Voor deze projecten zijn 

voorzieningen gevormd en deze worden in de jaarrekening aangevuld tot het voorzienbare 

verlies. 

 

Totaalraming nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten 2020 e.v. 

Nieuw inzicht (Jaarrekening 

2019) 

Kosten woonrijp- 

en bouwrijp maken 

Kosten planstruc-

turele voorzieningen 
Overige kosten Opbrengsten 

Pannenschuur Buiten 150.000 65.000 493.900 4.629.975 

Bedrijventerrein Laarakkers - - - - 

De Scheerman (Molenveldje) - - - - 

"Ruimte voor Ruimte" Merodelaan 40.000 - 21.049 575.000 

KVL-terrein 1.716.233 -28.554 604.111 6.476.492 

KVL-Studiegebied 349.035 317.250 358.890 857.998 

Herontwikkeling gebied De Leye 654.616 - 656.392 4.187.250 

Bedrijfsweg 1.490.807 156.397 571.691 6.710.272 

De Wingerd 81.500 - 11.007 296.000 

Totaal nieuw inzicht 4.482.191 510.093 2.717.040 23.732.987 

 

 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Vorderingen op openbare lichamen  
31-12-2019 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 258 

Belastingen BTW en BTW-Compensatiefonds 4.454.531 

Vorderingen op openbare lichamen 4.454.789 

 

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 (€ 3.944.372).Per 1 juli van het volgend jaar wordt dit 

bedrag ontvangen. 

 

Belastingen BTW 

Dit is de verrekenbare BTW, die aan het begin van het jaar verrekend wordt met de 

belastingdienst (€ 510.159). 

 

Rekening Courantverhouding met niet-financiële instellingen   
31-12-2019 

Rekening courantverhouding met niet-financiële instellingen 1.114.595 

 

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. 
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Overige vorderingen   
31-12-2019 

Debiteuren sociale zaken 396.762 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 337.753 

Debiteuren overig 2.690.978 

Voorziening dubieuze debiteuren -584.840 

Vorderingen op openbare lichamen 2.840.653 

 

 

Debiteuren sociale zaken 

Dit zijn de openstaande vorderingen op het ‘sociale’ vlak (o.a. uitkeringen en BBZ leningen). 

 

Debiteuren gemeentelijke heffingen 

Deze post bestaat uit onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, hondenbelasting, 

forensenbelasting en leges omgevingsvergunningen.   

 

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. 

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

De voorziening 'Debiteuren sociale zaken’' bedraagt ultimo 2019 € 193.892.  

De voorziening 'Debiteuren overig' komt uit op € 390.948 ultimo 2019. Beide voorzieningen laten 

een afname zien. 

 

Liquide middelen 

 31-12-2019 

Kassaldi 112 

Banksaldi 166.421 

Liquide middelen 166.533 

 

Schatkistbankieren – Wet Hof 

In verband met schatbankieren dienen de gemiddelde banksaldi per kwartaal te worden vermeld 

in de jaarrekening. De gemiddelde banksaldi in 2019 zijn: 

 

x € 1.000 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten schatkist Rijk 
aangehouden middelen 

-4.687 -5.559 -3.387 -3.204 

Ruimte onder het drempelbedrag 5.189 6.061 3.889 2.086 

Overschrijding van het drempelbedrag - - - - 

 

De vrijstelling is 0,75% van € 66.940.000 (begrotingstotaal) = € 502.050 
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Overlopende activa 

 

Overige nog te ontvangen bedragen 

  31-12-2019 

Afvalstoffenheffing 2018 688.184 

Gemeentefondsuitkering 225.243 

Exploitatiebijdrage grondbedrijf 35.000 

Toeristenbelasting 105.000 

Afwikkeling Vennootschapsbelasting 2018 – 2019 345.544 

Leges omgevingsvergunningen 2018-2019 252.962 

Precariobelasting 1.558.554 

Overig 141.620 

Overige nog te ontvangen bedragen 3.352.107 

 
  

 Vooruitbetaalde bedragen  
 31-12-2019 

VNG contributie 2020 40.433 

Centraal Beheer  div. verzekeringen 92.353 

Optisport exploitatievergoeding 1e kw 2020 110.363 

Vooruitbetaalde bedragen overige  12.178 

Vooruitbetaalde bedragen 255.327 

  
Totaal overlopende activa 3.606.856 

 
VASTE PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

 

 Boekwaarde  
01-01-2019 

Resultaat 
bestemming 

vorig jaar 

Toevoeging Onttrekking Onttrekking 
ter dekking 
afschrijving 

Boekwaarde  
31-12-2019 

Algemene reserve       

Algemene reserve 7.964.620 -2.893.849 1.323.926 3.264.000 0 3.130.697 

Algemene bedrijfsreserve 
grondbedrijf 

3.498.926 0 753.562 2.226.863 0 2.025.625 

Bestemmingsreserves       

Reserve overheveling 0 1.431.269 0 1.431.269 0 0 

Reserve investeringen met 
maatschappelijk nut 

6.362.760 0 754.000 0 18.097 7.098.663 

Reserve spaarverlof 355.000 0 0 76.455 0 278.545 

Eigen vermogen    18.181.306 -1.462.580 2.831.488 6.998.587 18.097 12.533.530 
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Algemene reserve 

De reserve vormt een algemene buffer en is onderdeel van het weerstandsvermogen.  

De mutaties (conform begroting) bestaan uit: 

 

Resultaatbestemming vorig jaar:  Bedrag € 

- Onttrekking resultaat 2018 Raadsbesluit 19/50 -1.462.580 

- Overhevelingsverzoeken 2018 Raadsbesluit 19/50 -1.431.269 

Toevoegingen:   

- Van reserve grondbedrijf Raadsbesluit 19/50 1.323.926 

Totaal toevoegingen:  1.323.926 

Onttrekkingen:   

- Sportkantines Den Donk; fusie  Begroting en berap 2019 -600.000 

- Reserve investeringen maatschappelijk nut Raadsbesluit 18/79 -754.000 

-  Opstellen duurzaamheidsagenda  Begroting 2019 -60.000 

- Onderzoek toekomst Staalbergven  Begroting 2019 -35.000 

- Roef aanpassing sportvelden  Begroting 2019 -280.000 

- Taxandria aanpassing atletiekbaan  Begroting 2019 -80.000 

- Fietssnelweg Oisterwijk Tilburg  Begroting 2019  - 20.000 

- Onderzoek rotonde Pannenschuurlaan  Begroting 2019 -25.000 

- 30 km zone Gemullehoekenweg Begroting 2019 -25.000 

-Opstellen duurzaamheidsagenda  Begroting 2019 -50.000 

-Voetpad Tilburgseweg Heukelomseweg  Begroting 2019 -15.000 

-Onderzoek 2 richting Vennenlaan  Begroting 2019 -25.000 

-Waterbanken en Lindeplein  Begroting 2019 -150.000 

-Actualisatie economische visie Begroting 2019 -25.000 

-Voorbereiding Omgevingswet Begroting 2019 -50.000 

-Omgevingsvisie deelgebieden Begroting 2019 -25.000 

-Procesbegeleiding intensieve veehouderij Begroting 2019 -100.000 

-Projectleider  huisvesting kwetsbare personen Begroting 2019 -80.000 

-Verhoging onderhoudsniveau wegen RV 22-2-2018 -135.000 

-Amendement 2019 energiebesparing en duurz.heid Begroting 2019 -200.000 

-Bedrijfsverplaatsing Oisterwijksebaan RV 19/02 -50.000 

-Wibon  Begroting 2019 -65.000 

-Wet basisregistratie ondergrond Begroting 2019 -25.000 

-Versterking verbindende rol raad Begroting 2019 -35.000 

-Duurzaamheid capaciteit Haaren Begroting 2019 -80.000 
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-Formatie verkeer en parkeren Begroting 2019 -40.000 

-Formatie wijkplannen Begroting 2019 -40.000 

-Onderzoek basisstructuur sociaal domein Begroting 2019 -35.000 

-Onderzoek doorontw. toegang sociaal domein Begroting 2019 -30.000 

-Uitbreiding formatie BOA’s Begroting 2019 -40.000 

-Duurzaam veilig recreëren Begroting 2019 -90.000 

Totaal onttrekkingen:  -3.264.000 

 

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf 

Deze reserve is gerelateerd aan het Grondbedrijf en is onderdeel van het weerstandsvermogen. 

De mutaties bestaan uit: 

 

Toevoegingen:  Bedrag € 

- Stortingen / winstnemingen 2019  753.562 

Onttrekkingen:   

- Algemene reserve Raadsbesluit 19/50 -1.323.926 

- Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening KVL  -159.818 

- Onttrekking t.b.v. verliesvoorziening Studiegebied  -743.119 

 

Reserve overheveling 

In de jaarrekening 2018 zijn verschillende overhevelingsverzoeken opgenomen. Dit zijn 

verzoeken waarbij incidentele budgetten uit 2018 zijn overgeheveld naar 2019, omdat alle 

werkzaamheden nog niet in 2018 waren uitgevoerd. 

 

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. De investeringen die hieronder 

vallen zijn onder andere de aanleg sportboulevard, de spoorwegovergang Blokshekken en het 

fietspad Haghorst. 

 

De mutaties bestaan uit: 

Toevoegingen:  Bedrag € 

Conform erratum bij begroting 2019 RV 18/79 754.000 

Onttrekkingen:   

Kapitaallasten Fietspad Haghorst deel 1  18.097 

 

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 
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van de jaarrekening bepaald wat de vrijval van de reserve wordt en in hoeverre de reserve 

aangevuld moet worden tot het gewenste niveau. Voor 2019 betreft dit een vrijval van  

€ 76.455. 

 

 

Voorzieningen 

 

 Boekwaarde  
01-01-2019 

Toevoeging Onttrekking Vrijval Boekwaarde  
31-12-2019 

Voorzieningen voor verplicht-
ingen, verliezen en risico’s 

     

- Voorziening pensioenen 
voormalige wethouders (APPA) 

2.460.677 709.926 133.617 0 3.036.986 

-Personeel algemeen  261.000   261.000 

- Voorziening afval Attero 160.000 0 120.929 39.071 0 

Van derden verkregen middelen 
die specifiek besteed moeten 
worden 

     

- Voorziening beheerplan riolering 0 755.379 755.379 0 0 

- Voorziening subsidie 
Stimuleringsregeling goedkope 
koopwoningen provincie 

40.025 0 27.405 
 

0 
 

12.620 

Voorzieningen 2.660.703 1.726.305 1.037.331 39.071 3.310.606 

 

 

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 2019 is voor een bedrag van € 133.617 aangewend voor uitkeringen en een bedrag van  

€ 709.926 toegevoegd op basis van de nieuwe berekeningen. 

 

Voorziening afval Attero 

Deze voorziening is in 2018 gevormd in verband met een aansprakelijkheidsstelling van Attero 

voor het feit dat er, volgens contract, in de jaren 2015 – 2017 te weinig afval is aangeleverd. Ten 

gevolge hiervan wordt een voorziening gevormd van € 160.000. In 2019 is deze zaak afgewikkeld. 

 

Voorziening personeel algemeen 

In 2019 is een nieuwe voorziening personeel gevormd voor te betalen uitkeringen bij ontslag. 

 

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. 
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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 2019 aan deze voorziening is € 755.379. De toevoeging aan de voorzieining 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 2019 is voor een bedrag van € 27.405 ingezet ten laste van deze voorziening.  

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 

Onderhandse leningen 

 31-12-2019 

Binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

53.159.382 

Onderhandse leningen 53.159.382 

 

De totale rentelasten in 2019 van alle leningen bedraagt € 748.694. 

Een overzicht van de langlopende leningen is te vinden in paragraaf  Financiering. 
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VLOTTENDE PASSIVA 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Overige kasgeldleningen 

 31-12-2019 

Kasgeldlening 6.300.000 

Overige kasgeldleningen 6.300.000 

 

Er is een kasgeldlening afgesloten om het tekort aan liquide middelen aan te vullen. 

 

Overige kortlopende schulden 

 31-12-2019 

Crediteuren 181.200 

Overige kortlopende schulden 181.200 

 

Het crediteurensaldo bestaat voornamelijk uit facturen die ontvangen zijn voor het einde van het 

jaar.  

 

Overlopende passiva 

 

Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen 

 

 31-12-2019 

Betalingen onderweg met betrekking tot crediteuren 2.581.511 

Te betalen rente langlopende geldleningen 219.737 

Wet Sociale Werkvoorziening 123.960 

Regioververvoer  nov en dec 2019  100.000 

Leerlingenvervoer nov en dec 2019 50.000 

HvB- 2e herijking 2019 47.170 

Kosten sportkantine  484.767 

HvB jeugdhulp AZC 30.052 

Kosten rioolvervanging 2019 74.602 

Zorgaanbieders WMO 107.775 

Projectkosten K2F 150.000 

Te betalen uitkeringen sociale zaken 372.936 

Te betalen pensioenpremies 158.941 

Te betalen afdracht loonheffing en premies 744.263 
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Kosten afvalstoffeninzameling  189.008 

Kosten inhuur personeel 86.536 

Aankoop speelvoorzieningen 33.000 

Kosten omgevingsdienst 29.380 

Advisering grondexploitatie 28.500 

Overig 168.992 

Overige kortlopende schulden 5.781.130 

 

Deze posten worden nagenoeg allemaal afgewikkeld in de eerste maanden van 2020. 

De betalingen onderweg zijn crediteurenposten, die samen met de overige crediteuren, in 2020 

zijn verwerkt. 

 

 

Van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

  1-1-2019 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2019 

Provincie Noord-Brabant; Fietspad Broekzijde Project 
Verkeer M-F-002-19 

 548.448  548.448 

Provincie Noord-Brabant; Afwikkeling subsidie 
Project Verkeer M-F-007-17 

35.949   -35.949 0 

Totaal 35.949 548.448  -35.949  548.448 

 

 

Overige vooruit ontvangen bedragen 

 31-12-2019 

Vooruit ontvangen huursommen en bijdragen 1.784 

Specifieke  uitkering SPUK (sport) 761.070 

Vooruit ontvangsten zwerfafval 68.440 

Overige vooruit ontvangen bedragen 831.294 

 

 

Totaal overlopende passiva   7.160.872 

 

 

Onzekerheid bij teruggevraagde BTW Optisport 

De btw die aan Optisport is betaald, is middels btw-aangiften in vooraftrek teruggevraagd bij de 

belastingdienst. De btw wetgeving bij sport is in 2019 gewijzigd. Er is nog geen zekerheid of 

Optisport door de belastingdienst als BTW ondernemer aangemerkt blijft vanaf 2019. Er is sprake 

van een onzekerheid of terecht btw in vooraftrek is gebracht voor een bedrag van € 97.887. Hier 

tegenover staat een btw bedrag van € 61.729 die wij aan de belastingdienst hebben afgedragen 

voor facturen die wij aan Optisport hebben gestuurd. 
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Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen  

 

Lopende claims ultimo 2019 

Er zijn 7 lopende claims ultimo 2019. De uitkomst hiervan is bij het samenstellen van deze 

jaarrekening niet in te schatten.  

 

Garantie- en borgstellingen ultimo 2019 

 Naam Hoofdsom  
x  € 1.000 

Saldo 31-12-2019 Saldo 31-12-2018 %  borgstelling  

Tiliander € 1.295 € 360 € 381 100% 

Hoco Oisterwijk € 250 € 225 € 237 50% 

WSW € 77.207 € 66.869 € 43.891 50% 

Totaal €  78.752  € 67.454 € 44.509 
 

 

Tiliander 

De gemeente Oisterwijk staat borg voor de aflossing van leningen die de Tiliander heeft aangegaan 

voor een bedrag van € 360.150. De verstrekte borgstellingen van € 16.650 zijn uit 2006 en 2007 

en een garantstelling van € 343.500 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. 

 

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 weer als achtervang garant voor de WSW.  

De WSW staat eind 2019 voor € 69 miljoen garant voor de verstrekte leningen aan Woonstichting 

Leystromen.  

 

 

Eigen bijdrage op grond van de WMO 

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding 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 

De vaste kosten voor Equalit (ondersteuning op het gebied van automatisering) zijn € 1.285.000 

per jaar. De opzegtermijn voor deze ondersteuning is vier jaar.  
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De vaste kosten voor de printers van Canon bedragen € 14.000 per jaar. De looptijd van het 

contract is vijf jaar, met als einddatum 1 mei 2020. 

 

Langlopende vorderingen 

Met Centric is afgesproken dat zij ons voor de periode 2017-2021 een korting geven van        

€36.000 per jaar. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Corona virus 

Het Corona virus heeft heel werkend Nederland geraakt. Ook gemeente Oisterwijk. De meeste 

mensen van de gemeente konden gewoon thuis doorwerken en er was telefonisch overleg als dat 

nodig was. Het had met name effect op de werkzaamheden van personeelsleden die in direct 

contact stonden met de burgers, zoals balie- en uitkeringspersoneel. De face to face contacten 

zijn door hun tot een minimum beperkt gehouden en ook hier is veel meer telefonisch contact 

met de burger gezocht. In het algemeen gezegd hebben de meeste werkzaamheden kunnen 

doorgaan, zei het met enige aanpassing en improvisatie. 

Voor 2020 wordt er extra inzet verwacht van medewerkers voor de uitvoering van regelingen 

vanuit het rijk om mensen en organisaties financieel te ondersteunen, en worden er door de 

gemeente liquiditeitsmaatregelen genomen om zoals het later incasseren van gemeentelijke 

belastingen en indien noodzakelijk betalingsregelingen. 

Bij het opstellen van de Berap 2020 zullen we een inschatting maken wat de eventuele extra 

inzet van personeel en overige regelingen voor financiële gevolgen voor 2020 zullen hebben, 

zoals minder parkeeropbrengsten en minder toeristenbelasting. 
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Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

2019 – Gemeente Oisterwijk  

 

De WNT is van toepassing op gemeente Oisterwijk. Het voor de gemeente Oisterwijk toepasselijke 

bezolderingsmaximum is in 2019 € 194.000,00 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 AMM Depmann AJFN Robijns-van de Wiel JM Ansems 

Functiegegevens5 gemeentesecretaris griffier Waarnemend 

gemeentesecretaris 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 15/04 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7   1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking?8 ja ja ja 

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 106.7623 € 70.046 € 68.368 

Beloningen betaalbaar op termijn € 19.078 € 11.348 € 11.483 

Subtotaal € 125.841 € 81.393 € 79.851 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 € 194.000 € 194.000 € 138.723 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 
€ 0 € 0 € 0 

    

Bezoldiging € 125.841 € 81.393 € 79.851 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan12 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 201814    

bedragen x € 1 AMM Depmann AJFN Robijns-van de Wiel JM Ansems 

Functiegegevens5 gemeentesecretaris griffier n.v.t. 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12] 01/01 – 31/12 n.v.t. 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 1,0 1,0  

Dienstbetrekking?8 ja ja  

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 106.480 € 64.953  

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.766 € 9.907  

Subtotaal € 124.246 € 74.860  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 € 189.000 € 189.000  

    

Bezoldiging € 124.246 € 74.860 n.v.t. 

Naast de hierboven genoemde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen 
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



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 -23.103.542 46.549.654 23.446.112 -22.834.882 48.149.654 25.314.772 -24.771.623 49.961.046 25.189.423 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond -20.974.886 11.464.037 -9.510.850 -24.691.113 14.534.463 -10.156.651 -21.025.311 12.588.449 -8.436.862 

3. Samen redzaam Oisterwijk -22.861.641 4.661.349 -18.200.293 -25.120.111 4.521.349 -20.598.762 -25.747.256 4.793.788 -20.953.469 

Saldo van baten en lasten -66.940.070 62.675.040 -4.265.030 -72.646.106 67.205.466 -5.440.640 -71.544.190 67.343.283 -4.200.907 

                    
Mutaties reserves programma 1 - 285.000 285.000 -1.323.926 689.298 -634.628 -1.323.926 689.298 -634.628 

Mutaties reserves programma 2 -3.051.000 6.664.286 3.613.286 -754.000 4.320.712 3.566.712 -754.000 4.035.523 3.281.523 

Mutaties reserves progr.2 (grondbedrijf) -490.190 - -490.190 -202.334 1.323.926 1.121.592 -753.562 2.226.863 1.473.301 

Mutaties reserves programma 3 - 892.000 892.000 - 65.000 65.000 - 65.000 65.000 

Stortingen en onttrekkingen reserves -3.541.190 7.841.286 4.300.096 -2.280.260 6.398.936 4.118.676 -2.831.488 7.016.684 4.185.196 

                    
Resultaat -70.481.260 70.516.326 35.066 -74.926.366 73.604.402 -1.321.964 -74.375.678 74.359.967 -15.711 



Baten en lasten 2019 per programma 

 

 

 

Realisatie 

Baten Lasten Saldo 

1. Dienstverlenend Oisterwijk 49.961.046 -24.771.623 25.189.423 

2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond 12.588.449 -21.025.311 -8.436.862 

3. Samen redzaam Oisterwijk 4.793.788 -25.747.256 -20.953.469 

Saldo van baten en lasten 67.343.283 -71.544.190 -4.200.907 

        

Mutaties reserves programma 1 689.298 -1.323.926 -634.628 

Mutaties reserves programma 2 4.035.523 -754.000 3.281.523 

Mutaties reserves progr.2 (grondbedrijf) 2.226.863 -753.562 1.473.301 

Mutaties reserves programma 3 65.000 - 65.000 

Stortingen en onttrekkingen reserves 7.016.684 -2.831.488 4.185.196 

        

Resultaat (-/- is tekort) 74.359.967 -74.375.678 -15.711 

 

 

Resultaat na overhevelingsverzoeken 

 

 
x € 1.000 Begroting   Realisatie   Afwijking   
Gerealiseerd resultaat -1.322 N -16 N 1.306 V 

Overhevelingsverzoeken -   -1.552 N -1.552 N 

Resultaat na overhevelingsverzoeken -1.322 N  -1.568 N -246 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. 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (onderdeel programma 1) Realisatie 

  Baten 

PD0206 Belastingen 9.582 

PD0207 Gemeentefonds 36.875 

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 46.435 

 

In de meicirculaire 2020 wordt nog een nadelig accres verwacht over het boekjaar 2019. Deze is, 

conform de uitgangspunten van de BBV, niet verwerkt in de jaarrekening 2019. 

 

 

Overzicht aanwending post onvoorzien 2019 

 
Realisatie 

Post onvoorzien (conform begroting 2019) 129.540 

Onderzoek AZC -16.940 

Asbestsanering Lg Heukelomseweg -44.250 

Oisterwijk 75 jaar bevrijd -4.000 

Van Gogh Nationaal Park -10.000 

Week van de Dialoog -3.000 

IJsbaan Moergestel -5.000 

Totaal niet besteed 46.350 

 

 

 

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 en 2019 is geen Vpb verschuldigd.  

 

Overzicht structurele onttrekking reserves 

De onttrekking aan de Reserve kapitaalslasten is een structurele onttrekking 

In 2019 is hieraan € 18.097 onttrokken voor Fietspad Haghorst 

.  
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Incidentele baten en lasten 

Hieronder zijn alleen de posten meegenomen die naar hun aard incidenteel zijn. 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 en het 

gemeentefonds hier niet zijn opgenomen. 

 

x € 1.000 Begroting 

2019 

Rekening 

2019 

Saldo baten en lasten  -5.441 -4.201 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  4.119 4.185 

Begrotingssaldo na reserves  -1.322 -16 

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)  -1.522 -3.397 

Structureel begrotingssaldo  -2.844 -3.413 

 

 

Pr x € 1.000 
Begroting Jaar-

rekening Toelichting  
Incidentele baten 

  

 

1 Positieve rente uitstaande geldleningen < 1 jaar 0 16 Door positieve rente opbrengst ipv kosten 

1 Positieve rente uitstaande geldleningen langer dan 1 

jaar 

0 17 Door positieve rente opbrengst ipv kosten 

2 Groenvoorziening rotondes 0 21 Opbrengsten rotondes. Vanaf 2020 weer in 

begroting 

2 Verkoop gebouwen 0 379 voormalige bodewoning Moergestel 

2 Combinatiefunctionaris sport 3 basisscholen 0 31 Opbrengst combinatiefunctionaris 3 basisischolen 

2 Zwembad den Donk 0 99 Huuropbrengsten 4e kwartaal zwembad Den Donk 
 

Totaal incidentele baten exploitatie 0 563 
  

    
1 Baten - onttrekking aan de reserve programma 1 689 689 Onttrekkingen betreffen met name bedragen 

genoemd in de Begroting 2019 blz. 98 en 
overhevelingen 2018 

2 Baten - onttrekking aan de reserve programma 2 3.263 3.263 Onttrekkingen betreffen met name bedragen 

genoemd in de Begroting 2019 blz. 98 en 

overhevelingen 2018 

3 Baten - onttrekking aan de reserve programma 3 65 65 Onttrekkingen betreffen bedragen genoemd in de 

Begroting 2019 blz. 98  
Totaal incidentele baten reserve/voorzieningen 4.018 4.018 

     

  
Totaal incidentele baten 4.018 4.581 

   

     

    
Incidentele lasten  

   
1 Verstrekking, verbindende en vertegenwoordigde rol 

raad (griffie) 

35 35 Besteed in 2019 

1 ICT lasten, zoals WIBON en Wet Basisregistratie 

Ondergrond 

90 0 Budget nog niet uitgegeven zie 

overhevelingsverzoek 

1 Continuering project Duurzaam veilig receëren  90 0 is opgenomen in personeelsbegroting voor 

uitvoering 

1 Uitbreiding huidige capaciteit Duurzaamheid 80 80 Ingezet voor formatie 

1 Uitbreiding formatie verkeer en parkeren en 

wijkplannen 

80 80 Ingezet voor formatie 

1 Inhuurbudget in verband met voorbereiding 

Omgevingswet 

50 50 Besteed in 2019 

1 Inhuur procesbegeleider intensieve veehouderij  100 33 Niet volledig besteed 

1 Inhuur projectleider Huisvesting doelgroepen 80 0 Niet ingezet (opgenomen als 

bezuinigingsmaatregel) 

1 Afboeken boekwaarde De Hondsberg ivm 

vervangende nieuwbouw 

0 0 Afwaardering heeft (nog) niet plaatsgevonden 

1 Schadevergoeding 0 56 Schadevergoeding 

2 Extra inzet buitengewoon opsporingsambtenaren 

(boa's) 

40 0 Niet ingezet in 2019 
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2 Opstellen omgevingsvisies 25 0 Budget nog niet uitgegeven zie 

overhevelingsverzoek 

2 Aanpassen waterbanken Lindeplein 150 65 Budget nog niet geheel uitgegeven zie 

overhevelingsverzoek 

2 Kwaliteitsimpuls onderhoud wegen en groen cf 
raadsbesluit 22-2-18 

135 135 besteed in 2019 

2 Diverse verkeersmaatregelen 160 35 budget gedeeltelijk ingezet, rest is 
overhevelingsverzoek 

2 Actualisatie economische visie 25 25 Besteed in 2019 

2 Aankoop en afwaardering accomodaties ivm fusie 

voetbalverenigingen  

600 0 Afwaardering heeft niet plaatsgevonden 

2 Berap Aanpassing sportvelden Roef  349 188 Budget nog niet uitgegeven zie 

overhevelingsverzoek 

2 Berap: Aanpassing atletiekbaan Taxandria 44 44 Budget bij Berap verlaagd 

2 Onderzoek toekomst Staalbergven 35 35 Besteed in 2019 

2 Opstellen duurzaamheidsagenda 60 60 Besteed in 2019 

2 Stimuleren energiebesparing en duurzaamheid (cf 

amendement PPN) 

200 66 Budget nog niet geheel uitgegeven zie 

overhevelingsverzoek naar 2020 

2 Berap: projectleider huisvesting -65 0 budget afgeboekt en niet uitgegeven 

3 Berap: afwikkeling Jeugdhulp HvB 2017 -36 -36 Besteed in 2019 

3 Berap: afwikkeling Jeugdhulp HvB 2018 -476 -476 Besteed in 2019 

3 Berap: lokaal taalhuis -27 -27 Besteed in 2019 

2 Zwembad de Leije 0 218 niet begroot 2010 

2 Zwembad den Donk 0 95 niet begroot 2010 

3 Onderzoek basisstructuur Sociaal Domein 35 25 Deels besteed in 2019 

3 Onderzoek doorontwikkeling toegang Sociaal Domein 30 16 Deels besteed in 2019 

3 Onvoorzien 46 0 In totaal 83 besteed voor budgetten met 

onvoorziene uitgaven (129-46) 

1 Berap: Wachtgeld uitkeringen 92 67 Deels besteed in 2019 

1 Berap: programmamanager Gho 63 63 Besteed in 2019 

1 Berap: herbestemming leegstaande panden 76 37 Besteed aan Bienekebolders, Schoolstraat en 

Kloosterlaan. Laatsgenoemde is inmiddels verkocht. 

1 Berap: afboeken boekwaarden grond 58 57 grond is afgeboekt 

2 Berap: gebiedsvisie  60 47 47 besteed, voor 13 is een overhevelingsvoorstel 

ingediend 

2 Berap: rioolgemalen 50 50 Besteed in 2019 

3 Berap: Jeugdhulp op AZC 37 37 Besteed in 2019 

3 Berap: woningaanpassingen  125 24 Besteed in 2019 
 

Totaal incidentele lasten 2.496 1.184 
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Stortingen en onttrekkingen aan de reserves 

 

 

Geboekte mutaties in de reserves - al besloten     

 -/- = storting in reserve 

 

+/+ = onttrekking uit reserve 

 

Programma 1 Raming Werkelijk Verschil 

In erratum begroting 2019 opgenomen onttrekking van 

de algemene reserve en toevoeging aan bestemmings-

reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk 

754.000 754.000 - 

In erratum begroting 2019 opgenomen toevoeging aan 

bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen 

maatschappelijk nut 

-754.000 -754.000 - 

Storting in algemene reserve uit de vrijval van algemene 

reserve grondbedrijf 

-1.323.926 -1.323.926 - 

In primaire begroting 2019 opgenomen vrijval voor 

incidentele budgetten. Zie pagina 92 primaire begroting. 

Is onderdeel van het totaal bedrag € 4.487. 

285.000 285.000 - 

Raadsbesluit 19/50 overhevelingsbudgetten uit de 

jaarrekening 2018 

327.843 327.843 - 

Raadsbesluit 19/50 vrijval bestemmingsreserve 

spaarverlof 

76.455 76.455 - 

 

Programma 2 Raming Werkelijk Verschil 

In primaire begroting 2019 opgenomen vrijval voor 

incidentele budgetten. Zie pagina 92 primaire begroting. 

Is onderdeel van het totaal bedrag € 4.487. 

3.310.000 3.310.000 - 

Raadsbesluit 19/02 intensieve veehouderij 50.000 50.000 - 

Berap 2019 Uitstel voetbalaccommodatie Den Donk -1.200.000 -1.200.000 - 

Raadsbesluit 19/50 overhevelingsbudgetten uit de 

jaarrekening 2018 

1.103.426 1.103.426 - 

Vrijval bestemmingsreserve voor kapitaallasten 303.286 18.097 285.189 

 

Programma 2 grondbedrijf Raming Werkelijk Verschil 

Onttrekking reserve grondbedrijf en doorboeken naar de 

algemene reserve 

1.323.966 1.323.926 - 

 

Programma 3 Raming Werkelijk Verschil 

In primaire begroting 2019 opgenomen vrijval voor 

incidentele budgetten. Zie pagina 92 primaire begroting. 

Is onderdeel van het totaal bedrag € 4.487. 

892.000 892.000 - 

Berap 2019 niet doorgaan Nieuwbouw De Hondsberg -827.000 -827.000 - 
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Mutaties in de reserves - bedragen nog te besluiten 

 

 -/- = storting in reserve 

 +/+ = onttrekking uit reserve 

      

Programma 2 grondbedrijf Raming Werkelijk Verschil 

Het saldo van de winsten en verliezen van het 

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. 

-202.334 149.375 -351.709 

  

 

 

Totaal alle mutaties reserves 4.118.676 4.185.196 -66.520 
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Totaal overzicht afwijkingen aan de lastenkant 

 

 

  
Begroting na 

wijziging 
Realisatie Afwijking 

        
PR1901 1. Dienstverlenend Oisterwijk -22.834.882 -24.771.623 -1.936.740 

PR1902 2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond -24.691.113 -21.025.311 3.665.803 

PR1903 3. Samen redzaam Oisterwijk -25.120.111 -25.747.256 -627.146 

Totaal lasten -72.646.106 -71.544.190 1.101.916 

 

 

 

De verschillen worden toegelicht bij de programma's. 

 

 

 

 



Sisa Verantwoording 

 

OCW D8 Onderwijsachterstandenb

eleid 2019-2022 (OAB)                                                                           

                                                                    

                           

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die voldoen aan 

de wettelijke kwaliteitseisen (conform 

artikel 166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

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 R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03

€ 291.802 € 60.000 € 10.000 

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast 

de verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07

1

OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                                  

                                  

Gemeenten

Correctie besteding 2018 aan 

voorzieningen voor voorschoolse 

educatie die voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 166, 

eerste lid WPO). 

Bij een lagere besteding dient u voor het 

bedrag een minteken op te nemen. 

Correctie besteding 2018 aan 

overige activiteiten (naast 

VVE) voor leerlingen met een 

grote achterstand in de 

Nederlandse taal (conform 

artikel 165 WPO). 

Bij een lagere besteding dient 

u voor het bedrag een 

minteken op te nemen.

Correctie besteding 2018 aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO). 

Bij een lagere besteding dient 

u voor het bedrag een 

minteken op te nemen.

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast 

de verantwoordingsinformatie voor die 

gemeente invullen

Correctie besteding 2018 aan 

andere gemeenten 

overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid. 

Bij een lagere besteding dient 

u voor het bedrag een 

minteken op te nemen. 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Correctie besteding 2018 aan 

andere gemeenten 

overgeboekte middelen (baten) 

uit de specifieke uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid. 

Bij een lagere besteding dient 

u voor het bedrag een 

minteken op te nemen. 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 3.172.293 € 143.615 € 337.474 € 744 € 39.323 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 55.168 € 11.209 € 0 € 179.268 € 12.726 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 92.389 € 0 € 75.101 € 33.743 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeente

deel 2019

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente

deel 2019

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004
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VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project 

(jaar T) ten laste van 

Rijksmiddelen  (automatisch 

berekend)

Verrekening (jaar T) 

Onroerende zaken 

(sportaccommodaties) per 

project ten laste van 

Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 

zaken sportbeoefening en 

sportstimulering per project ten 

laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 

kosten per project ten laste 

van Rijksmiddelen 

Gemeenten

Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06

1 € 844.947 SPUK 2019 categorie 1.1 € 0

2 SPUK 2019 categorie 1.2 € 0

3 SPUK 2019 categorie 1.3 € 109.105 € 109.105

4 SPUK 2019 categorie 2.1 € 0

5 SPUK 2019 categorie 2.2 € 235.086 € 235.086

6 SPUK 2019 categorie 2.3 € 65.059 € 65.059

7 SPUK 2019 categorie 3.0 € 177.406 € 177.406

Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per 

project ten lasten van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Percentage besteed (Jaar T) 

per project tenopzichte van 

aanvraag ten laste van 

Rijksmiddelen (automatische 

berekening)

Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van 

ontvangen Rijksbijdrage - 

automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of 

toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11

1 SPUK 2019 categorie 1.1 Geen kosten in werkelijkheid € 258.291

2 SPUK 2019 categorie 1.2 Geen kosten in werkelijkheid

3

SPUK 2019 categorie 1.3 109105 12,91%

Let op: door fout in format geeft 

H4/09 verkeerde informatie: hier 

staat nu: werkelijke kosten incl 

BTW gedeeld door SPUK-

uitkering ?!? Percentage is 

daardoor onjuist.

4 SPUK 2019 categorie 2.1 Geen kosten in werkelijkheid

5

SPUK 2019 categorie 2.2 235086 27,82%

Let op: door fout in format geeft 

H4/09 verkeerde informatie: hier 

staat nu: werkelijke ksoten incl 

BTW gedeeld door SPUK-

uitkering ?!? Percentage is 

daardoor onjuist.
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6

SPUK 2019 categorie 2.3 65059 7,70%

Let op: door fout in format geeft 

H4/09 verkeerde informatie: hier 

staat nu: werkelijke kosten incl 

BTW gedeeld door SPUK-

uitkering ?!? Percentage is 

daardoor onjuist.

7

SPUK 2019 categorie 3.0 177406 21,00%

Let op: door fout in format geeft 

H4/09 verkeerde informatie: hier 

staat nu: werkelijke kosten incl 

BTW gedeeld door SPUK-

uitkering ?!? Percentage is 

daardoor onjuist.

8

9 Specificatie van ingevulde 

bedragen in bijlage

10 De bestedingen zijn nihil als 

gevolg van 'geen zekerheid btw-

positie sportbedrijf'

11

12 Ingevuld in H4/04 t/m H4/06: 

werkelijke kosten incl BTW cf 

aanvraag

13 Ingevuld in H4/01: onvangen 

rijksbijdrage

14

15

Let op: door fout in format geeft 

H4/11 verkeerde informatie: hier 

staat nu: SPUK-uitkering minus 

de werkelijke kosten incl BTW 

?!? 
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Taakvelden overzicht 

 

 

  

BUDGET TOTAAL BUDGET TOTAAL GEBOEKT GEBOEKT 
TOTAAL 

Lasten Baten Lasten Baten 

0.1 Bestuur 1.865.878 -878 1.865.000 2.308.986 0 2.308.986 

0.10 Mutaties reserves 2.280.260 -6.398.936 -4.118.676 2.831.488 -7.016.684 -4.185.196 

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken 868.264 -355.429 512.834 857.496 -406.878 450.618 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 394.529 -136.340 258.190 318.049 -522.670 -204.621 

0.4 Overhead 9.598.377 -73.209 9.525.168 10.485.961 -535.746 9.950.216 

0.5 Treasury 8.729 -13.219 -4.490 6.444 -40.128 -33.683 

0.61 OZB woningen 229.310 -5.240.444 -5.011.134 260.903 -5.378.417 -5.117.514 

0.62 OZB niet-woningen 0 -784.330 -784.330 0 -699.541 -699.541 

0.63 Parkeerbelasting 0 -926.000 -926.000 0 -870.139 -870.139 

0.64 Belastingen overig 214.459 -1.858.390 -1.643.931 252.771 -1.868.441 -1.615.669 

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -36.631.230 -36.631.230 0 -36.874.735 -36.874.735 

0.8 Overige baten en lasten 80.348 8.897 89.244 194.979 -299.264 -104.285 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.514.190 0 1.514.190 1.446.505 -3.991 1.442.514 

1.2 Openbare orde en veiligheid 367.984 -14.649 353.335 355.963 -25.809 330.155 

2.1 Verkeer en vervoer 4.036.181 -41.296 3.994.885 3.791.936 -90.939 3.700.997 

2.2 Parkeren 321.803 0 321.803 308.560 -10.510 298.050 

3.1 Economische ontwikkeling 162.556 0 162.556 158.009 0 158.009 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19.639 -26.290 -6.651 25.403 -19.783 5.620 

3.4 Economische promotie 376.787 -714.659 -337.872 431.020 -734.130 -303.110 

4.1 Openbaar basisonderwijs 177.848 -3.788 174.060 140.170 0 140.170 

4.2 Onderwijshuisvesting 1.715.608 -267.108 1.448.500 1.825.698 -235.548 1.590.150 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.082.817 -202.276 880.542 1.025.259 -255.461 769.798 

5.1 Sportbeleid en activering 539.724 0 539.724 536.983 -31.844 505.139 

5.2 Sportaccommodaties 2.971.993 -889.426 2.082.567 2.154.389 -864.700 1.289.689 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.805.806 -512.360 1.293.445 1.694.532 -524.323 1.170.209 
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5.5 Cultureel erfgoed 164.390 -119.566 44.824 119.785 -100.150 19.635 

5.6 Media 616.176 0 616.176 615.536 0 615.536 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.681.103 0 1.681.103 1.620.462 -21.000 1.599.462 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.946.446 -79.107 1.867.339 1.689.706 -70.631 1.619.075 

6.2 Wijkteams 129.792 -719 129.072 142.497 0 142.497 

6.3 Inkomensregelingen 5.281.667 -4.124.552 1.157.115 5.403.613 -4.344.854 1.058.759 

6.4 Begeleide participatie 3.453.758 0 3.453.758 3.640.863 -600 3.640.263 

6.5 Arbeidsparticipatie 690.443 0 690.443 401.618 -247 401.371 

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 561.351 -6.243 555.109 735.515 -7.016 728.499 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.955.796 0 5.955.796 6.232.424 -3.132 6.229.292 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.225.888 -17.000 7.208.888 7.891.635 -49.115 7.842.521 

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 26.097 -101.800 -75.703 37.832 -123.378 -85.547 

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- 37.000 0 37.000 37.000 0 37.000 

7.1 Volksgezondheid 853.973 0 853.973 837.906 0 837.906 

7.2 Riolering 2.057.214 -2.600.652 -543.438 1.757.689 -2.537.776 -780.086 

7.3 Afval 2.343.608 -2.622.162 -278.554 2.468.311 -2.398.697 69.614 

7.4 Milieubeheer 240.295 -1.693 238.602 113.945 0 113.945 

8.1 Ruimtelijke ordening 977.679 -147.238 830.441 944.741 -132.902 811.839 

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.798.456 -7.887.370 -88.914 6.469.243 -6.191.315 277.928 

8.3 Wonen en bouwen 2.252.145 -814.940 1.437.205 1.803.854 -1.069.476 734.377 

Totaal  74.926.366 -73.604.402 1.321.964 74.375.678 -74.359.967 15.711 

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 

kostenplaats, ook aan het betreffende taakveld gekoppeld. 

Alle kostenplaatsen zijn gekoppeld aan de taakvelden conform het “IV-3 voorschrift gemeenten” van het ministerie van BZK. 
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Uitputtingsoverzicht van investeringsbudgetten  
Krediet Einddatum krediet Afsluiten ja/nee Nieuwe einddatum Budget Realisatie totaal Vrije ruimte   Opmerking 

7960042 Verv.tel.centrale + mob.toestellen 2018 31-12-2020 Nee 31-12-2020 30.000 944 29.056   2020 

7960044 Verv.meubilair vergaderkamers GK 2016 31-12-2019 Nee 31-12-2020 30.000 - 30.000   2020 

7960046 Verv. mobiele telefoons 2017 31-12-2019 Nee 31-12-2020 30.000 - 30.000   2020 

7960048 vervanging meubilair gemeentekantoor 31-12-2019 Nee 31-12-2020 190.000 - 190.000   2020 

7214000 Aanpassing parkeerautomaten 31-12-2019 Ja   64.000 60.795 3.205   2019 

7822300 Perc.nabij Broekzijde(nav fietsp.Hagh.2) 31-12-2019 Ja   43.500 43.323 177   2019 

7540016 Aanpassing bovenverdieping Tiliander2017 31-12-2019 Ja   350.000 350.147 -147   2019 

7530330 Voetbalvelden fusieclub Den Donk 31-12-2020 Nee 31-12-2020 3.435.010 1.042.412 2.392.598   2020 

7822200 VM sportkantine RKSV Oisterwijk 31-12-2019 Nee   547.310 547.310 -   Zie opmerking *1) 

7822201 VM sportkantine Taxandria voetbal 31-12-2019 Nee   612.690 617.074 -4.384   Zie opmerking *1) 

7962047 Scania vrachtwagen BX-RS-41 31-12-2021 Nee 31-12-2021 205.000 - 205.000   2021 

7962049 Tractor Claas 31-12-2021 Nee 31-12-2021 50.000 - 50.000   2021 

7962050 vervanging Ford Transit 9-VRJ-83 31-12-2019 Ja   36.000 30.679 5.321   2019 

7962051 Vervanging Ford Transit 3-VZR-72 31-12-2019 Ja   28.000 28.552 -552   2019 

7962054 toyota dyna 100 zwerfvuil VG-714-G 31-12-2022 Nee 31-12-2022 40.000 - 40.000   2022 

7962055 Verv.Mitsubishi VL-970-S 31-12-2023 Nee 31-12-2023 42.000 - 42.000   2023 

7962056 Verv.Mitsubishi VL-971-S 31-12-2022 Nee 31-12-2022 40.000 - 40.000   2022 

7962057 Verv.Mitsubishi VL-973-S 31-12-2022 Nee 31-12-2022 37.000 - 37.000   2022 

7962058 Verv.Mitsubishi VL-974-S 31-12-2022 Nee 31-12-2022 37.000 - 37.000   2022 

7962059 Verv.Mitsubishi VL-975-S 31-12-2022 Nee 31-12-2022 31.000 - 31.000   2022 

7962060 Verv.Mitsubishi VL-976-S 31-12-2023 Nee 31-12-2023 31.000 - 31.000   2023 

7962061 Verv.Mitsubishi VL-991-S 31-12-2022 Nee 31-12-2022 31.000 - 31.000   2022 

7962062 Verv.hogedrukrioolspuit(2022) 31-12-2022 Nee 31-12-2022 35.000 - 35.000   2022 

7962063 Verv. tractor Deutz (2023) 31-12-2023 Nee 31-12-2023 55.000 - 55.000   2023 

7962064 Aansch.Mitsubishi Canter Speeltoest. 31-12-2019 Ja   40.000 35.623 4.377   2019 

7210815 Openbare Verlichting 2018 - 2020 31-12-2020 Nee 31-12-2020 809.000 - 809.000   2020 

7210610 Fietspad Haghorst deel2(broekz.-vinkenb) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 1.125.000 346.773 778.227   2020 

7210612 Fietspad Noordzijde spoor 31-12-2020 Nee 31-12-2020 395.000 10.536 384.464   2020 

7210615 Parkeerterrein 't Seuverick 31-12-2019 Nee 31-12-2020 80.000 46.045 33.955   2020 
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7211143 Verv. VRI Moerg.weg + Pannenschuurlaan 31-12-2019 Nee 31-12-2020 100.000 - 100.000   2020 

7211144 Aanp.spoorwegovergang Blokshekken 31-12-2019 Nee 31-12-2020 1.970.287 1.623.894 346.393   2020 

7722101 Vervanging drukriolering(2018) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 100.800 42.251 58.549   2020 

7722084 Dr.Schaepmanplein (klim.adapt.2015) 31-12-2019 Ja   40.000 13.779 26.221   2019 

7722099 Apollolaan(verv.2018) 31-12-2019 Ja   369.940 370.472 -532   2019 

7722100 Berkenlaan(verv.2018) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 436.450 414.369 22.081   2020 

7722102 Burg.de Keyzerplein(verv.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 71.480 - 71.480   2020 

7722103 Burg.v.Beckhovenstr.(verv.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 199.970 182.895 17.075   2020 

7722104 Juliana Bernhardplein(verv.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 114.130 2.433 111.697   2020 

7722108 Groenstr.(ged.plants.noordz.;relin.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 151.200 4.341 146.860   2020 

7722112 Rioolvervanging 2021 31-12-2021 Nee 31-12-2021 1.582.980 - 1.582.980   2021 

7722113 Rioolvervanging 2022 31-12-2022 Nee 31-12-2022 915.540 - 915.540   2022 

7722114 Rioolvervanging 2023 31-12-2023 Nee 31-12-2023 1.239.450 - 1.239.450   2023 

7722115 Rioolvervanging 2024 31-12-2024 Nee 31-12-2024 1.330.770 - 1.330.770   2024 

7722116 Baerdijk (verv. 2020) 31-12-2021 Nee 31-12-2021 250.000 - 250.000   2021 

7722117 Bosweg verv. 2020 31-12-2021 Nee 31-12-2021 550.000 - 550.000   2021 

7722118 Rioolverv. overig 2020 31-12-2020 Nee 31-12-2020 100.000 - 100.000   2020 

7722119 Maatregelen 2020 riolering 31-12-2020 Nee 31-12-2020 75.000 - 75.000   2020 

7722120 Renovatie gemalen 2020 31-12-2020 Nee 31-12-2020 80.000 - 80.000   2020 

7722138 Burg.de Keyzerplein(klim.adapt.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 25.200 - 25.200   2020 

7722139 Burg.v.Beckhovenstr.(klim.adapt.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 70.560 93.745 -23.185   2020 

7722140 Juliana Bernhardplein(klim.adapt.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 40.320 - 40.320   2020 

7722158 Peperstraat (verv.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 133.800 - 133.800   2020 

7722159 Peperstraat(klim.adapt.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 45.440 - 45.440   2020 

7722160 Balbian Versterlaan(verv.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 30.000 - 30.000   2020 

7722161 Balbian Versterlaan(klim./adapt.2019) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 10.000 - 10.000   2020 

7722162 Riolering verv. Burgemeester Canterslaan 31-12-2020 Nee 31-12-2020 75.000 - 75.000   2020 

7721003 Herinrichting Milieustraat (2018) 31-12-2019 Nee 31-12-2020 145.000 9.150 135.850   2020 

7210500 Aanleg sportboulevard D'n Donk(2018) 31-12-2020 Nee 31-12-2020 2.450.000 1.196.381 1.253.619   2020 

7530320 Sportaccommodatie Den Donk OIW 31-12-2019 Ja   9.715.280 9.693.065 22.215   2019 

Opmerking *1)   in 2019 is nog niet bekend wat de doeleinden zijn  van de oude clubgebouwen. 
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Schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage   
 

 
Len.  Oorspronkelijk  Omschrijving Startjr. Jaar Rente Saldo per Opgenomen Rentekosten Afgelost Saldo per geldlening geldlening 

Nr.  bedrag       laatste % 1-1-2019 geldleningen     31-12-2019  >1 jaar < 1 jaar 

   geldlening       aflossing                 

                          

1050     3.630.241,73  Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 871.258          43.478  145.210 726.048 580.839 145.210 

1051     3.000.000,00  Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 300.000            8.549  150.000 150.000 0 150.000 

1054     4.000.000,00  Lin. lening BNG (1054) 2004 2019 4,160 266.667            7.673  266.667 0 0 0 

1055     3.000.000,00  Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 400.000          11.984  200.000 200.000 0 200.000 

1056     4.000.000,00  Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.066.667          46.781  266.667 800.000 533.333 266.667 

1059     6.000.000,00  Lin. lening NWB (1059) 2009 2019 3,900 600.000            7.373  600.000 0 0 0 

1061     6.500.000,00  Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 0                 -    0 0 0 0 

1063   25.000.000,00  Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 7.500.000        170.720  2.500.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 

1064     8.000.000,00  Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 3.200.000          57.148  800.000 2.400.000 1.600.000 800.000 

1065   12.000.000,00  Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 7.000.000        119.402  1.000.000 6.000.000 5.000.000 1.000.000 

1066     7.000.000,00  Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 3.500.000          65.300  700.000 2.800.000 2.100.000 700.000 

1067     7.500.000,00  Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 4.500.000          38.952  750.000 3.750.000 3.000.000 750.000 

1068     8.500.000,00  Lin. lening BNG (1068) 2018 2033 0,915 8.500.000          75.388  566.667 7.933.333 7.366.667 566.667 

1069     9.000.000,00  Lin. lening NWB (1068) 2018 2033 0,970 9.000.000          86.997  600.000 8.400.000 7.800.000 600.000 

1070   15.000.000,00  Lin. lening BNG (1070) 2019 2049 0,180 0 15.000.000          8.951  0 15.000.000 15.000.000  0 

    Totaal langlopende geldleningen   46.704.591 15.000.000      748.694  8.545.210 53.159.382 45.480.839 7.678.544 

 

De looptijd van het leningsbedrag van € 53.159.382 kan worden gesplitst in: 

- Looptijd leningen langer dan 1 jaar: € 45.480.839 

- Looptijd leningen korter dan 1 jaar: €   7.678.544 

 

De leningen zijn voor het grootste deel aangegaan voor de financiering van de brede scholen, de nieuwe sportboulevard en het grondbedrijf. 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN  
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EMU saldo  

  2019 2019 

  Begroting Realisatie 

Omschrijving   x €1000,- x €1000,- 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 

   
+          -4.265     -4.201   

   
Mutatie (im)materiële vaste activa -           3.400       9.198   

   
Mutatie voorzieningen +           1.000           57   

   
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)    

-          -2.400     -2.251  
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 
verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste 
activa 

   

-               -             -    

      

Berekend EMU-saldo           -4.265    -11.091  

 

 

 

 

Het EMU saldo is negatief (er wordt meer geld uitgegeven dan er wordt ontvangen) door o.a. 

investeringen in de sportboulevard. 
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Overhevelingsverzoeken - nog te besluiten  

 

Hieronder zijn de verzoeken om budget uit het begrotingsjaar 2019 over te boeken naar het 

begrotingsjaar 2020 opgenomen. De gehanteerde criteria hierbij zijn als volgt:  

- Het gaat om een incidenteel budget uit 2019 én 

- Het gaat om een bedrag groter dan € 10.000 én 

- De incidentele dienst of het incidentele werk wordt pas in 2020 uitgevoerd. 

 

Progr Omschrijving Voorstel  
Bedrag 

2 Onderwerp:  

Bijdrage elektrisch voertuig uit het duurzaamheidsbudget  

 

Toelichting  

Eind 2019 is een nieuw duurzaam elektrisch voertuig besteld voor 

de buitendienst. Het voertuig wordt (naar verwachting) geleverd in 

februari 2020. Het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark 

is één van de projecten uit de Duurzaamheidsagenda van de 

gemeente Oisterwijk. Voor de aanschaf van het voertuig is een 

financiële bijdrage uit de duurzaamheidsbudget toegekend ter 

hoogte van € 45.000. 

 

Raadsbesluit?  

Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk, vastgesteld door de 

gemeenteraad in april 2019.   

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Het voertuig is eind 2019 besteld en wordt in 2020 geleverd. 

 

Opdracht al verstrekt? 

ja 

 

45.000 

2 Onderwerp:  

Impuls leefbaarheid woonomgeving 

 

Toelichting  

Het project watertafels Lindeplein is nog niet geheel gereed het 

hiervoor gereserveerde budget moet overgeheveld. Het overige 

geld uit dit budget is  gereserveerd voor onder andere 

boomspiegels, dorpspomp en nog wat kleine werken die resteren 

uit de meerkosten bij de 

rioolvervangingswerkzaamheden. 

 

Raadsbesluit?  

Nee. Collegebesluit 20-2-2018 

 

 

 

 

16.904 
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Consequenties indien geen overheveling?  

Project Lindeplein kan niet worden afgerond, afspraken met 

ondernemers en  inwoners kunnen niet worden nagekomen. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Gedeeltelijk. 

 

2 Onderwerp:  

Landschappelijke verbetering Log Molenakkers 

 

Toelichting  

Vanuit dit budget wordt het project Natuurlijk Moergestel betaald, 

dit project is opgestart in 2019. In 2020 zullen de verschillende 

projectideeën tot uitvoering gebracht worden. Daarnaast wordt 

indien noodzakelijk een bijdrage geleverd aan de grondaankoop en 

–inrichting van een perceel in Molenakkers. 

 

Raadsbesluit?  

Nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan kunnen alle opgehaalde projectideeën en mogelijk ook het 

reeds gemaakte plan voor de inrichting van het perceel niet tot 

uitvoering komen. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, opdracht aan projectbureau (en toezeggingen richting 

bewoners Molenakkers en Moergestel). 

 

 

42.000 

2 Onderwerp:  

Plattelandsontwikkeling, onderzoekskosten 

 

Toelichting  

Voor de kosten die aan het opstellen van een kaderstellend beleid 

voor de intensieve veehouderij verbonden zijn is in de begroting 

2019 een bedrag van € 50.000, - beschikbaar gesteld. Dit ten 

behoeven van extern advies, (extra) inhuur van de OMWB voor 

input en toetsing en inhuur voor juridisch advies en juridische 

toetsing. Het gedrag is in 2019 voor een klein deel ingezet en 

kennen een vervolg in 2020, onder andere om te komen tot 

overeenkomsten met betrokken partijen e.d. 

 

Raadsbesluit?  

7 februari 2019 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan is er geen budget om de advieskosten te betalen en de 

overeenkomsten te sluiten. 

 

33.052 
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Opdracht al verstrekt? 

Ja, voor 4/5 deel 

2 Onderwerp:  

Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving 

 

Toelichting  

In opdracht van de raad (Besluit april 2019) is een Gebiedsvisie 

opgesteld voor transformatie van een deel van het bedrijventerrein 

naar wonen. Hiervoor is een incidenteel budget toegekend van 

€60.000. In december 2019 heeft de raad het opgestelde 

Gebiedsvisie niet vastgesteld maar een Motie aangenomen om de 

visie aan te passen en in juli 2020 weer aan de raad voor te 

leggen. Het restant bedrag van de €60.000 dient om die reden te 

worden overgeheveld naar 2020.   

 

Raadsbesluit?  

Ja, april 2019 en december 2019 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Er was en is geen budget beschikbaar voor Gebiedsvisie, daarom 

budget beschikbaar gesteld. Zonder budget kan aanpassing van de 

Gebiedsvisie niet worden uitgevoerd. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja, totaal opdracht in augustus 2019 en opdracht loopt nu door 

 

13.000 

2 Onderwerp: 

Verkeersmaatregelen 2019 

 

Toelichting  

In 2019 is opdracht gegeven voor de realisatie van meerdere 

infrastructurele maatregelen. Bij een aantal daarvan is nog niet 

gestart met de uitvoering; zoals onder andere aanpassingen bij de 

dubbele rotonde op de Moergestelseweg en voetgangersoversteek 

Poststeeg. Of is het werk nog niet opgeleverd, zoals bij de 

reconstructie van de Joannes Lenartzstraat. 

 

Het gaat om de budgetten van oude nummers: 6211040, 6211042 

en 6211031. Deze nummers vallen in de huidige situatie onder 

6210001 Beleid en uitvoering verkeer en vervoer. 

 

Raadsbesluit?  

nee 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Realisatie van maatregelen kan niet doorgaan en/of facturen 

moeten op een ander budget geboekt worden  

 

 

125.552 
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Opdracht al verstrekt? 

ja 

2 Onderwerp                                                                                 

     

Aanleg handbalveldjes Roef!                                                

 

Toelichting 

In de begroting van 2019 is dit bedrag als extra opgenomen voor 

het aanleggen van deze voorziening (6530570). 

Dit is afgelopen jaar niet uitgevoerd maar in overleg met de 

vereniging een jaar uitgesteld vanwege de planvorming rondom 

sportpark Stokeind. 

 

Raadsbesluit? 

Ja. 18 mei 2020. Raadsbesluit 20-134 

 

Consequenties indien geen overheveling? 

Dan kan de voorziening niet worden aangelegd. 

 

Opdracht al verstrekt? 

In januari is gestart met de aanbesteding. Daarna is de 

aanbesteding “on hold” gezet tot de instemming van de raad op 18 

mei 

 

 

128.000 

2 Onderwerp:  

WIBON en BRO 

 

Toelichting  

Op 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

van start gegaan. Dit is een centrale landelijke registratie van 

publieke gegevens over de Nederlandse bodem en ondergrond. 

Vanuit één plek kunnen gebruikers digitaal gegevens (zoals hoe is 

de bodemopbouw en hoe hoog staat het grondwater) opvragen ter 

informatie. Bestuursorganen zijn verplicht om gegevens aan te 

leveren, ondergrondgegevens te gebruiken, onjuiste gegevens 

terug te melden en onderzoeksresultaten te rapporteren.    

Daarnaast is de WIBON vastgesteld. Dit betekent dat ook 

huisaansluitingen geregistreerd moeten gaan worden. Dit is dus 

een uitbreiding van de huidige gegevens. 

Kosten betreffen inhuur capaciteit voor digitalisering. 

 

Inhuur abusievelijk op budget ict terechtgekomen. (resp. 65.000,- 

en 25.000,-). 

 

Raadsbesluit?  

Nee. 

 

 

65.000 
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Consequenties indien geen overheveling?  

Inhuur kan niet worden geconsolideerd. 

 

Opdracht al verstrekt? 

Ja. 

2 Onderwerp:  

Erfgoedbeleid (monumenten) 

 

Toelichting  

Er is een bedrag van € 18.241 gereserveerd voor erfgoedbeleid. Er 

zijn twee bijeenkomsten geweest met stakeholders, door de raad 

is ingestemd met de startnotitie. Vervolg is het opstellen van de 

Erfgoedvisie en de actualisatie van de cultuurhistorische 

waardenkaart. Deze laatste is vertraagd vanwege het ontbreken 

van toegankelijk kaartmateriaal.  

 

Raadsbesluit?  

13 juni 2019 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

De opdracht is nog in uitvoering en loopt in 2020 door. Geen 

actuele CHW-kaart zorgt dat de basis voor het erfgoed niet tijdig 

op orde is (Omgevingswet gerelateerd). 

 

Opdracht al verstrekt?  

Ja, gedeeltelijk 

 

 

18.241 

2 Onderwerp:  

Doorstroming 

 

Toelichting  

Er is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor maatregelen om 

doorstroming tussen verschillende woningtypen te bevorderen. Er 

heeft een eerste sessie plaatsgevonden samen met de 

woningcorporatie en een werkgroep om te inventariseren wat de 

mogelijkheden zijn om dit te doen. Vanwege capaciteitstekort is 

het nog niet gelukt om dit thema verder op te pakken. 

 

Raadsbesluit?  

Ja. Raadsvoorstel 20-06 op 18 mei 2020. Huisvesting 

arbeidsmigranten. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan vervalt het bedrag en zullen er geen maatregelen worden 

genomen om doorstroming te bevorderen. 

 

Opdracht al verstrekt? Nee 

 

 

65.000 
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2 Onderwerp:  

Subsidieregeling stimulering sociale woningbouw 

 

Toelichting  

Er is in 2019 de subsidieregeling stimulering sociale woningbouw 

vastgesteld. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van 

€ 400.000. In de regeling staat:  

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2019 en 

aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 

2020. 

Dus het is noodzakelijk om het bedrag tot en met oktober 2020 

beschikbaar te houden. 

(waarvan 1 nog uit te betalen toegekende subsidie van 160.000) 

 

Raadsbesluit? Raadsvoorstel 18/04 gaat over het beschikbaar 

stellen van het budget. Er is voor zover ik weer geen besluit 

genomen om over te hevelen. 

 

Consequenties indien geen overheveling?  

Dan moet de subsidieregeling voortijdig beëindigd worden.  

 

Opdracht al verstrekt? N.v.t. 

 

 

400.000  

2 Onderwerp:  

Afwaardering Voetbalaccommodaties 

 

Toelichting  

In het besluit over de fusie van de drie Oisterwijkse 

voetbalverenigingen (RV 18/61) is aangegeven dat met de 

afwaardering van de drie bestaande accommodaties een bedrag 

van 1,8 miljoen is gemoeid. Dit is verspreid over twee jaren 

opgenomen in de begroting 2019 (600.000) en 2020 (1.200.000). 

Omdat nog niet duidelijk is wanneer deze middelen ook 

daadwerkelijk ingezet moeten worden voor afwaardering, doen wij 

uw raad – gelijktijdig met deze jaarrekening – een voorstel tot het 

instellen van een bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig dat 

deze middelen uit 2019 worden overgeheveld. 

 

Raadsbesluit?  

RV 18/61.  

Gelijktijdig met deze jaarrekening leggen wij aan uw raad een 

voorstel voor om een bestemmingsreserve in te stellen waaruit de 

toekomstige afwaardering van de voetbalaccommodaties gedekt 

kan worden. 

 

 

 

 

 

600.000 
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Consequenties indien geen overheveling?  

De middelen in de begroting 2020 (1,2 miljoen) zijn dan 

ontoereikend om de benodigde bestemmingsreserve van 1,8 

miljoen te kunnen vormen. 

 

Opdracht al verstrekt?  

Nee 

 Totaal € 1.551.749 

 

 

 

 

Totaal overzicht aangeleverde overhevelingsverzoeken  

 

Omschrijving 
Aangeleverd Opgenomen 

Bedrag in Jaarrek 

Duurzaamheidsmiddelen ontvangen in de decembercirculaire 

2019 
237.098 0 

Duurzaamheidsmiddelen uit de Duurzaamheidsagenda  81.000 0 

Bijdrage elektrisch voertuig uit het duurzaamheidsbudget  45.000 45.000 

Structuurvisie deelgebieden en actualiseren omgevingsvisie 24.500 0 

Impuls leefbaarheid woonomgeving 84.520 16.904 

Landschappelijke verbetering Log Molenakkers 79.703 42.000 

Plattelandsontwikkeling, onderzoekskosten kaderstellend 

beleid intensieve veehouderij 
41.315 33.052 

Advisering toekomstige ontwikkelingen openbare ruimte 25.000 0 

Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving 13.000 13.000 

Parkmanagement vanuit grondexploitatie Laarakkers. 33.380 0 

Verkeersmaatregelen 2019 125.552 125.552 

Aanleg handbalveldjes Roef! + verlichting softbalveld Roef! 161.724 128.000 

WIBON en BRO 90.000 65.000 

Erfgoedbeleid monumenten 18.241 18.241 

Doorstroming op de woningmarkt 100.000 65.000 

Subsidieregeling stimulering sociale woningbouw 400.000 400.000 

Afwaardering Voetbalaccommodaties i.v.m. fusie Oisterwijkse 

voetbalvereniging 
600.000 600.000 

Totaal   2.160.033 1.551.749 
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