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Vijf opgaven bepalen het perspectief van Oisterwijk
Allereerst is dat een soepele en hartelijke ontvangst van 
de kern Haaren. Daarvoor staan weliswaar alle lichten op 
groen, maar het vergt nog de nodige inspanningen om de 
dienst verlening te borgen en om de beleidsvraagstukken 
gezamenlijk op te pakken.

De ontwikkeling van nieuwe sportvoorzieningen op D’n Donk 
brengt de nodige inzet van mensen en middelen met zich mee. 

Dat geldt ook voor het perspectief van de vrijvallende 
locaties. Deze dienen aan te sluiten bij de behoefte van onze 
inwoners, maar ook bij het vraagstuk van duurzame  
(her)ontwikkeling.

De zorg voor met name de jeugd is gaan merken welke 
enorme bezuiniging is meegegeven bij de transitie naar 
lokaal maatwerk. We voelen dit lokaal en regionaal nadruk-
kelijk in onze gezamenlijke portemonnee. We zijn trots op 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST



3

onze Hondsberg, maar beseffen nu ook wat de werkelijke prijs 
is van de hoge kwaliteit die zij biedt. Vooralsnog is het alle 
hens aan dek om én de goede zorg te blijven leveren én om 
de kosten in de hand te houden. Essentieel is en blijft daarbij 
de lobby richting het Rijk voor een eerlijke bekostiging.

Hetzelfde Rijk houdt 11 miljard euro over en heeft kennelijk 
moeite om de eigen middelen te besteden. Dit betekent 
letterlijk dat de gemeente minder geld ontvangt van het 
Rijk. We moeten van rijkswege van álles, maar zonder extra 
geld. Het is dus een enorme opgave om de financiën rond te 
krijgen.

Tenslotte hebben we richting 2050 een forse klus om klimaat- 
en energiebestendig te worden. Landelijk en regionaal staat 
deze opgave gelukkig nauwelijks ter discussie, maar komt wel 
vooral op het gemeentelijke bordje.

Vijf opgaven. Bij deze opgaven moeten we nadrukkelijk over 
onze grenzen heen kijken. Over de huidige gemeentegrens 
met Haaren. Over de grenzen richting onze partners in het 
Hart van Brabant. Over de grenzen van de andere regio’s in 
Brabant. Over de grenzen van provincie en Rijk. Met name 
de klimaatopgave laat ons zien hoe we onderdeel zijn van het 
grote, globale geheel. De global goals van de Verenigde Naties 
maken ons bewust van het ‘ecosysteem’ waar we onderdeel 
van zijn. Sociaal, economisch en ecologisch zijn we verbonden 
met de vele lokale overheden die wereldwijd elke dag bezig 
zijn met het beste voor hun inwoners.

Deze perspectiefnota wijst de weg naar de begroting 2020 en 
de jaren daarna. We willen in de begroting de Global Goals 
verwerken. De 17 goals stimuleren ons om breed en inclusief 
te handelen. Dit brede perspectief relativeert gelukkig ook 
de opgaven waar we als inwoners, medewerkers, college en 
raad voor staan. Want we werken aan en voor een prachtige 
gemeente die in veel opzichten al heel veel kwaliteit biedt.  
Het is nu de kunst om dat wat nog beter kan slim aan te 
pakken. Soms doet dat van “au”, maar soms ook van “oh, zo 
kan het ook”.

Vanuit die gedachte gaan we graag de discussie aan met 
inwoners en hun volksvertegenwoordiging. Ieder vanuit 
haar of zijn perspectief, maar naar wij hopen vooral met het 
perspectief van Oisterwijk in het vizier.

Het college, 
30 april 2019
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Uitgangspunten 
In deze perspectiefnota zijn de ambities uit het Raadspro-
gramma “Samen werken aan de Parel in ’t Groen” over de 
periode 2018-2021 opgenomen. Hieraan wordt uitvoering 
gegeven in drie programma’s.

De al in gang gezette activiteiten in het kader van het Raads-
programma worden in 2020 voortgezet. Onze financiële 
positie wordt echter beperkt door de oplopende kosten in het 
sociaal domein en de terugloop in de algemene reserve als 
gevolg van incidentele uitgaven in 2019. Dit betekent dat wij 
keuzes moeten maken, waarbij we rekening houden met de 
komst van Haaren en de invoering van de Omgevingswet, die 
de nodige impact met zich meebrengen voor de gemeente 
Oisterwijk. Mede als gevolg daarvan is besloten het aantal 
nieuwe activiteiten de komende jaren te beperken. Daarbij is 
zorgvuldig gekeken welke activiteiten noodzakelijk en onver-

mijdbaar zijn. Deze zijn opgenomen in deze perspectiefnota. 
Om deze structurele activiteiten te bekostigen stellen wij voor 
de toeristenbelasting te verhogen en een taakstelling op het 
onderhoud van groen en de openbare ruimte door te voeren. 
Daarnaast stellen wij voor de afvalstoffenheffing te verhogen, 
waardoor de kosten voor afvalverwerking per saldo zijn 
gedekt.

Uitgangspunt is een gezonde bedrijfsvoering, ook op de lange 
termijn. Zowel de uitgaven als inkomsten in deze perspec-
tiefnota zijn vermeld op prijspeil 2019 en worden zoals 
gebruikelijk bij de begroting 2020 geïndexeerd. Structurele 
uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten. Eventuele 
incidentele uitgaven worden gedekt uit incidentele baten of 
de algemene reserve. De ontwikkeling van de weerstandsratio 
maakt dat wij de komende jaren zorgvuldig moeten omgaan 
met onze uitgaven. Voor iedere uitgave die we de komende 

UITGANGSPUNTEN EN OPBOUW 
VAN DEZE NOTA
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jaren nog willen doen, buiten dat wat is opgenomen in deze 
perspectiefnota, zal dan ook aanvullende dekking moeten 
worden gezocht, zowel voor de activiteit zelf als voor de 
bijbehorende formatie- en organisatiekosten.

Indeling
De indeling van deze nota is als volgt:
1. Dienstverlenend Oisterwijk
2. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 
3. Samenredzaam Oisterwijk
4. Financieel beeld en reservepositie

Per programma is voor de onderliggende thema’s uit het 
Raadsprogramma weergegeven wat onze ambitie is en welke 
uitdagingen we daarbij tegenkomen. Wij voeren ook in 2020 
activiteiten uit om onze ambities uit het Raadsprogramma te 
realiseren. 

In 2020 vinden verkiezingen plaats vanwege de komst van 
Haaren bij onze gemeente. In deze perspectiefnota is de 
komst van Haaren niet in het meerjarenperspectief verwerkt. 
De nieuwe raad zal een visie formuleren met (nieuwe) 
ambities, afgestemd op het financiële meerjarenperspectief 
waarin de herindeling is verwerkt. 

In het laatste hoofdstuk is per programma de financiële 
weerslag te zien van de activiteiten die volgen uit onze 
ambitie. Een belangrijk aandachtspunt is dat we ook op de 
lange termijn een financieel gezonde gemeente blijven. In 

deze perspectiefnota maakt de raad dan ook keuzes die recht 
doen aan onze ambities en die borgen dat we klaar zijn voor 
de toekomst. 
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1. DIENSTVERLENEND OISTERWIJK

Dit programma betreft de thema’s met betrekking tot de dienst-
verlening vanuit de gemeentelijke organisatie en de bedrijfs-
voering. 

Bestuurlijke vernieuwing
Gemeentelijke organisatie
Wij hebben als gemeente Oisterwijk dagelijks te maken met 
(landelijke) ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen. De 

uitvoering van de ambities van de raad, onze bijdragen aan en 
inzet voor de regionale samenwerkingsverbanden én de voorbe-
reidingen voor de herindeling van Haaren leiden tot een extra 
inspanning van het ambtelijk apparaat. 

Met ingang van 2021 zijn wij wettelijk verplicht om als college 
zelf een in control statement te overleggen. Hierin wordt inzicht 
gegeven in de mate waarin de gemeente Oisterwijk in control 
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is. Wij maken daarom nu al stappen door verbeterde interne 
controle op de processen, een versteviging van het risicomana-
gement, een goed ingerichte informatiebeveiliging en borging 
van de naleving van wetgeving op de privacy (AVG) in GHO 
verband (samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk).

In 2020 brengen wij in kaart wat het effect is van al deze 
ontwikkelingen op de formatie en middelen van de gemeente. In 
deze perspectiefnota is een beperkte verhoging van het budget 
opgenomen voor telefonie en andere communicatiemiddelen, 
onder meer ten behoeve van de raad.

Volksvertegenwoordiging 
In 2020 vinden verkiezingen plaats, omdat Haaren vanaf 
1 januari 2021 bij de gemeente Oisterwijk komt. De nieuw 
gekozen raad staat voor de uitdaging de volksvertegenwoor-
diging in de nieuwe gemeente vorm te geven op een manier die 
herkenbaar is voor haar inwoners. In deze perspectiefnota is 
incidenteel extra budget opgenomen om de nieuwe raad hierbij 
ambtelijk te ondersteunen.

Financiën 
Gezonde bedrijfsvoering en weerstandsratio
Het college houdt vast aan het uitgangspunt uit het Raads-
programma voor ‘een financieel gezonde gemeente met een 
sluitende meerjarenbegroting’. Dit betekent dat wij structurele 
uitgaven moeten dekken uit structurele opbrengsten en dat 
we streven naar een weerstandsratio van 1,5. Zie verder de 
toelichting in hoofdstuk 4.

Belastingen, heffingen en leges
Om de in deze perspectiefnota vermelde noodzakelijke en 
onvermijdbare uitgaven ten behoeve van duurzaamheid, 
citymarketing en buitengebiedmanagement, verkeer en 
infrastructuur en bedrijfsvoering mogelijk te maken, is een 
verhoging van de inkomsten nodig en een taakstelling op het 
onderhoud van groen en de openbare ruimte. 

Het voorstel is om de toeristenbelasting te verhogen door 
het invoeren van een verhoging en differentiatie van het 
tarief per overnachting en een verhoging van de toeristen- en 
forensenbelasting op vaste standplaatsen. De toeristenbe-
lasting is de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks verhoogd, 
terwijl de voorzieningen waar de toeristen gebruik van maken 
de afgelopen 10 jaar flink zijn verbeterd en ook de komende 
jaren zullen verbeteren, denk daarbij aan de innovatie van 
de Lind, citymarketing en buitengebiedmanagement en de 
ontwikkeling van het KVL-terrein.

In de begroting zal een uitwerking komen van de effecten 
voor de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte als 
gevolg van de verwerkte taakstelling op het onderhoud.

De inkomsten voor de afvalstoffenheffing blijken niet 
toereikend om de kosten voor afvalverwerking te dekken. 
Voor zowel heffingen als leges geldt dat deze alleen mogen 
worden ingezet voor de dekking van de werkelijk gemaakte 
kosten. Doordat de opbrengsten uit kunststofinzameling fors 
lager uitvallen dan begroot en de kosten voor straatreiniging 
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met de nieuwe aanbesteding hoger uitvallen dan verwacht, 
zijn de inkomsten voor afvalverwerking structureel lager dan 
de door ons gemaakte kosten. Dit gat moet zonder aanvul-
lende maatregelen elders in de begroting worden gedicht. 
Wij verhogen daarom de afvalstoffenheffing om daarmee de 
kosten voor afvalverwerking volledig te dekken. Ook na deze 
verhoging blijft het tarief voor afvalstoffenheffing lager dan 
die in de ons omringende gemeenten.

We handhaven de kostendekkendheid op de leges. De 
invoering van de Omgevingswet heeft wel een effect op de 
leges vanaf 2021. Afhankelijk van de ambitie van de raad 
op de Omgevingswet, betekent dit ook iets voor de legesop-
brengst en de bijbehorende formatie. Deze zullen we pas tot 
uiting brengen in de volgende perspectiefnota.

Regionale samenwerking
Wij blijven de samenwerking actief opzoeken op lokaal, 
subregionaal en regionaal niveau. Hierdoor zijn wij bestuurs-
krachtig en klaar voor de toekomst. 
De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek zorgt vooral in 
operationele zin voor meer kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie 
van onze (interne) dienstverlening.
In Hart van Brabant-verband blijven we met negen 
gemeenten intensief samenwerken met name via de strate-
gische agenda op grotere vraagstukken, onder andere in het 
Sociaal Domein. 

In het samenwerkingsverband Midpoint breiden we in het 
Hart van Brabant onze acties en dienstverlening de komende 
jaren uit met als doel het ondersteunen van het midden- en 
kleinbedrijf en start ups in hun ambities.
Op automatiseringsgebied werken we met negen gemeenten 
en twee ketenpartners samen in Equalit-verband. We leren 
van elkaar op automatiseringsgebied en sluiten aan bij lande-
lijke ontwikkelingen.

Een dienstverlenende gemeente
Dienstverlening gemeente
Het afgelopen jaar hebben we inzichtelijk gemaakt wat nodig 
is om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op 
orde te krijgen. We gaan kijken hoe we de verbeterpunten 
uit die analyse kunnen oppakken binnen onze huidige organi-
satie.

Dienstverlening sociaal domein 
Eind 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de dienstver-
lening binnen het sociaal domein WMO/Jeugd. In 2020 stellen 
we incidenteel geld beschikbaar voor de inzet van een kwali-
teitscoördinator, die aan de hand van de uitkomsten van het 
onderzoek, verbeteringen in de processen uitwerkt en imple-
menteert. Daarbij zetten we in op een juiste rolverdeling. 
Na evaluatie van deze pilot in 2020 beoordelen we of er een 
structurele aanpassing nodig is in het takenpakket van de 
medewerkers en daarmee de formatie.
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Komst gemeente Haaren
Gevolgen voor de bedrijfsvoering
We bereiden ons de komende jaren voor op een gemeente-
lijke toekomst met de kern Haaren erbij. Dat betekent dat 
we de gemeentelijke organisatie toerusten om de uitbreiding 
van personeel en taken op te vangen. De financiële middelen 
voor de frictiekosten tijdens de overgangsperiode zijn al in de 
meerjarenraming opgenomen en worden daarom niet mee - 
genomen in deze perspectiefnota. 

Huisvesting toekomstige ambtelijke organisatie
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij Haaren 
bij Oisterwijk komt verwachten wij een groei van circa 
20% van de ambtelijke organisatie. Omdat het aantal 
medewerkers in het gemeentekantoor toeneemt, wordt de 
huidige indeling van het pand onderzocht en worden de 
noodzakelijke aanpassingen geïnventariseerd. Uitgangspunt is 
dat het aantal vierkante meters gelijk blijft. Ook wordt bij de 
nieuwe kantoorindeling nadrukkelijk rekening gehouden met 
het veranderend dienstverleningsconcept bij afdeling burger-
zaken en flexibel werken. Doel is met een efficiëntere indeling 
een toekomstbestendig pand te realiseren. De mogelijkheden 
worden de komende tijd verder onderzocht en in 2020 leggen 
we een voorstel aan de raad voor. 
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   2020 2021 2022 2023
Dienstverlenend Oisterwijk

Lasten
Gemeentelijke organisatie S -75 -60 -60 -60
Volksvertegenwoordiging I -30
Dienstverlening sociaal domein I -80
Incidentele baten op kapitaallasten I 57
Lagere opbrengsten kunststofinzameling S -150 -150 -150 -150
Hogere kosten straatreiniging na aanbesteding S -70 -70 -70 -70
   -348 -280 -280 -280

Hiervan komt ten laste van de algemene reserve
Volksvertegenwoordiging I -30
Dienstverlening sociaal domein I -80
Incidentele baten op kapitaallasten I 57
   -53 0 0 0

Totaal structurele lasten  -295 -280 -280 -280

Baten
Verhogen toeristenbelasting S 173 173 173 173
Verhogen afvalstoffenheffing S 220 220 220 220
   393 393 393 393

Tekort (-) / overschot (+)  98 113 113 113
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In dit programma zijn thema’s gebundeld die bijdragen aan 
de leefomgeving met alle voorzieningen en aspecten die 
daarbij horen.

Veiligheid
Oisterwijk wil een gastvrije en gevarieerde gemeente zijn, 
waar het prettig wonen en recreëren is. Veiligheid is hierin 

een bepalende factor voor zowel objectieve als subjectieve 
veiligheid. Wij streven naar een veilig en leefbaar Oisterwijk 
door het verminderen van criminaliteit, overlast en onveilig-
heidsgevoelens. 

De komende jaren zetten wij daarom extra in op drie 
thema’s: hennep en synthetische drugs, overlast (verward 

2. AANTREKKELIJK, DUURZAAM, 
GEZOND EN VEILIG OISTERWIJK
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gedrag, hangjeugd, openlijk geweld) en woninginbraken, 
fietsendiefstal en overvallen. In samenwerking met politie, 
Openbaar Ministerie, belastingdienst, Taskforce Brabant 
en Regionaal Informatie en Expertise Centrum werken we 
samen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 
Door samen de krachten te bundelen zorgen we voor signa-
lering, opsporing en het aanpakken van criminele activiteiten. 
Toezicht en handhaving in het buitengebied en op bedrijven-
terreinen zijn cruciaal in deze aanpak. Naast de intensieve 
samenwerking zijn de ogen en oren van inwoners een belang-
rijke factor in het signaleren van ondermijnende criminaliteit. 
We investeren in de meldingsbereidheid door inwoners.

Op straat zijn Buitengewoon Opsporings Ambtenaren 
(BOA’s) actief voor het toezicht op straat en handhaving van 
afgesproken regels. In het centrumgebied van Oisterwijk en 
Moergestel is cameratoezicht aanwezig om criminaliteit op 
straat actief op te sporen. Zo kunnen wij door middel van 
een aangesloten cameratoezichtpost direct anticiperen en 
reageren op verdachte situaties. 

Een structureel onderdeel van ons veiligheidsprogramma is de 
aansluiting bij de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 
We bundelen de krachten met 24 gemeenten, brandweer, 
GHOR en politie om zo goed voorbereid te zijn op rampen 
en crises. De Veiligheidsregio fungeert als een verbindende 
factor in het voorkomen van rampen en crises en mobiliseert 
de aangesloten partners als sprake is van een incident.

Parel in ’t Groen
Oisterwijk is een mooie groene gemeente. Onze ambitie is dat 
te blijven door aandacht te besteden aan de toegankelijkheid 
in de openbare ruimte en het onderhoud van het groen. In 
de begroting zal een uitwerking komen van de effecten voor 
de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte als gevolg 
van de verwerkte taakstelling op het onderhoud. We hebben 
daarbij aandacht voor de wensen van onze inwoners. 

In onze bosrijke omgeving is het de uitdaging om het groen 
te behouden en de wortelopdruk in de wegen te verminderen. 
We onderzoeken hoe we dit probleem structureel kunnen 
aanpakken en kijken op korte termijn hoe wij dat binnen onze 
bestaande middelen voor openbare ruimte kunnen oppakken.

Lokale economie 
Citymarketing en buitengebiedmanagement
Onder de vlag ‘Parel in ’t Groen’ zetten we in op meer naams-
bekendheid van Oisterwijk en het aantrekken van meer 
bezoekers. In 2019 is daarom een citymarketingorganisatie 
opgericht. We willen een eenduidig beeld creëren waarbij 
het buitengebied en het centrum één geheel zijn. Door ze te 
verbinden bereiken we dat toeristen onze voorzieningen in 
zowel het centrum als het buitengebied bezoeken.
Ons buitengebiedmanagement is daarbij belangrijk, omdat 
het, via gezamenlijke projecten, de krachten tussen de 
horeca- en recreatieondernemers in het buitengebied en 
toeristische partners in het centrum verbindt. Meer bezoekers 
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aan Oisterwijk betekent meer omzet bij onze ondernemers en 
meer werkgelegenheid. 

Vakantieparken en natuurrecreatie
Oisterwijk heeft vele vakantieparken waar het prettig 
verblijven en recreëren is. Vele toeristen komen hier op 
af. We willen dat de parken worden gebruikt zoals ze zijn 
bedoeld: voor vakantieverblijf en niet voor permanente 
bewoning. We blijven daarom inzetten op de zogenaamde 
transformatie van de vakantieparken en zoeken naar alter - 
n atieve permanente bewoning voor de arbeidsmigranten die  
op de vakantieparken wonen. 

Het huurcontract met Natuurmonumenten voor de exploi-
tatie van het Staalbergven loopt af. We voeren op dit moment 
een onderzoek uit naar de verschillende scenario’s voor de 
toekomstige exploitatie. Dit gebeurt in overleg met Natuur-
monumenten. Bij continuering en behoud van het zwembad is 
divers (groot) onderhoud nodig. In december 2019 leggen we 
een aantal uitgewerkte scenario’s voor aan de raad. 

Grondzaken en economie
Wij hebben in 2019 de leegstand op bestaande bedrijventer-
reinen geïnventariseerd met als doel beter zicht te krijgen 
op de wensen en behoeften van de ondernemers. De belang-
rijkste uitdaging wordt de verschillende partijen die hierbij 
betrokken zijn op één lijn te krijgen en te komen tot een 
gezamenlijke visie op toekomstige bedrijventerreinen en 
woningbouw.

Hieruit pakken wij vanuit grondzaken de volgende taken op: 
• Lokale en regionale economische ontwikkeling, versterken 

van regionale (innovatie)clusters 
• Lokale arbeidsmarkt versterken
• Aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat
• Aanpak (winkel)leegstand
In 2020 stellen wij een plan van aanpak op om tot deze 
besluitvorming te komen.

Erfgoed
Het is onze ambitie om de basis van het erfgoed op orde 
te hebben, zodat wij ons in kunnen zetten voor het behoud 
van monumenten, cultuurhistorische panden, archeologie 
en cultuurlandschap. Er wordt in samenspraak met belang-
hebbenden een toekomstbestendig erfgoedbeleid opgesteld. 
We maken een actuele inventarisatie en waardering van 
ons erfgoed door de cultuurhistorische waardenkaart op te 
stellen.

Wonen
In de woonvisie zetten we in op de thema’s demogra-
fische verandering (vergrijzing), toegankelijkheid voor lage 
inkomens, verduurzaming en inspelen op de vraag van de 
snel veranderende woningmarkt. Behoud en versterking van 
de woon- en leefkwaliteit van de dorpen staat centraal in ons 
beleid. 

Door de veranderingen in de demografie sluit het woning-
aanbod niet goed aan op de vraag. Er is sprake van 
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vergrijzing, er komen steeds meer kleine huishoudens en er 
is meer vraag naar woningen voor startende huishoudens. 
We willen enerzijds stimuleren dat ouderen doorstromen 
naar meer geschikte woningen, waardoor de eengezinswo-
ningen vrij komen. Dit doen we door onderzoek uit te voeren 
naar een regeling om doorstroom te bevorderen. Anderzijds 
komt er een stimuleringsregeling voor woningaanpassingen, 
zodat senioren hun woning geschikt kunnen maken en langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 

De druk op de sociale woningmarkt neemt toe, mede door 
de noodzaak voor ouderen om langer zelfstandig te blijven 
wonen, de afbouw van veelal klinische ggz-plekken en de 
instroom van vergunninghouders. Ook is er een tekort 
aan woningen die in de middeldure huurcategorie zitten. 
We proberen de realisatie van sociale huurwoningen voor 
huishoudens met lage inkomens te bevorderen. Dit doen 
we door actief met Leystromen te zoeken naar locaties 
waar sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. 
Ook willen we de particuliere markt aanspreken om sociale 
huurwoningen te realiseren, door middel van een subsidiere-
geling. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten maken we 
nieuw beleid.

Het is de bedoeling dat in 2050 alle woningen in Brabant 
energieneutraal zijn. Op dit moment heeft meer dan de helft 
van de woningen een energielabel lager dan C. Er zijn forse 
investeringen nodig voor de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad. We maken met de woningcorporatie 
afspraken over de verduurzaming van het corporatiebezit. 
Daarnaast willen we particuliere huiseigenaren stimuleren 
om hun huizen te verduurzamen middels een stimulerings-
lening.

Intensieve veehouderij en vrijkomende agrarische 
bedrijven
Het is de ambitie van de gemeente om een buitengebied te 
hebben waar het voor bewoners, agrariërs en recreanten 
leefbaar en prettig vertoeven is. Het is een uitdaging om 
alle functies van het buitengebied in balans te brengen, 
omdat de verschillende functies grote tegenstellingen 
kennen. In het nog vast te stellen veehouderijbeleid zal 
blijken welke instrumenten de gemeente kan inzetten om 
deze ambitie te bereiken. Opties hierbij zijn het hanteren 
van het geurbeleid als nieuw toetsingskader en (bestaande) 
regelingen voor veehouders die willen innoveren of die hun 
bedrijf willen beëindigen (VAB’s).

Verkeer en parkeren
We willen stimuleren dat meer inwoners gebruik gaan 
maken van duurzame vervoermiddelen, zoals fiets, trein en 
elektrische auto’s. Mobiliteit moet bijdragen aan een prettig 
woon- en leefklimaat en economische vitaliteit. Gelijktijdig 
zetten we in op het terugdringen van het aantal ongevallen 
waarbij fietsers zijn betrokken. 
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Dit bereiken we door beter onderhoud en aanleg van nieuwe 
fietspaden, zoals de realisatie van de snelfietsroute naar 
Tilburg (inclusief het verwerven van de benodigde gronden 
en het veranderen van de bestemming), het doortrekken van 
het fietspad langs de Ambachtstraat en de realisatie van een 
fietspad aan de noordzijde van het station naar de Heusden-
sebaan. We faciliteren het gebruik van elektrische auto’s door 
het plaatsen van laadpalen en het beschikbaar stellen van 
aparte parkeerruimte.
Een goede bereikbaarheid van de kernen is belangrijk. Er 
wordt in 2020 een plan van aanpak opgesteld voor het 
aanpakken van de verkeersonveilige situaties, waarin ook 
aandacht is voor de spoorwegovergangen in Oisterwijk. 
Voor de bereikbaarheid van Oisterwijk blijft het spoor een 
uitdaging, omdat het openen en sluiten van de spoorbomen 
een grote invloed heeft op de doorstroming. Daarnaast 
komt er een plan voor capaciteitsvergroting van de rotonde 
Pannenschuurlaan/Bedrijfsweg en wordt rekening gehouden 
met het nog vast te stellen verkeersplan Moergestel.
Het parkeren rondom het centrum blijft een aandachtspunt. 
Wij blijven alert door gericht te zoeken naar oplossingen, 
zoals het realiseren van een parkeerplaats voor het personeel 
van het gemeentekantoor, waardoor de druk op parkeren in 
het centrum vermindert. 

Volksgezondheid, sport en recreatiemogelijkheden 
Een gezonde leefstijl onder al onze inwoners, jong en oud, 
vinden we belangrijk. We werken daarom nauw samen met 

de GGD en de scholen en leveren in de regio een bijdrage aan 
een nieuwe gezondheidsnota. Via Natuurlijk Gezond laten we 
onze inwoners op een laagdrempelige manier in aanraking 
komen met sport, bewegen en cultuur. 

Oisterwijk heeft een rijk verenigingsleven en een kwalitatief 
hoogwaardig sportaanbod. Daar zijn we trots op en dat willen 
we zo houden. Daarom investeren we de komende jaren in 
het verbeteren van het onderhoud van onze buitensport-
accommodaties op basis van een meerjarige onderhouds-
planning.

Cultuurcentra
Cultuur neemt een belangrijke plek in binnen de Oisterwijkse 
samenleving. Het biedt onze inwoners de mogelijkheid om 
te inspireren, te ontwikkelen, te vormen en te vermaken. 
Daarom vinden we het belangrijk dat ons cultuuraanbod 
toegankelijk, rijk en gevarieerd is. Samen met stichting 
COM geven we komend jaar uitvoering aan de acties zoals 
genoemd in het integrale toekomstplan voor onze beide 
cultuurcentra. Met daarbij speciale aandacht voor betrok-
kenheid van onze inwoners, zodat we een cultureel aanbod 
krijgen van, voor en door de inwoners. 

Duurzaamheid
In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Regionale Energie 
en Klimaat Strategie (REKS) en de gemeentelijke Duurzaam-
heidsagenda is het onze ambitie om in 2050 een klimaat-
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neutraal Oisterwijk te realiseren. De klimaatwet is opgesteld 
op basis van het klimaatakkoord van Parijs en ligt nu ter 
vaststelling voor aan de Eerste Kamer. Vanuit deze wet 
en het landelijke klimaatakkoord (daarin staat hoe we de 
klimaatwet gaan uitvoeren) zijn gemeenten verplicht aan het 
Rijk een opgave te doen voor het grootschalige opwekken 
van duurzame energie. Wij zijn verplicht om –samen met 
de regiogemeenten van Hart van Brabant- een REKS op te 
stellen en uit te voeren (in de REKS wordt onder andere 
vastgelegd hoeveel windmolens en zonneweides we binnen 
de regio realiseren en op welke locaties dat mogelijk is). 
Daarnaast zijn we op grond van de klimaatwet/klimaatak-
koord verplicht om warmtetransitieplannen op te stellen en 
deze uit te voeren in de periode 2021–2050. In deze plannen 
wordt aangegeven hoe en wanneer welke wijken van het 
aardgas af gaan. 
Als we zelf deze beleidskeuzes niet maken zal het Rijk de 
keuzes voor ons maken, bijvoorbeeld door het aanwijzen van 
verplichte locaties voor het plaatsen van windmolens in onze 
gemeente (dit wordt een ‘proactieve aanwijzing’ van het Rijk 
genoemd). 

Omgevingswet
Wij zorgen dat we klaar zijn voor de komst van de 
Omgevingswet: op 1 januari 2021 wordt deze van kracht. 
Daarna stoppen de werkzaamheden niet. Er gelden namelijk 
lange overgangstermijnen om de inhoudelijke stukken en de 
organisatie omgevingswet-proof te hebben. 

De implementatie Omgevingswet is een omvangrijk proces. 
Hiervoor is in de eerste jaren, waarin veel geoefend, 
opgepakt en uitgewerkt wordt, veel capaciteit, energie en 
inzet nodig. We implementeren de Omgevingswet samen 
met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle. Hiervoor is een 
programmaplan opgesteld met de werkafspraken. Het is een 
uitdaging om dit traject samen vorm te geven, waarbij ook de 
lokale cultuur en identiteit wordt geborgd. Voor de inwerking-
treding van de Omgevingswet moeten de hiervoor benodigde 
processen op orde zijn binnen de gemeente. De belangrijkste 
zijn de vergunningverleningsprocessen en het vormgeven 
en vullen van het digitale stelsel. Eén van de onderdelen is 
het heroverwegen wat onze rol is als gemeente en hoe we 
willen samenwerken met de samenleving, waarbij iedereen 
competent is om met deze (nieuwe) rollen aan de slag te 
gaan. We gaan oefenen met houding en gedrag. De invoering 
van de Omgevingswet is een cultuurverandering voor zowel 
de gemeente als de inwoners en ondernemers. 
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   2020 2021 2022 2023
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond 
en veilig Oisterwijk

Lasten
Parel in ‘t Groen (taakstelling) S 65 65 65 65
Parel in ‘t Groen I -45 
Citymarketing en buitengebiedmanagement *) S -60 -60 -60 -60
Erfgoed I -20 -20
 Woonagenda I -50 -50 -50
Verkeer en parkeren (kapitaallasten) S  -12 -12 -32
Volksgezondheid, sport en recreatie S -50 -50 -50 -50
Volksgezondheid, sport en recreatie (kapitaallasten) I 200
Duurzaamheid S -90 -90 -90 -90
Omgevingswet I -50 -50 -50
   -100 -267 -247 -167

Hiervan komt ten laste van de algemene reserve
Parel in ‘t Groen I -45
Erfgoed I -20 -20
Woonagenda I -50 -50 -50
Volksgezondheid, sport en recreatie (kapitaallasten) I 200
Omgevingswet I -50 -50 -50 
   35 -120 -100 0

Totaal structurele lasten  -135 -147 -147 -167

Baten  0 0 0 0

Tekort (-) / overschot (+)  -135 -147 -147 -167

*) dekking door verhoging toeristenbelasting
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In dit programma zijn thema’s gebundeld die bijdragen aan 
een inclusieve samenleving waarin alle inwoners mee kunnen 
doen naar vermogen. Wij stimuleren en ondersteunen daar 
waar nodig de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van 
onze inwoners.

Sociaal domein
We blijven ook in 2020 verder koersen op een samenredzaam 
Oisterwijk, waarin iedereen mee kan doen, ook als dat niet 
vanzelf gaat. We sluiten aan bij de talenten, behoeften en 
mogelijkheden van onze inwoners. We zetten in op het zoveel 
mogelijk voorkomen van problemen, door te investeren in 

3. SAMENREDZAAM OISTERWIJK
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goede basisvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden 
in de wijk. Vragen van (kwetsbare) inwoners signaleren we 
tijdig. Samen lossen we deze vragen zo snel en goed mogelijk 
op door breed te kijken naar wat nodig is. We hanteren 
daarbij het principe: ‘ondersteuning zo licht als mogelijk, zo 
zwaar als nodig’. Maatwerk is het nieuwe normaal. We laten 
ons niet hinderen door schotten of regeltjes, maar bieden 
onze inwoners zoveel mogelijk de ondersteuning die bij hem/
haar past. We spannen ons in om zoveel mogelijk mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 
Want werk is immers een belangrijke bijdrage voor het 
meedoen in de maatschappij.

Sinds de drie decentralisaties van het sociaal domein in 2015, 
zijn we als gemeente samen met onze partners en inwoners 
volop bezig met de inrichting van het nieuwe zorg- en onder-
steuningslandschap. We hebben afgelopen jaren vooral 
gezorgd voor een goede overgang, waarbij niemand tussen 
wal en schip viel. Nu is het tijd om te werken aan versterking 
van onze integrale aanpak. We kunnen dat als gemeente niet 
alleen. We werken daarom nauw samen met onze vrijwil-
ligers, mantelzorgers, sociale advies- en cliëntenraden, het 
onderwijs, sociale ondernemers, maatschappelijke organi-
saties en andere partijen die zich volop inzetten voor een 
samenredzaam Oisterwijk. 

We werken langs de volgende vier bouwstenen aan een 
samenredzaam Oisterwijk (‘Koersdocument naar een  
Samenredzaam Oisterwijk’ – raad 20 december 2018):

1. Inclusief
2. Duidelijk en begrijpelijk
3. Dichtbij
4. Integraal

1. Inclusief
Inclusiviteit is het uitgangspunt bij ons handelen. Al onze 
inwoners moeten op hun eigen niveau, en naar eigen 
vermogen, mee kunnen doen in onze samenleving. Niemand 
wordt uitgesloten. Want mensen zijn gelukkiger wanneer 
ze betrokken zijn bij de maatschappij, betaalde arbeid of 
vrijwilligerswerk verrichten en zo zelfstandig als mogelijk 
kunnen wonen en leven. De gemeente Oisterwijk wil zich ook 
aansluiten bij het landelijk project Regenbooggemeenten.

Inclusie agenda
Naar aanleiding van een ratificatie van het VN-Verdrag 
Handicap zijn gemeenten verplicht een Lokale Inclusie 
Agenda op te stellen. We evalueren onze inclusie agenda 
jaarlijks om ervoor zorg te dragen dat al onze inwoners met 
een beperking mee kunnen doen in onze samenleving. 

Onderwijs 
Onderwijs is een belangrijke voorziening in onze samenleving. 
Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en participatie 
in onze samenleving. We blijven daarom investeren in onze 
onderwijsvoorzieningen. Met behulp van de Lokaal Educa-
tieve Agenda werken we samen met schoolbesturen, peuter-
speelzalen, kinderopvang en opbouwwerk aan onderwijs-
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stimulering. We maken afspraken over peuteropvang, aanpak 
van onderwijsachterstanden, passend onderwijs en Integrale 
Kindcentra (IKC). 

Ons onderwijsbeleid richt zich op (het vergroten van) onder-
wijskansen voor alle kinderen. We krijgen daarvoor ook geld 
van het Rijk op basis van de zogeheten gewichtenregeling. 
Er komt een nieuwe regeling die gevolgen heeft voor ons 
budget. De huidige regeling bepaalt op basis van het oplei-
dingsniveau van beide ouders hoeveel gewichtenleerlingen 
een school heeft. In de nieuwe regeling wordt er gekeken 
naar een combinatie van verschillende factoren, zoals oplei-
dingsniveau van beide ouders, herkomstland en verblijfsduur 
van de moeder in Nederland, en of ouders in de schuldsa-
nering zitten. Wij verwachten dat de scholen in Oisterwijk in 
de nieuwe regeling minder budget krijgen. Aangezien wij het 
belangrijk vinden dat kinderen uit achterstandsmilieus voor 
onderwijs in aanmerking komen, vinden wij het belangrijk om 
in hen te blijven investeren. Eventuele tekorten vangen we 
daarom op vanuit de subsidieregeling onderwijsstimulering.

Met het bestuur van P.I. school De Hondsberg werken we aan 
het vernieuwen van het schoolgebouw dat uit de vroege jaren 
’70 dateert. 

Werk en inkomen
Niet voor iedereen is werken vanzelfsprekend. Bij sommige 
mensen is er sprake van een afstand tot de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking, het ontbreken van 

een startkwalificatie of laaggeletterdheid. Het is onze ambitie 
om ervoor te zorgen dat ook deze mensen aan het werk 
kunnen. Onze uitstroom naar werk is hoog. Toch blijft het een 
uitdaging om een goede match te maken tussen openstaande 
vacatures en mensen die we begeleiden naar werk. 

Jeugdigen op het speciaal- en praktijkonderwijs die uitvallen 
en daardoor geen startkwalificatie hebben, komen moeilijk 
aan een baan en belanden daardoor in een uitkeringssituatie. 
Zij hebben vervolgens vaker hulp en ondersteuning nodig om 
aan het werk te komen (en blijven). We blijven inzetten op 
het tijdig signaleren en voorkomen van uitval op speciaal- en 
praktijkonderwijs, zoals via het project ‘jeugdwerkeloosheids-
vrije zone’. 

Een deel van onze inwoners heeft moeite met lezen en 
schrijven, waardoor meedoen in de maatschappij niet 
vanzelfsprekend is. Ook bij het vinden en behouden van een 
baan lopen deze mensen vaak tegen allerlei onverwachte 
problemen aan. We blijven daarom gericht op het signa-
leren en verbeteren van geletterdheid van onze inwoners. 
Met Het Lokaal Taalhuis Oisterwijk helpen we onze inwoners 
die moeite hebben met taal, lezen, rekenen, als ook digitale 
vaardigheden.

Statushouders en inburgering 
Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering 
ingevoerd en worden we als gemeente verantwoordelijk voor 
de begeleiding, huisvesting en integratie van statushouders. 
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We willen dat statushouders vanaf het eerste moment starten 
met hun inburgering. We maken daarom een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) voor onze statushouders. We 
ontwikkelen aanbod om werken en het leren van de Neder-
landse taal te combineren. We vinden het namelijk belangrijk 
dat onze statushouders actief onderdeel uitmaken van de 
Oisterwijkse samenleving. Een integrale aanpak is daarbij 
een vereiste. Komend jaar werken we aan de voorbereiding 
en implementatie van deze nieuwe wet. Uitgangspunt hierbij 
is dat uitvoering van de Wet Inburgering vanaf 2021 plaats 
vindt vanuit de beschikbare budgetten op het gebied van 
maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen. Het Rijk 
hevelt hiervoor de studiekosten die nu bij DUO beschikbaar 
zijn over naar de gemeenten. 

AZC
In 2019 neemt het college een besluit over de mogelijke 
verlenging per 1 december 2020 van de bestuursover-
eenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) inzake de opvanglocatie (AZC) in Oisterwijk. In 2020 
wordt door de gemeente geïnvesteerd in maatregelen om 
de overlast te beperken, besteden we extra aandacht aan 
onderwijs en sportvoorzieningen voor de bewoners van het 
AZC en starten we met een pilot om vroegtijdig problemen 
van jeugdigen te signaleren om daarmee de inzet van  
specialistische jeugdhulp te voorkomen.

Hulp en ondersteuning aan jeugdige inwoners
Ook komende jaren blijven we inzetten op het terugdringen 

en voorkomen van zware zorg bij jeugdigen. In regionaal 
verband werken we met de gemeenten in Hart van Brabant 
verder aan de resultaatgerichte inkoop van jeugd en de 
inzet van passende zorg die gemonitord en bijgestuurd 
wordt vanuit een goed werkende backoffice en contractma-
nagement. We werken verder aan de beheers- en verbeter-
maatregelen die zijn opgesteld, zoals de inzet van schakel-
functionarissen op scholen die in verbinding staan met het 
sociale team. Lokaal werken we vooral aan het voorkomen 
van het inzetten van dure zorg. We doen dat onder meer door 
dyslectie-screening te blijven aanbieden op scholen en via 
ons jongerenwerk in te zetten op het vroegtijdig signaleren 
van problemen. Ook blijven we inzetten op het verbreden en 
verstevigen van de samenwerking met huisartsen. We stimu-
leren de bekendheid van het sociaal team bij de huisartsen en 
continueren en verbreden de inzet van jeugd praktijkonder-
steuners bij huisartsen. 

De invoering van het gewijzigde woonplaatsbeginsel jeugd 
is uitgesteld van 2020 naar 2021. Volgens het gewijzigde 
woonplaatsbeginsel zal de gemeente van herkomst financieel 
verantwoordelijk worden voor een jeugdige bij jeugdhulp 
met verblijf, in plaats van de gemeente waar de jeugdige 
op dat moment verblijft. In Oisterwijk heeft dat gevolgen 
voor de jeugdigen die bij De Hondsberg verblijven (specia-
listische jeugdzorg met landelijk karakter). De kosten van 
de jeugdigen op De Hondsberg blijven in 2020 voor rekening 
van de gemeente Oisterwijk. Daarnaast wordt met ingang 
van de begroting 2019 de kosten van jeugd meer realistisch 
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begroot. Vanaf 2019 is het budgetneutrale kader voor de 
jeugdhulp losgelaten, omdat de aparte integratie uitkering 
nu is verwerkt in het gemeentefonds. Het is nog ondui-
delijk wat het (toekomstige) effect is van deze wijzigingen 
in de financiering. Daarnaast worden in 2019 en 2020 lokaal 
en regionaal diverse beheersmaatregelen genomen met 
de verwachting dat vanaf 2021 de kosten voor jeugdhulp 
dalen. Vandaar dat in deze perspectiefnota alleen voor 2020 
een incidenteel tekort van € 1.116.000 is opgenomen. Dit 
incidentele tekort zal ten laste worden gebracht van de 
algemene reserve.  

Hulp en ondersteuning aan volwassen inwoners 
We vinden het belangrijk dat inwoners met een advies- of 
hulpvraag snel en goed geholpen worden. En we hechten 
waarde aan een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig 
aanbod van voorzieningen. We kopen daarom met de 
gemeenten in de regio Hart van Brabant gezamenlijk Wmo 
begeleiding en Wmo hulpmiddelen in. Om regeldruk bij onze 
aanbieders te verminderen geven we in regionaal verband 
gezamenlijk uitvoering aan het contractmanagement en 
contractbeheer. 

We streven ernaar dat onze inwoners zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wonen en bieden daarvoor ook verschil-
lende voorzieningen aan, zoals trapliften, een scootmobiel of 
doelgroepvervoer. Op dit laatste wordt in steeds grotere mate 
een beroep gedaan. 

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is gewijzigd 
in één gelijk ‘abonnementstarief’. Dit leidt mogelijk tot een 
aanzuigende werking op het gebruik van Wmo voorzieningen. 
Wij kunnen nu nog niet inschatten wat het effect daarvan is 
op de Wmo uitgaven. 

We bereiden ons voor op een nieuwe gemeentelijke taak: 
beschermd wonen. Nu is dit belegd bij 43 centrumge-
meenten, maar per 2021 wordt beschermd wonen gedecen-
traliseerd naar alle gemeenten. Hiermee krijgen gemeenten 
er een flinke opgave erbij: ervoor zorgen dat mensen vanuit 
beschermd wonen kunnen uitstromen naar de wijk. Komend 
jaar gaan we aan de slag met het ‘klaar stomen’ van de 
wijken om ook deze kwetsbare mensen op te kunnen vangen, 
door onder meer te zorgen voor een dekkend palet aan 
voorzieningen in de wijk. 

2. Duidelijk en begrijpelijk 
Een duidelijk en begrijpelijk sociaal domein draagt ertoe bij 
dat inwoners met een (ondersteunings)vraag hun weg vinden. 
We willen dat het voor onze inwoners duidelijk is waar zij voor 
advies en met hulpvragen terecht kunnen. Daarom werken 
we aan één duidelijke plek waar dit kan. De kaders voor dit 
zogenaamde één loket zijn in 2019 door de raad vastge-
steld. In 2020 geven we uitvoering aan het loket volgens 
deze kaders en werken we aan verdere inkleuring ervan. 
Uitgangspunt is dat klanten direct naar de juiste professional 
worden doorverwezen. We borgen dat door te zorgen voor 
een goede vraagverheldering aan de voorkant. 
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We blijven ook inzetten op de digitale vindbaarheid van onze 
voorzieningen. Met de komst in 2019 van de Oisterwijkse 
sociale kaart hebben inwoners en professionals een overzicht 
van ons formele en informele aanbod. In 2020 werken we aan 
het vergroten van de bekendheid van de sociale kaart, zowel 
bij inwoners als bij professionals en maken we een actieplan 
om de sociale kaart up-to-date te houden. 

3. Dichtbij 
Een ‘sociaal domein dichtbij’ nodigt uit tot betrokkenheid 
bij je eigen omgeving. Het versterkt sociale veerkracht, 
voorkomt eenzaamheid en het maakt de stap naar het vragen 
om hulp kleiner. Zorg en ondersteuning wordt beter wanneer 
we het dichter bij de leefwereld van onze inwoners organi-
seren. Zo is er beter zicht op wat er speelt en kunnen we 
eerder signaleren. Voorwaarde is dat er goede basisvoorzie-
ningen en ondersteuningsmogelijkheden in de wijk zijn. 

De Oisterwijkse basisstructuur (‘het gewone leven’) hebben 
we in beeld gebracht. We werken de aanbevelingen uit het 
onderzoek verder uit, met als doel een stevige verankering 
tussen formele en informele initiatieven en een dekkend palet 
aan voorzieningen in de wijk. We passen daarbij maatwerk 
toe per wijk. Dat betekent dat ondersteuningsactiviteiten per 
wijk verschillend kunnen zijn. We werken aan het versterken 
van de samenwerking en infrastructuur in de wijken. We 
verstevigen de positie van het sociaal team in de wijken 
en zetten in op verbinding tussen sociaal team en onze 
wijkcentra. 

De wijkcentra spelen een belangrijke rol bij ontmoeting. Mede 
door de invoering van de Wmo 2015, waarbij wordt ingezet 
op het langer zelfstandig thuis wonen, neemt de behoefte 
van inwoners om elkaar op wijkniveau te kunnen ontmoeten 
toe en is er behoefte aan een aanspreekpunt per wijk. Met de 
besturen van onze wijkcentra werken we aan het investeren 
in de kracht van onze wijken. We stellen een toekomstvisie 
voor onze wijkcentra op en werken aan verdere professionali-
sering zodat het mogelijk wordt om af te schalen naar collec-
tieve voorzieningen in de wijk. 

4. Integraal 
Ondersteuningsvragen staan zelden op zichzelf. Oplossingen 
zitten vaak in de combinatie van (maatwerk)voorzieningen en 
de aanwezigheid van veel verschillende mogelijkheden aan 
ondersteuning. Combineren en kunnen variëren met voorzie-
ningen maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. We 
werken daarom verder aan de ontschotting van ons sociaal 
domein. 
We doen dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de 
inzet van wijk-GGD’ers in het kader van de sluitende aanpak 
voor mensen met verward gedrag ook in 2020 te continueren. 
In regio Hart van Brabant starten we met het zogenaamde 
‘maatpact’. We stellen financiële middelen beschikbaar om 
nieuwe manieren te realiseren die ondersteuning, zorg en 
werken combineren. 
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   2020 2021 2022 2023
Samenredzaam Oisterwijk

Lasten
Inclusief (werk en inkomen)  I 27
Inclusief (tekort jeugd) I -1.116
Dichtbij (basisstructuur en sociaal team) I -30
Dichtbij (toekomstvisie wijkcentra) I -25
   -1.144 0 0 0

Hiervan komt ten laste van de algemene reserve
Inclusief (werk en inkomen)  I 27
Inclusief (tekort jeugd) I -1.116
Dichtbij (basisstructuur en sociaal team) I -30
Dichtbij (toekomstvisie wijkcentra) I -25
   -1.144 0 0 0

Totaal structurele lasten  0 0 0 0

Baten  0 0 0 0

Tekort (-) / overschot (+)  0 0 0 0



25

4. FINANCIEEL BEELD 
EN RESERVEPOSITIE

Financiële uitgangspositie
Bij de start van deze perspectiefnota is de balans opgemaakt 
van de financiële positie van de gemeente. Daarbij is de 
programmabegroting 2019 als uitgangspunt genomen en zijn 
de verwachte mutaties in de inkomsten van het Rijk en de 
verwachte extra lasten meegenomen.

Uitgangspunt in deze perspectiefnota is een gezonde bedrijfs-
voering, ook op de lange termijn. Dit houdt in dat structurele 
uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten. Eventuele 
incidentele uitgaven worden gedekt uit incidentele baten of 
de algemene reserve. De ontwikkeling van de weerstandsratio 
maakt dat wij de komende jaren zorgvuldig moeten omgaan 
met onze uitgaven. Door een tegenvallend resultaat bij de 
jaarrekening 2018 als gevolg van een tekort bij Jeugd en de 
incidentele uitgaven in de begroting 2019 wordt een flink 
beroep gedaan op de algemene reserve van de gemeente. 
Hierdoor daalt de weerstandscapaciteit waardoor de 

weerstandsratio eind 2019 lager is dan de door de raad in het 
Raadsprogramma voorgeschreven 1,5. Met de keuzes in deze 
perspectiefnota bereiken we met ingang van 2020 weer bijna 
de met de raad afgesproken weerstandsratio.

Zowel de uitgaven als inkomsten in deze perspectiefnota zijn 
vermeld op prijspeil 2019 en worden zoals gebruikelijk bij de 
begroting 2020 geïndexeerd.
In deze perspectiefnota worden de extra structurele uitgaven 
voor de jaren 2020 tot en met 2023 gefinancierd met een 
verhoging van de toeristenbelasting en een taakstelling op 
het onderhoud van groen en de openbare ruimte. Door de 
afvalstoffenheffing te verhogen kunnen de tegenvallende 
inkomsten uit kunststofinzameling en de hogere kosten voor 
straatreiniging worden bekostigd. 

In onderstaand overzicht hebben we het effect van al deze 
ontwikkelingen in kaart gebracht.
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   2020 2021 2022 2023
Begroting 2019 - 2022  52 106 160 581
Ontwikkeling gemeentefonds  -17 -98 -57 -85
Cao-verhoging verrekend met compensatie Rijk  -182 -182 -182 -182
Hogere opbrengsten precario kabels en leidingen  250 250
Hogere rentelasten a.g.v. investeringen  -50 -50 -50 -50
Volksgezondheid, sport en recreatie  30 30 30 30
Uitgangspunt 2020 - 2023  83 56 -99 294

Lasten
Dienstverlenend Oisterwijk  -348 -280 -280 -280
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk  -100 -267 -247 -167
Samenredzaam Oisterwijk  -1.144
   -1.592 -547 -527 -447

Hiervan komt ten laste van de algemene reserve
Dienstverlenend Oisterwijk  -53
Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk  35 -120 -100
Samenredzaam Oisterwijk  -1.144 
   -1.162 -120 -100 0

Totaal structurele lasten  -430 -427 -427 -447

Baten
Verhogen toeristenbelasting  173 173 173 173
Verhogen afvalstoffenheffing  220 220 220 220
   393 393 393 393

Tekort (-) / overschot (+)  46 22 -133 240
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Verloop reserve en weerstandscapaciteit
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 onvoor-
ziene uitgaven, voortvloeiende uit de risico’s, op te vangen. 
De weerstandscapaciteit van de gemeente bestaat uit de 
algemene reserve.

De incidentele lasten worden verrekend met incidentele 
meevallers en kunnen ten laste worden gebracht van de 
algemene reserve. Het verloop van de reserve is daardoor als 
volgt:

  2019 2020 2021 2022 2023
Stand per 01/01 10.001 4.970 5.378 9.648 13.218
Mutaties begroting 2019 -5.241

Incidentele lasten PPN 2020:
Volksvertegenwoordiging  -30
Dienstverlening sociaal domein  -80
Incidentele baten op kapitaallasten  57
Parel in ‘t Groen   -45
Erfgoed  -20 -20
Woonagenda  -50 -50 -50
Volksgezondheid, sport en recreatie (kapitaallasten)  200
Omgevingswet  -50 -50 -50
Inclusief (werk en inkomen)   27
Inclusief (tekort jeugd)  -1.116
Dichtbij (basisstructuur en sociaal team)  -30
Dichtbij (toekomstvisie wijkcentra)  -25

Ontwikkeling grondexploitaties 210 1.570 4.390 3.670 1.620

Stand per 31/12 4.970 5.378 9.648 13.218 14.838
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In de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 is en wordt 
een fors beroep gedaan op de algemene reserve. Ook in 
2020 wordt een beroep gedaan op de algemene reserve 
om incidentele uitgaven op te vangen. De belangrijkste 
incidentele uitgave is het verwachte tekort bij Jeugd. De 
verwachte winsten bij het grondbedrijf zullen de algemene 
reserve, zodra deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd, weer 
verhogen. 

Weerstandsratio
De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de benodigde 
en beschikbare weerstandscapaciteit weer. In het Raadspro-
gramma “Samen werken aan de Parel in ’t Groen” heeft de 
raad besloten dat deze ratio minimaal 1,5 moet zijn om een 
gezonde bedrijfsvoering van onze gemeente te garanderen.

  2019 2020 2021 2022 2023

Weerstandsratio 1,38 1,49 2,68 3,67 4,12

Door de hiernaast beschreven daling van de algemene 
reserve daalt de weerstandsratio in 2019 onder dit door de 
raad gewenste niveau. Deze ratio valt echter nog steeds in 
de categorie voldoende, zoals in onderstaande tabel valt 
te lezen. Deze normtabel is ontwikkeld in samenwerking 
met de Universiteit Twente en biedt een waardering van de 
berekende ratio. 
Met de keuzes in deze perspectiefnota bereiken we met 
ingang van 2020 weer bijna de met de raad afgesproken 
weerstandsratio. 

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
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