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INLEIDING

Ander perspectief

Deze nota begint anders dan u van ons gewend bent. In 2020 zijn we  als 

samenleving voor een totaal onverwachte en onvoorziene situatie komen 

te staan door de uitbraak van het coronavirus.  Samen met het Rijk en de 

Veiligheidsregio zetten we alles op alles om zo goed mogelijk bij te dragen 

aan de gezondheid van onze inwoners. Door uitvoering van het maatrege-

lenpakket van het Rijk proberen we de (negatieve) maatschappelijke en 

economische gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Dit vraagt veel van 

bestuur, medewerkers en inwoners. De keuzes die we maken, zullen  

wellicht ook financieel meerjarig zijn weerslag hebben. Zodra wij enig 

beeld hiervan hebben, informeren wij u hierover. In deze perspectiefnota 

hebben we deze nog niet in kaart kunnen brengen, omdat de coronacrisis 

aan de orde van de dag is (april 2020).

Oisterwijk kiest

Desalniettemin kijken we vooruit en staan we voor belangrijke keuzes. 

Oisterwijk is een prachtige, groene en duurzame gemeente om te wonen, 

te werken en te recreëren. Dat willen we graag zo houden. De uitdaging 

voor Oisterwijk is om haar karakter te blijven houden ondanks structurele 

financiële tegenvallers. In deze perspectiefnota  ligt het accent daarom 

op de keuzes die we voor de toekomst maken. Daadkracht, creativiteit en 

samenwerking helpen ons om, ook met de komst van Haaren, Oisterwijk 

de zo kenmerkende glans te laten behouden!

De komende periode bepalen de volgende vijf hoofdopgaven het  

perspectief van Oisterwijk.

KOMST HAAREN

Allereerst zien we de komst van Haaren tegemoet: het mooie groene dorp 

Haaren dat aansluit bij het karakter van Oisterwijk. Na de verkiezingen 

voor een nieuwe gemeenteraad in november 2020, is dat vanaf 1 januari 

2021 een feit. Ondertussen werken we door om de dienstverlening te  

borgen, om de beleidsvraagstukken, gezamenlijk op te pakken. 

JEUGDZORG EN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

De enorme bezuiniging door het Rijk op met name de zorg voor de Jeugd 

raakt ons harder dan verwacht. We zien een toenemende vraag van  

inwoners naar ondersteuning vanuit de Wmo en jeugdhulp, waardoor we 

kampen met aanzienlijke financiële tekorten. Om deze ontwikkeling het 

hoofd te kunnen bieden, zijn we in regionaal verband gestart met diverse 

beheers- en verbetermaatregelen. Echter, gelet op de zorgelijke financiële 

situatie waarin de gemeente Oisterwijk verkeert, is er meer nodig om de 

zorg voor de mensen die het écht nodig hebben te kunnen blijven garan-

deren. Daarom hebben we u een strijdplan Sociaal Domein aangeleverd 
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met tal van aanvullende maatregelen die besparingen moeten opleveren. 

De financiële weerslag hiervan treft u in deze perspectiefnota aan.

DUURZAAMHEID

Richting 2050 hebben we een forse klus om klimaat- en energiebestendig 

te worden. In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Regionale Energie en 

Klimaat Strategie (REKS) en de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda is 

het onze ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  De focus ligt op het 

opstellen en uitvoeren van de REKS.

FINANCIËN OP ORDE

De investeringen in grote projecten van de  afgelopen jaren hebben voor 

onze gemeenschap een mooi resultaat opgeleverd (o.a. Den Donk,  

Tiliander, diverse brede scholen, verbouwing Durendael (2College). Daar 

hebben we de komende jaren nog veel profijt van. Hiermee zijn natuurlijk 

wel de nodige kapitaallasten gemoeid, die de komende jaren op onze  

financiële huishouding drukken. Ook is de reservepositie de afgelopen 

jaren fors afgenomen.  

Om de financiële positie van Oisterwijk niet verder te verslechteren, is het 

karakter van deze perspectiefnota beleidsarm en ligt de focus op  

maatregelen in de vorm van her prioritering, ambitiebijstelling en fasering 

in de tijd. Ook het feit dat Haaren moet “landen” in onze gemeente vraagt 

om deze focus.

Daarnaast proberen we de mogelijkheden die onze grond- en vastgoed-

portefeuille biedt zoveel mogelijk te benutten om onze reservepositie te 

verbeteren om financiële risico’s op te kunnen vangen.

LOKALE EN REGIONALE SAMENWERKING

De uitdagingen van Oisterwijk noodzaken ons tot meer samenwerking in 

het netwerk waar we deel van uitmaken. Een netwerk waarin we niet de 

enige zijn met een stevige financiële taakstelling. Samenwerking  

stimuleert creatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke  

uitdagingen en legt de (financiële) last op meerdere schouders. Hierdoor 

staan we samen sterker en kunnen we gericht invulling geven aan de 

maatschappelijke ambities van Oisterwijk. 

Bij al onze opgaven kijken we nadrukkelijk over onze grenzen heen. Over 

de huidige gemeentegrens naar Haaren. Over de grenzen richting onze 

partners in het Hart van Brabant en in GHO-verband (Goirle-Hilvaren-

beek-Oisterwijk). 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, economische en ecologisch zijn we verbonden 

met de vele lokale overheden die wereldwijd elke dag bezig zijn met het 

beste voor hun inwoners.
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Deze Perspectiefnota wijst de weg naar de begroting 2021 en de jaren 

daarna. De Global Goals nemen we wederom voor de begroting als  

uitgangspunt. De 17 goals stimuleren ons om breed en inclusief te  

handelen. Bovendien zetten de Global Goals de opgaven waar we als 

inwoners, medewerkers, college en raad voor staan in perspectief, zelfs 

in een financieel minder riante positie. Want we werken aan en voor een 

prachtige gemeente die in veel opzichten al heel veel kwaliteit biedt. 

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 (‘nieuwe’) Oisterwijk in het 

vizier.

Het college,  14 april 2020
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UITGANGSPUNTEN EN OPBOUW VAN DEZE NOTA

De volgende uitgangspunten bepalen de Perspectiefnota.

Basis: Raadsprogramma 2018-2021 

We werken aan de vastgestelde ambities uit het Raadsprogramma  

“Samen werken aan de Parel in ’t Groen” over de periode 2018-2021. 

Hieraan wordt uitvoering gegeven in drie programma’s. De al in gang 

gezette activiteiten in het kader van het Raadsprogramma worden in 2021 

vooralsnog voortgezet. Na de verkiezingen in november 2020 zal de  

nieuwe gemeenteraad met haar raads- of coalitieprogramma komen voor 

de volgende bestuursperiode.  

Fundamentele keuzes in ambities

Om het tij te keren in onze financiële positie stellen wij in deze Perspec-

tiefnota verschillende maatregelen en fundamentele keuzes voor die 

vanuit een (ambtelijke) Taskforce zijn voorbereid (zie ook Raadsinforma-

tiebrief m.b.t. financiële positie gemeente Oisterwijk). Hierbij houden we 

rekening met de ontwikkelingen die op ons afkomen. We hebben daarom 

zorgvuldig gekeken naar onze ambities op alle beleidsterreinen en  

beoordeeld welke ambities noodzakelijkerwijs moeten worden  

gerealiseerd. Deze activiteiten voeren we (conform begroting) uit. Om 

deze activiteiten  (blijvend) te financieren, zijn we genoodzaakt om onze 

ambities op andere (beleids)onderdelen bij te stellen, zodat onze totale 

structurele uitgaven per saldo drastisch verminderen. In deze perspectief-

nota zijn die ambitiebijstellingen weergegeven en, waar mogelijk,  

financieel ‘vertaald’ naar komende jaren. 

Keuzes hebben wij ook aan u voorgelegd waar het gaat om het sociaal 

domein. Afgelopen jaren kende onze gemeente een ruimhartig sociaal 

beleid, maar dat is door de jarenlange tekorten op het sociaal domein niet 

langer houdbaar. Het drieluik ‘zakelijkheid, beheersbaarheid en  

normaliseren´ is uitgangspunt geweest voor het opstellen van het  

Strijdplan met bijbehorende maatregelen. Evenals het credo dat we hulp 

en ondersteuning bieden ‘zo licht als kan, zo zwaar als nodig’. 

Een andere mogelijkheid om de toegenomen structurele kosten te  

financieren, is het verder verhogen van de  lasten voor de burger. Van 

deze mogelijkheid is ook gebruik gemaakt bij de ombuigingen van de 

Begroting 2020, waarbij een extra stijging van de OZB voor de jaren 2020 

en 2021 heeft plaatsgevonden.  Wij zien vooralsnog af van een verdere 

lastenverzwaring voor onze burgers door het verhogen van de  

gemeentelijke belastingen. 
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Beleidsarm/geen nieuwe ambities

Deze perspectiefnota kent daarom geen nieuw beleid en geen nieuwe 

ambities.  

Gezonde bedrijfsvoering

Uitgangspunt is een gezonde bedrijfsvoering, ook op de lange termijn. 

Zowel de uitgaven als inkomsten in deze perspectiefnota zijn vermeld op 

prijspeil 2020 en worden zoals gebruikelijk bij de begroting 2021  

geïndexeerd. De Gemeenschappelijke Regelingen kennen ieder een eigen 

indexeringssystematiek. Deze begrotingen worden zoals gebruikelijk  

separaat aan u  voorgelegd. Structurele uitgaven worden gedekt uit 

structurele inkomsten. Eventuele incidentele uitgaven worden gedekt uit 

incidentele baten of de algemene reserve. De ontwikkeling van de weer-

standsratio maakt dat wij de komende jaren zorgvuldig moeten omgaan 

met onze uitgaven. Voor iedere extra uitgave die we de komende jaren 

nog willen doen, zal dan ook aanvullende (financiële) dekking moeten 

worden gezocht, zowel voor de activiteit zelf als voor de bijbehorende  

formatie- en organisatiekosten. Dit kan door extra bezuinigingen of uit-

drukkelijk te zoeken naar mogelijkheden om opbrengsten te genereren.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn we uitgegaan van de op dat 

moment bekende ontwikkelingen en gegevens. Dit betreft bijvoorbeeld 

de introductie van een nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds. De 

besluitvorming over deze herijking is met een jaar uitgesteld naar 2022. 

De effecten hiervan zijn nog niet te overzien omdat een eerste opzet van 

de nieuwe verdeelsystematiek wordt herzien nadat bleek dat ‘plattelands-

gemeenten’ teveel nadelige gevolgen hiervan zouden ondervinden. Nader 

onderzoek naar een nieuwe verdeelsystematiek vindt vervolgens plaats. 

De uiteindelijke herverdeeleffecten zijn sterk afhankelijk van de keuzes 

die door het nieuwe kabinet worden gemaakt in het verdeelmodel zelf. 

De effecten daarvan kunnen substantieel zijn. In een maximaal scenario 

voor Oisterwijk is aangegeven dat een we een negatief herverdeeleffect 

van 8% kunnen krijgen, omgerekend een nadeel van ca. € 3 mln (aantal 

inwoners maal €100). We zetten dan ook in op een lobby richting het Rijk 

samen met Tilburg en de omliggende gemeenten en in samenwerking met 

de VNG. In deze nota is een mogelijk herverdeeleffect van het gemeente-

fonds als PM-raming opgenomen en zodra er meer duidelijkheid is, zullen 

wij u hierover informeren.  
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Indeling

De indeling van deze nota is als volgt:

1. De komst van Haaren

2. Dienstverlenend Oisterwijk

3. Aantrekkelijk, duurzaam, gezond en veilig Oisterwijk 

4. Samen redzaam Oisterwijk

5. Financieel beeld en reservepositie

De hoofdstukken 2 t/m 4 sluiten aan op de programma’s in de  

meerjarenraming, waarbij vooral de aandacht ligt bij de keuzes die we 

voor komende jaren maken.

In  hoofdstuk 5 is per programma de financiële weerslag te zien van de 

activiteiten die volgen uit onze bijgestelde ambities. Een belangrijk  

aandachtspunt is dat we ook op de lange termijn een financieel gezonde 

gemeente zijn en blijven. Met deze perspectiefnota maakt uw raad dan 

ook keuzes die recht doen aan onze bijgestelde ambitie. Hiermee bouwen 

we samen aan een toekomst, die ook (weer) financieel gezond is. 

In deze perspectiefnota is de komst van Haaren niet in het  

meerjarenperspectief verwerkt. De nieuwe raad zal een raadsprogramma 

of coalitieakkoord  formuleren met (nieuwe) ambities, afgestemd op het 

financiële meerjarenperspectief waarin de herindeling (budgetneutraal) is 

verwerkt. In hoofdstuk 1 gaan we hier uitgebreider op in.
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DE KOMST VAN HAAREN1
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Wij zijn blij met de komst van Haaren. Per 1 januari 2021 verwelkomen 

we de inwoners van dit mooie groene dorp in onze gemeente Oisterwijk,  

parel in ‘t Groen. 

Besluitvormingsproces

De begroting 2021 moet voor 15 november 2020 worden ingediend bij 

de provincie. Dat betekent dus dat uw Raad hierover een besluit neemt. 

Om de democratische legitimiteit te waarborgen, mogen er in de vast te 

stellen begroting geen zaken staan die betrekking hebben op het nieuwe 

grondgebied (met uitzondering van de frictiekosten die specifiek met de 

herindeling samenhangen). 

De financiële invlechting van Haaren vindt vervolgens plaats in de vorm 

van een besluit tot begrotingswijziging door de nieuwe raad. Dit gebeurt 

bij voorkeur zo spoedig mogelijk na installatie zodat de rechtmatigheid 

van inkomsten en uitgaven niet in het geding komt. Het dorp Haaren 

maakt dus formeel geen onderdeel uit van de besluitvorming over de  

begroting 2021. We kunnen u echter te zijner tijd, bijvoorbeeld via een 

(niet vast te stellen) bijlage bij de begroting, wél op hoofdlijnen inzicht 

bieden in de te verwachten financiële consequenties van de komende  

begrotingswijziging. 

Budgetneutraliteit

Een uitgangspunt dat we hanteren bij het opstellen van de begrotings-

wijziging is budgetneutraliteit. Dit betekent dat de baten en lasten die we 

opnemen in de begroting in absolute euro’s gelijk aan elkaar zijn. Ook 

regelen we de samenvoeging financieel,  administratief en qua personele 

capaciteit goed en beleidsarm in.

Onvoorzien

Een uitgangspunt dat we vervolgens willen toepassen, is om binnen het 

totaal van die uitgavenbudgetten een vrije ruimte te begroten voor  

onvoorziene zaken. Het gaat om 10% van de totale budgetruimte van 

de kern Haaren, die we vooralsnog ‘apart’ zetten (in de vorm van een 

stelpost) om in de jaren na de herindeling onze meerjarenbegroting te 

kunnen finetunen door budgetten op te plussen daar waar dat het hardst 

nodig is. Dat lijkt misschien veel, maar doet in onze ogen wel recht aan de 

onzekerheden en risico’s die gepaard gaan met een eerste begroting voor 

het afgesplitste dorp. Bovendien doet het ook recht aan een goede landing 

van de kern Haaren in onze begroting. 
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Uit eerdere beoordelingen van de fi nanciële positie van de gemeente 

Haaren is gebleken dat de gemeente fi nancieel gezond is. Volgens de 

laatste prognoses kan Haaren deze kwalifi catie tot de splitsingsdatum ook 

blijven waarmaken. Het grootste risico voor Haaren in het laatste jaar van 

haar bestaan betreft eigenlijk de kosten van de herindeling zelf. 

Frictiekosten

Voor de incidentele kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de 

herindeling, ontvangen we een vergoeding van het rijk in de vorm van een 

hogere gemeentefondsuitkering. Deze beslaat de periode 2019-2024. In 

totaal gaat het om € 3,2 miljoen, waarvan ruim € 0,3 miljoen voor de 

specifi eke taken die we als rechtsopvolger moeten uitvoeren. De bijdrage 

is vrij besteedbaar. Hoewel het in dit stadium lastig is in te schatten wat 

de verwachte frictiekosten zullen zijn, hebben we geen aanwijzingen dat 

het totale budget ontoereikend zou zijn.

We hebben de herindelingsbijdrage in combinatie met een stelpost voor 

frictiekosten overigens al sinds 2019 neutraal in de (meerjaren)begroting 

opgenomen. Binnen de afzonderlijke jaarschijven zijn baten en lasten niet 

aan elkaar gelijkgesteld, dat is een bewuste keuze geweest om meer recht 

te doen aan het verwachte werkelijke uitgavenpatroon. 

In 2020 verwachten we meer uitgaven te doen dan begroot. Dat is van 

invloed op de reservepositie eind 2020 (verschuiving van ca € 1 mln). 

Schematisch zijn de beschreven uitgangspunten als volgt in beeld te 

brengen (NB de gehanteerde bedragen zijn vooralsnog indicatief):
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Zoals gezegd, zullen we het totale frictiekostenbudget meerjarig gezien 

niet overschrijden.

Voorzieningenniveau

Vanaf 1 januari 2021 wordt het beleid van Oisterwijk van toepassing op de 

inwoners van Haaren, waarbij er voor een aantal zaken een overgangsre-

geling geldt en het beleid van Haaren nog voor maximaal 2 jaar geldt. Het 

is de bevoegdheid van het nieuwe bestuur om daar al dan niet wijzigingen 

in aan te brengen. 

Personeel en huisvesting toekomstige ambtelijke organisatie

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij het dorp Haaren bij 

Oisterwijk komt, verwachten wij een groei tussen de 15% en 20% van de 

ambtelijke organisatie. De exacte groei is afhankelijk van de mate waarin 

er op bepaalde functies c.q. afdelingen mogelijke efficiëntie-voordelen zijn 

te behalen. De gemeentelijke organisatie rusten we toe om de uitbreiding 

van taken op te vangen. Omdat het aantal medewerkers in het gemeen-

tekantoor toeneemt, is de huidige capaciteit van het pand onderzocht en 

worden de noodzakelijke aanpassingen geïnventariseerd. Uitgangspunt is 

dat het aantal vierkante meters gelijk blijft. Doel is om alle medewerkers 

in een werkplek dan wel een flexibele werkplek te kunnen faciliteren in het 

gemeentehuis aan de Lind of op de gemeentewerf.
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DIENSTVERLENEND OISTERWIJK22
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Dit programma betreft de thema’s met betrekking tot de dienstverlening 

vanuit de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering. 

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 voorbereidingen voor de herindeling van 

Haaren leiden tot een extra inspanning van het ambtelijk apparaat. 

Vanaf boekjaar 2021 zijn wij wettelijk verplicht om als college een  

rechtmatigheidsverantwoording af te leggen in de jaarstukken. Deze  

verantwoording vervangt de huidige rechtmatigheidsverklaring van de  

accountant. Het ministerie van BZK en de commissie BBV zijn bezig met 

de uitwerking. In 2020 treffen wij hiervoor reeds voorbereidingen en  

komen met een uitwerking op de vraag wat de ambities zijn t.a.v. de 

rechtmatigheidsverklaring. Daarbij denken we ook na over de langere 

termijn visie om de rechtmatigheidsverklaring door te trekken naar een 

“in control statement”, waarin wij ook een verklaring afgeven van de mate 

waarin de gemeente in “control” is. De rechtmatigheidsverantwoording 

bereiden we voor door een steeds betere interne controle op de  

processen, een versteviging van het risicomanagement, een goed  

ingerichte informatiebeveiliging en borging van de naleving van wetgeving 

op de privacy (AVG) in GHO verband (samenwerking Goirle, Hilvarenbeek 

en Oisterwijk).

Volksvertegenwoordiging 

In 2020 vinden verkiezingen plaats, omdat Haaren vanaf 1 januari 2021 

bij de gemeente Oisterwijk komt. De gemeenteraad wordt op basis van 

het inwoneraantal uitgebreid naar 23 raadsleden. De nieuw gekozen raad 

staat voor de uitdaging de volksvertegenwoordiging in de nieuwe  

gemeente vorm te geven op een manier die herkenbaar is voor haar  

inwoners. Deze perspectiefnota kan dan ook nog niet ingaan op de inhoud 

van het nieuwe raadsakkoord / coalitieakkoord vanuit de nieuwe raad die 

in januari 2021 wordt geïnstalleerd. Het jaar 2021 kan dan ook gebruikt 

worden als overgangsjaar en voorbereiding op het meerjarenperspectief 

vanuit het nieuwe raads- of coalitieprogramma voor 2022-2025.

Oisterwijk Bouwt verder

In de nieuwe raadsperiode wordt verder gebouwd aan de koers die deze 

raadsperiode is ingezet; zichtbaar zijn in de samenleving. Wij zijn  

dichterbij de inwoners actief en stimuleren en faciliteren de initiatieven 

van inwoners, ondernemers en organisaties. Ook de gemeente Oisterwijk 

staat voor grote opgaven. Deze kunnen alleen succesvol zijn als de in-

woners en (maatschappelijke) organisaties worden betrokken en invloed 
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hebben op beleid en de uitwerking daarvan. 

De wijkbezoeken vormen een vast onderdeel van onze werkwijze om in 

gesprek te zijn met inwoners en van hen te horen wat er in de wijk leeft 

en wat er nodig is. 

De gemeenteraad bouwt verder aan de versterking van zijn verbindende 

en volksvertegenwoordigende rol en verankert daarbij de ingezette veran-

deringen in zijn werkwijze en vergadermodel. 

FINANCIËN 
Gezonde bedrijfsvoering en weerstandsratio

Het college houdt vast aan het uitgangspunt uit het raadsprogramma voor 

‘een financieel gezonde gemeente met een sluitende meerjarenbegroting’. 

Dit betekent dat wij structurele uitgaven moeten dekken uit structurele 

opbrengsten en dat we ondanks de verslechterde financiële positie blijven 

streven naar een weerstandsratio van 1,5. Zie verder de toelichting in 

hoofdstuk 4.

Belastingen, heffingen en leges

Behoudens indexering is de  OZB niet-woningen en woningen de laatste 

jaren niet verhoogd,  terwijl de voorzieningen voor zowel inwoners als 

ondernemers de voorgaande jaren zijn toegenomen. In de meerjarenra-

ming 2020-2023 is besloten als een van de ombuigmaatregelen de OZB 

niet-woningen en woningen, zowel in 2020 als in 2021 , met 10% te ver-

hogen. De hondenbelasting wordt vanaf 2021 afgeschaft. Deze is verdis-

conteerd in de extra verhoging van 10% op de OZB. Vanaf 2022 gaan we 

uit van de jaarlijkse indexering conform voorgaande jaren.

Het precariotarief voor het Lindeplein wordt gelijk getrokken met De Lind. 

De tijdelijke verlaging precariotarief op het Lindeplein wordt daarmee 

beëindigd.

De inkomsten voor de afvalstoffenheffing worden toegerekend aan de 

afvalstoffenheffing per gebruiker. Voor zowel heffingen als leges geldt 

dat deze alleen mogen worden ingezet voor de dekking van de kosten. 

We hanteren kostendekkendheid op de leges en gaan daarbij uit van een 

kostendekkendheid van meer dan 90% zoals bekrachtigd bij de behande-

ling van de begroting 2020. De invoering van de Omgevingswet heeft wel 

een effect op de leges vanaf 2022. Afhankelijk van de ambitie van de raad 

op de Omgevingswet, betekent dit ook iets voor de legesopbrengst en de 

bijbehorende formatie. De legesopbrengsten zullen dalen doordat voor 

gevolgklasse 1 de vergunningplicht vervalt. Betekent dus - afhankelijk van 

de situatie - geen leges meer voor bijvoorbeeld grondgebonden eenge-

zinswoningen, woonboten of vakantiewoningen. Hiervoor in de plaats 

komt een meldplicht. Voor de PPN 2022 gaan we onderzoeken of we de 

legesverordening dusdanig kunnen aanpassen dat we het tekort aan 

legesopbrengsten (deels) kunnen opvangen. Vooralsnog is dit het meest 

realistisch scenario. 
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REGIONALE SAMENWERKING
Wij blijven de samenwerking actief opzoeken op lokaal, subregionaal en 

regionaal niveau. Hierdoor zijn wij bestuurskrachtig en klaar voor de  

toekomst. 

De samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek zorgt vooral in operatio-

nele zin voor meer kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van onze (interne) 

dienstverlening. Aan de hand van een samenwerkingsagenda op basis van 

het harmonisatieplan zal aan de netwerksamenwerking uitvoering worden 

gegeven.

In Hart van Brabant-verband blijven we met negen gemeenten intensief 

samenwerken met name via de strategische agenda op grotere  

vraagstukken, onder andere in het Sociaal Domein en de REKS. 

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 tien gemeenten en twee  

ketenpartners samen in Equalit-verband. We leren van elkaar op  

automatiseringsgebied en sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen.

EEN DIENSTVERLENENDE GEMEENTE 
De afgelopen jaren hebben wij inzichtelijk gemaakt wat nodig is om onze 

dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde te krijgen en  

richten ons ieder jaar op een ander kanaal om de dienstverlening te  

verbeteren, hierbij kijken we ook naar digitale mogelijkheden zoals  

geboorteaangiften digitaal verzorgen. Door de steeds verdergaande  

digitalisering is het mogelijk het gemeentekantoor een dagdeel meer te 

sluiten om daarmee kosten te kunnen besparen en de flexibele schil aan 

inhuur te verkleinen.

Het afgelopen jaar 2019 heeft de kwaliteitscoördinator als verbinder  

binnen de ambtelijke organisatie, ervoor gezorgd dat werkprocessen op 

het gebied van Wmo en Jeugdwet effectiever en efficiënter zijn gemaakt. 

De kwaliteitscoördinator draagt zorg voor de borging door zijn/haar  

inbreng om processen te verbeteren, en door het inregelen van  

beleidswijzigingen en beheersmaatregelen. Deze functionaris is van  

essentieel belang en wordt vanaf 2021 structureel ingezet. De financiering 

van deze extra personeelslasten wordt opgevangen binnen de totale  

personeelsbegroting van Oisterwijk (inclusief Haaren).

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
Binnen Oisterwijk zijn we continu bezig met het steeds meer en  

verdergaand automatiseren en digitaliseren van onze processen.  

Landelijke voorzieningen moeten worden ingericht om het voor de  

inwoners steeds makkelijker en digitaal toegankelijk te maken. De  

verdergaande digitalisering leidt geleidelijk aan tot een verschuiving van 

taken en zal op termijn gaan leiden tot een efficiëntere inzet van  
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formatie (in de vorm van hogere productiviteit). Ook zien we een toename 

in aantal gebruikers: ook externe partijen die voor ons werken, moeten 

voor hun dienstverlening gebruik kunnen maken van onze voorzieningen. 

WET DIGITALE OVERHEID
Per 23 september 2020 moeten alle websites en webapplicaties van over-

heidsinstanties in de gehele EU voldoen aan de eisen en verplichtingen die 

volgen uit de wet Digitale Overheid. Het voldoen aan de eisen en verplich-

tingen vraagt extra capaciteitsinzet en investeringen in techniek en jaar-

lijkse audits, aanpassingen van processen en organisatiebewustzijn.

WACHTGELD BESTUURDERS
Wachtgelden van bestuurders zijn afgelopen jaren niet (meer) in de per-

soneelsbegroting opgenomen. Jaarlijks zien we echter wel een uitgave van 

gemiddeld € 100.000, te verantwoorden als ‘incidentele’ last in de Berap. 

In 2019 is dit geanalyseerd. Conclusie is dat we vanwege het structurele 

karakter van deze uitgave beter een post in de meerjarenbegroting 

kunnen opnemen. 

WEGVALLEN HUUROPBRENGSTEN PAND SCHOOLSTRAAT 1
Het pand aan de Schoolstraat 1 is verkocht. Dit betekent dat de 

structureel begrote huuropbrengsten komen te vervallen. De 

verkoopopbrengst van het pand is meegenomen in de jaarrekening 2019.



17

AANTREKKELIJK, DUURZAAM, GEZOND EN VEILIG OISTERWIJK33
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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 is een gastvrije en gevarieerde gemeente, waar het prettig  

wonen en recreëren is. Veiligheid is hierin een bepalende factor. Wij 

streven naar een veilig en leefbaar Oisterwijk door het verminderen van 

criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. 

Zoals in het beleidsplan veiligheid 2019-2023 is bepaald zetten wij extra 

in op drie thema’s: ‘hennep en synthetische drugs’, ‘overlast’ (verward 

gedrag, hangjeugd, openlijk geweld) en ‘woninginbraken, fietsendiefstal 

en overvallen’. 

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.

De gemeente Oisterwijk is in het kader van het uitvoeren van haar verant-

woordelijkheid voor de brandweerzorg in de breedste zin, primair verant-

woordelijk voor de brandkranen. Brabant water heeft de huur van brand-

kranen in het verleden niet doorbelast, maar zal dit vanaf 2021 wel doen.

PAREL IN ’T GROEN
Oisterwijk is een mooie groene gemeente. Onze ambitie is om dat te 

blijven door aandacht te besteden aan de toegankelijkheid in de openbare 

ruimte en het onderhoud van het groen. In de begroting 2021 komt een 

uitwerking van de effecten voor de kwaliteit van het groen en de  

openbare ruimte als gevolg van de bij de begroting 2020 verwerkte  

taakstelling op het onderhoud. We hebben daarbij aandacht voor de  

wensen van onze inwoners. 

In onze boomrijke gemeente is het een uitdaging om de wortelopdruk 

in de wegen te verminderen en toch het groen te behouden. We hebben 

onderzocht hoe we dit probleem structureel kunnen aanpakken. Hieruit is 

duidelijk geworden dat wij de problematiek binnen onze bestaande  

middelen voor openbare ruimte niet opgelost krijgen. Bij gebrek aan  

aanvullende middelen maken we de keuze om de overlast van worteldruk 

aan te pakken door het  creëren van duurzame standplaatsen voor bo-

men. Dat betekent dat we de wortelopdruk zoveel mogelijk en structureel 

aanpakken binnen lopende en geplande werken en projecten. Dit heeft 

voorrang op het zoeken naar en uitvoeren van incidentele oplossingen 

voor wortelopdruk. Als de wortelopdruk te groot is, zullen soms (grote) 

bomen moeten wijken, in dat geval zullen wij zorgdragen voor  

compensatie.
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LOKALE ECONOMIE 
We blijven werken aan een prettig vestigingsklimaat voor onze onderne-

mers door de acties uit het herijkte uitvoeringsplan economie uit te voe-

ren alsmede door het inzetten van onze accountmanager ondernemers. 

Ook heten we de ondernemers(verenigingen) uit Haaren welkom bij Oi-

sterwijk! In 2020 hebben al diverse kennismakingsbijeenkomsten plaats-

gevonden en zijn de ondernemers geïnformeerd over het Oisterwijkse 

beleid. In 2021 hopen we de goede samenwerking verder te verstevigen. 

Vakantieparken 

We blijven insteken op vakantieparken waar het prettig verblijven en  

recreëren is. Vele toeristen komen hier op af. We willen dat de parken 

worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: voor vakantieverblijf en niet 

voor permanente bewoning. Dat betekent dat we de resultaten van het 

project ‘veilig en duurzaam recreëren’ zullen moeten borgen door tijdig 

toezicht en de bijbehorende handhaving. Met de parken zonder toeristisch 

perspectief zijn wij in dialoog met diens bestuur, het burgerinitiatief,  

omwonenden en andere belanghebbenden, gestart in november 2019, 

over de toekomst van parken zonder toeristisch perspectief.

Toerisme en recreatie

Onder de vlag ‘Parel in ’t Groen’ zetten we in op meer naamsbekendheid 

van Oisterwijk en het aantrekken van meer bezoekers. Onze citymarke-

tingorganisatie werkt aan een eenduidig beeld 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 recreatie-

ondernemers in het buitengebied en toeristische partners in het centrum 

verbindt. Meer bezoekers aan Oisterwijk betekent meer omzet bij onze 

ondernemers en meer werkgelegenheid.

Erfgoed

De ambitie om de basis van het erfgoed op orde te hebben, zetten we 

voort voor het behoud van monumenten, cultuurhistorische panden,  

archeologie en cultuurlandschap. We geven uitvoering aan het  

Erfgoedbeleid en maken een actuele inventarisatie en waardering van ons 

erfgoed door de cultuurhistorische waardenkaart op te stellen.

WONEN
In 2019 is de Woonagenda 2019-2023 vastgesteld. In de woonagenda 

staan alle acties opgenomen die de komende jaren op het gebied van  

wonen zullen worden opgepakt. 

De woningmarkt staat op dit moment onder druk. Aan de ene kant  

willen we kijken welke stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn om  
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mensen te verleiden om doorstroming op gang te brengen. Aan de andere 

kant willen inzetten op het toevoegen van woningaanbod dat past bij de 

vraag. We toetsen daarop via het nog te ontwikkelen afwegingsmodel en 

de Woningbouwprogrammering 2019-2028. Dit betekent ook dat we willen 

stimuleren dat er meer sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dit 

doen we zowel met particuliere partijen als met de woningcorporaties via 

de jaarlijkse prestatieafspraken.

Voor ontwikkelingen en bijzondere doelgroepen houden we bijzondere 

aandacht. Ook hierover maken we afspraken met de woningcorporaties. 

Daarnaast zet de groei van het aantal arbeidsmigranten in de regio Hart 

van Brabant de komende jaren door. Het is daarom belangrijk dat wij  

inzetten op beleid over de huisvesting van de arbeidsmigranten zodat 

werkgevers en huisvesters weten waaraan de huisvesting moet voldoen 

en wat geschikte locaties zijn.

Tot slot zorgt de herindeling van Haaren voor uitdagingen op het gebied 

van wonen. Dit vormt de aanleiding om de Woonvisie uit 2011 te herzien. 

We gaan na de herindeling kijken naar wat de belangrijkste woonopgaven 

zijn voor onze gemeente. 

Er zijn, naast de toevoeging van Haaren, twee bijzondere onderdelen die 

onderdeel worden van de nieuwe woonvisie:

Beleid over huisvesting in woonwagens. Het maken van beleid over  

woonwagens is een verplichting vanuit het ministerie naar aanleiding van 

uitspraken van het Europese hof voor de rechten van de mens.

Beleid over woonzorgvormen. Op dit moment is de behoefte aan  

verschillende woonvormen voor verschillende zorggroepen (denk daarbij 

aan mensen met dementie en mensen met psychische problemen) nog 

niet in beeld. Dit maakt dat het op dit moment moeilijk is om een  

afweging te maken over de verschillende initiatieven die zich bij de  

gemeente melden. 

Vanaf 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor  

Beschermd Wonen. Dit maakt de urgentie om de behoefte aan wonen 

voor de verschillende zorggroepen in beeld te krijgen nog groter. Voor 

deze nieuwe zorggroep vanuit het beschermd wonen geldt, dat zij  

grotendeels niet direct naar een eigen woning kunnen. Waarschijnlijk zijn 

meerdere fases aan tussenvoorzieningen noodzakelijk. We moeten  

inzichtelijk maken welke woningtypen ook voor deze doelgroep passend 

zijn voor onze gemeente.

AFVAL
Met de in 2020 gemaakte nieuwe afspraken omtrent de vergoeding voor 

kunststofinzameling, is de verwachting dat de  kosten voor  afval gaan 

toenemen de komende jaren. Communicatie richting onze inwoners om 

er voor te zorgen dat de kwaliteit van de ingezamelde materialen zo goed 

mogelijk wordt, is belangrijk daarbij. 
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De komst van het dorp Haaren naar Oisterwijk betekent dat de gemeente 

vanaf 2021 twee milieustraten binnen haar grenzen heeft., Er vindt nog  

overleg plaats tussen Haaren en de overige ontvangende gemeenten over 

de kostenverdeling van deze milieustraat en de effecten voor de  

afvalstoffenheffing. 

Verder zetten wij ons in om de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar 

zo veel mogelijk te verminderen in het kader van duurzaamheid en  

circulariteit én gezien de stijgende verwerkingskosten van restafval. In 

regionaal overleg worden scenario’s geschetst om de milieustraten te  

veranderen in circulaire ambachtscentra. Hiermee kijken we of de  

doelstellingen voor het verminderen van de hoeveelheid restafval kunnen 

worden gehaald.

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ EN VRIJKOMENDE AGRARISCHE 
BEDRIJVEN (VAB’S)
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 in 2020 vast te stellen veehouderijbeleid zal blijken welke instrumen-

ten de gemeente zal inzetten om deze ambitie te bereiken. 

Voor de veehouders die willen innoveren of die hun bedrijf willen  

beëindigen (VAB’s) zijn er (gebieds)ontwikkelingen die mogelijk kansen 

bieden, bijvoorbeeld in het kader van de REKS (Regionale Energie en  

KlimaatStrategie) of de aanpak van de stikstofproblematiek. 

VERKEER EN PARKEREN
Het mobiliteitssysteem moet inclusief zijn en bijdragen aan een prettig 

woon- en leefklimaat en economische vitaliteit. Daarbij kijken we niet 

naar uitbreiding van bestaande wegen en parkeervoorzieningen, maar 

naar betere benutting van bestaande capaciteit. Bereikbaarheid en  

leefbaarheid willen we verbeteren door te stimuleren dat meer inwoners 

gebruik gaan maken van duurzame vervoermiddelen, zoals fiets en trein 

in plaats van de auto. 

Gelijktijdig zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid door 

middel van een risico gestuurde aanpak. Dit willen we bereiken door 

binnen bestaande budgetten kleinschalige maatregelen te treffen of 

initiatieven te faciliteren die bijdragen aan meer gebruik van duurzame 

vervoermiddelen en/of autogebruik beperkt. Zoals met gewijzigde ver-

keerscirculatie straten- wijken autoluwer maken, uitbreiding  

parkeerregulering, verbetering van het fietsroutenetwerk en verdere uitrol 

van laadvoorzieningen elektrisch vervoer. Daarnaast wordt  de financiële 
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uitvoerbaarheid onderzocht van de realisatie van de snelfietsroute naar 

Tilburg. 

VOLKSGEZONDHEID, SPORT EN RECREATIEMOGELIJKHEDEN 
Een gezonde leefstijl onder al onze inwoners 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. 

STAALBERGVEN EN SPORTPARK STOKEIND
In 2020 leggen wij uw Raad scenario’s voor omtrent het Staalbergven. De 

daarmee samenhangende financiële consequenties worden te zijner tijd 

bij het besluit in beeld gebracht en vertaald in de begroting 2021. Daar-

naast brengen we de ontwikkelingen in beeld voor Sportpark Stokeind, als 

onderdeel van de ontwikkeling bij Stanislaus. De  financiële mogelijkheden 

voor aanpassing van het sportpark brengen we in 2021 in beeld.

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. 

DUURZAAMHEID
In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Regionale Energie en Klimaat 

Strategie (REKS) en de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda is het onze 

ambitie om in 2050 een klimaatneutraal Oisterwijk te realiseren. 

In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd door het kabinet. Op 

grond van dit akkoord zijn 30 regio’s in ons land verplicht om aan het Rijk 

een opgave te doen voor het grootschalig opwekken van duurzame  

energie en het maken van een locatiekeuze voor windmolens en/of  

zonneweides. Deze opgave leggen wij vast in de REKS van de regio Hart 

van Brabant. De concept-REKS wordt voor 1 oktober 2020 vastgesteld 

door de gemeentebesturen in de regio. De definitieve REKS wordt voor 1 

juli 2021 vastgesteld.

Verder zijn we op grond van het Klimaatakkoord verplicht om uiterlijk 

eind 2021 een gemeentelijke Transitievisie Warmte vast te stellen. In deze 

visie en de daaraan gekoppelde uitvoeringsplannen wordt aangegeven hoe 

en wanneer welke wijken van het aardgas af gaan.

Als we zelf de hiervoor genoemde 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 regio/gemeente.  

Daarom zetten we vol in op de REKS en de Transitievisie Warmte. 

VAN GOGH NATIONAAL PARK
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Het bij het Rijk ingediende initiatief Van Gogh Nationaal Park biedt een be-

langrijk aanknopingspunt voor ontwikkeling van het gebied tussen en rond 

de Brabantse stedenrij. Gelet op de centrale ligging van Oisterwijk en de 

bijzondere natuurgebieden binnen onze gemeente zijn we een  

enthousiaste partner in dit initiatief. Het draagt bij aan samenhang tussen 

de ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkeling van de  

dorpen, de natuur- en buitengebieden en de steden. Het een extra  

perspectief om onze Parel in ‘t Groen te doen glanzen.     

OMGEVINGSWET
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. In de PPN gaan we uit 

van invoering in 2022. Na het van kracht worden van deze wet stoppen 

de werkzaamheden niet. Er gelden namelijk lange overgangstermijnen om 

de inhoudelijke stukken en de organisatie omgevingswet-proof te maken. 

We implementeren de Omgevingswet samen met de gemeente Goirle en 

gedeeltelijk ook met de gemeente Hilvarenbeek. Hiervoor is een  

programmaplan opgesteld met werkafspraken. Het is een uitdaging om dit 

traject samen vorm te geven, waarbij ook de lokale cultuur en identiteit 

worden geborgd.

De implementatie Omgevingswet is een omvangrijk, maar ook onzeker 

traject. Hiervoor is veel capaciteit, energie en inzet nodig omdat (nog) 

niet alles op voorhand kan worden voorzien. De invoering van de  

Omgevingswet is een cultuurverandering voor zowel de gemeente als de 

inwoners en ondernemers. Daarnaast moeten de processen, die met de 

Omgevingswet veranderen, op orde zijn binnen de gemeente. Voor de 

komende jaren zal de nadruk liggen op het borgen van deze processen, 

zoals voor het omgevingsplan, de afwijkingsmogelijkheden,  

vergunningverlening en toezicht en handhaving in de organisatie.  

Daarnaast staat de actualisatie van de omgevingsvisie (samen met het 

dorp Haaren) en het opstellen van een omgevingsplan op de planning. 

OVERDRACHT BODEMTAKEN
Met ingang van 1 januari 2021 verschuift het bevoegd gezag voor bodem 

en ondergrond (saneringen e.d.) van provincie naar gemeenten. Dit is een 

wettelijke taak (en dus verplicht om uit te voeren) en heeft uiteraard ook 

financiële consequenties. De OMWB heeft op basis van een aantal  

aannames een inschatting gemaakt van de benodigde financiën voor  

iedere gemeente. Voor de gemeente Oisterwijk zou dit neerkomen op een 

bedrag van ca. € 42.000 (conform opgave OMWB maart 2020). De  

inhoudelijke veranderingen vallen echter samen met de overdracht van 

geldmiddelen (van het rijk naar gemeenten in plaats van naar de  

provincie). Hoogte en verdeelsleutel voor deze nieuwe taken worden in 

het najaar 2020 definitief bekend gemaakt, maar zijn wel financieel  

vertaald in het totaaloverzicht in het hoofdstuk 5 financieel beeld, zodat 

het per saldo budgettair neutraal is verwerkt in de PPN.
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSPROJECTEN
We geven prioriteit aan de ontwikkeling van gemeentelijke ruimtelijke 

projecten. Hierbij stimuleren we woningbouwontwikkeling en creëren we 

een fi nanciële impuls. We zetten hierbij in op het wijzigen van 

bestemmingsplannen, verkoop van kavels, ontwikkeling in het kader van 

Ruimte voor Ruimte en ontwikkeling van locaties met grondpositie van de 

gemeente. Het volgen van de woningbouwprogrammering en participatie 

met de omgeving is daarbij voor ons essentieel. 

     

gemeente. Het volgen van de woningbouwprogrammering en participatie 

met de omgeving is daarbij voor ons essentieel. 
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SAMEN REDZAAM OISTERWIJK44
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SOCIAAL DOMEIN
In verband met de structurele tekorten op Wmo en op de jeugdkosten als 

gevolg van de herijking begroting Hart van Brabant en de aangekondig-

de indexeringen, zijn we genoodzaakt de ambities op Jeugd en Wmo bij 

te stellen. Deze zijn weergegeven in het Strijdplan Sociaal Domein dat is 

gericht op hulp en ondersteuning voor mensen die dat  écht nodig hebben 

en afschalen van zwaardere maatwerkvoorzieningen naar de  

basisstructuur daar waar het kan. Ofwel het we zetten in op het credo: 

hulp en ondersteuning zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Hierbij 

blijven we werken langs de vier bouwstenen aan een samenredzaam  

Oisterwijk (‘Koersdocument naar een Samenredzaam Oisterwijk’ –  

raad 20 december 2018):

1. Inclusief: alle inwoners doen mee in onze samenleving;

2. Duidelijk en begrijpelijk: inwoners met een (ondersteunings)vraag 

vinden hun weg;

3. Dichtbij: betrokkenheid bij je eigen omgeving;

4. Integraal: ondersteuningsvragen staan zelden op zichzelf en vragen 

om een integrale benadering.

Er is in onze gemeente sprake van een toenemende vraag van inwoners 

naar ondersteuning vanuit de Wmo of jeugdhulp. Om deze ontwikkeling 

het hoofd te kunnen bieden, zijn we ook in regionaal (Hart van Brabant-)

verband gestart met beheers- en verbetermaatregelen. In 2022 start 

een nieuwe vorm van regionale inkoop en ondersteuning voor jeugdhulp.  

2021 is een voorbereidingsjaar op de nieuwe inkoop in 2022. onze insteek 

daarbij is op basis van het drieluik ‘zakelijkheid, beheersbaarheid en  

normalisatie’. 

Inwerkingtreding wet inburgering 

De inwerkingtreding van de nieuwe wet inburgering is verschoven van 

01-01-2021 naar 01-07-2021 omdat er meer tijd nodig is voor een zorg-

vuldige invoering. Voor de implementatie van deze nieuwe wet werken we 

in regionaal (Hart van Brabant) verband nauw samen en stemmen we af 

over wat we zelf lokaal doen en waar we regionaal samen in op trekken. 

Vanuit onze visie op inburgering streven we ernaar dat elke statushouder 

door een vroegtijdig, integraal en doorlopen aanbod optimaal in staat is 

om volwaardig te participeren in onze samenleving. 

De inburgeringstrajecten die wij ontwikkelen passen we aan de behoef-

ten en talenten van de statushouders aan. Op die manier zoeken we naar 

de meest passende vorm van participatie. Het is nog niet duidelijk welke 

financiële middelen gemeenten krijgen met deze nieuwe wettelijke taken. 

Naar verwachting komt daar met de voorjaarsnota meer duidelijkheid in. 
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Woonplaatsbeginsel 

Met ingang van 1 januari 2021 gaat de wetswijziging met betrekking tot 

het nieuwe woonplaatsbeginsel in. In de nieuwe definitie van het  

woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres 

heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP) verantwoordelijk. Bij 

jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt dat als woonplaats geldt: de 

gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan een of  

meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De  

gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk 

voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Aangezien er nog geen actuele gegevens zijn van de VNG en nog niet 

bekend is welke jeugdigen het betreft en welke zorgproducten daaraan 

verbonden zijn, kunnen we bij deze perspectiefnota nog geen financiële 

doorvertaling maken. De kosten zullen weliswaar verlaagd worden maar 

ook de compensatie die wij er voor ontvangen valt weg. De financiële  

vertaling zal plaatsvinden bij de begroting 2021. 

Vroegsignalering en staatszekerheid 

Per 1-1-2021 vindt er een wijziging plaats van de  Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening (WGS). De wijziging is erop gericht dat gemeenten 

bij betalingsachterstanden meer aandacht aan vroegsignalering moeten 

besteden en hiervoor wordt de gegevensuitwisseling tussen, gemeente, 

woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekering 

mogelijk en makkelijker gemaakt. Samen met Goirle en Hilvarenbeek  

hebben we reeds een pilot vroegsignalering gedaan. De nieuwe  

wetswijziging en implicaties daarvan pakken we weer samen met Goirle 

en Hilvarenbeek op.  

ONDERWIJS 
Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de huisvesting van  

onderwijsinstellingen binnen onze gemeente. In 2021 zal er naar alle 

waarschijnlijkheid een nieuwe onderwijsinstelling haar deuren openen in 

onze gemeente, te weten ‘De Nieuwe Linde’. 

De Nieuwe Linde is een onderwijsstichting voortkomend uit een  

ouderinitiatief. Indien de minister van Basis en Voortgezet onderwijs en 

Media ons voorgenomen raadsbesluit (om de basisschool op te nemen in 

het plan van nieuwe scholen 2021-2023) goedkeurt, komt deze school 

met ingang van 1 augustus 2021 in aanmerking voor bekostiging. Ze 

zullen worden gehuisvest in het vrijkomend schoolgebouw van Darwin 

(Lavendel) of de Molenhoek (Postelein). Wij zijn verantwoordelijk voor de 

huisvesting, waaronder ook de 1ste inrichting met meubilair en  

onderwijsleerpakketten valt. Het bestuur van de nieuwe school verwacht 

dat er met enkele groepen gestart zal worden, die mogelijk op termijn 

worden uitgebreid. 
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Het aantal leerlingen van de Kikkenduut, Burgemeester Verwielstraat 

neemt toe. De school kampt daardoor met een tekort aan ruimte. Voordat 

wordt besloten tot uitbreiding moet worden onderzocht of de leerlingen 

van de Kikkenduut door middel van het zogenaamde medegebruik elders 

kunnen worden ondergebracht. Als beleid stellen we voor om – gelet op 

de mogelijkheid van medegebruik -  de aanvraag om uitbreiding af te 

wijzen. Maar daar zit wel een risico in. Dat betekent een uitbreiding met 

3 lokalen, waarbij we rekening moeten houden met extra huurkosten. Bij 

het opstellen van de begroting 2021 zal hierover meer duidelijkheid zijn 

en wordt het fi nancieel vertaald.  
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FINANCIEEL BEELD EN RESERVEPOSITIE5
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FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE
Bij de start van deze perspectiefnota is de balans opgemaakt van de 

financiële positie van de gemeente. Daarbij is de programmabegroting 

2020 als uitgangspunt genomen en zijn de verwachte mutaties in de  

inkomsten van het Rijk en de verwachte extra lasten meegenomen.

De stand en ontwikkeling van onze reservepositie maakt dat wij de  

komende jaren zorgvuldig moeten omgaan met onze uitgaven. Door een 

tegenvallend resultaat bij de jaarrekening 2019 als gevolg van een verder 

structureel oplopend tekort bij Jeugd en Wmo en het tegenvallen van de 

opbrengsten uit grondexploitaties wordt een flink beroep gedaan  op de 

nog resterende middelen in de algemene reserve en de reserve  

Grondbedrijf. Hierdoor daalt de weerstandscapaciteit substantieel. Met de 

keuzes in deze perspectiefnota neemt onze reservepositie in omvang toe 

en daarmee ook het weerstandsvermogen.

TASKFORCE
Zoals wij in de Raadsinformatiebrief met betrekking tot de financiële 

positie van Oisterwijk (februari 2020) hebben opgenomen, is vanuit een 

taskforce ingezet op 9 thema’s, zijnde:

1. Financiële analyse

2. Doorlichten investeringen

3. Inkomsten genereren

4. Bijstellen ambities

5. Nieuwe ambities

6. Strijdplan Sociaal Domein

7. PPN 2021-2024

8. Personeel en inhuur

9. Bestuurlijke acties

In de raadsinformatiebrief van april 2020 hebben wij u geïnformeerd over 

de stand van zaken per thema en op de door de taskforce genomen acties 

en maatregelen.

Gezien de financiële positie zijn in deze perspectiefnota géén nieuwe dan 

wel aanvullende beleidsinitiatieven mét financiële consequenties  

voorgesteld waarvoor géén financiële mogelijkheid is. Er is immers geen 

enkele ruimte in de begroting/reserves om aanvullende lasten te dragen. 

Wel zijn nadrukkelijk voorstellen gedaan tot herprioritering,  

ambitiebijstelling (zie o.a. Strijdplan Sociaal Domein) en fasering in de 

tijd. Tevens zetten we stevig in op kansrijke projecten op het gebied van 

Vastgoedbeheer en Grondbedrijf om zo ook op korte termijn de  

reservepositie van de gemeente Oisterwijk te verbeteren. 
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In onderstaand overzicht hebben we het effect van al deze ontwikkelingen 

in kaart gebracht.

VERLOOP RESERVE EN WEERSTANDSCAPACITEIT

De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de benodigde en 

beschikbare weerstandscapaciteit weer. De weerstandscapaciteit bestaat 

uit de algemene reserve en de reserve grondbedrijf. 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.

De geraamde meerjarige overschotten vanuit de PPN, voegen wij toe aan 

de reserve en daarnaast zetten we in op de hierboven genoemde 

maatregelen. Dat is ook hard nodig gelet op het verloop van de algemene 

reserve zoals onderstaand weergegeven. 



32

VERLOOP ALGEMENE RESERVE (INCLUSIEF RESERVE 
GRONDBEDRIJF)

In de geraamde stand per 1-1-2021 van de algemene reserve (inclusief 

reserve grondbedrijf) is rekening gehouden met de ombuigingsmaatrege-

len vanuit het strijdplan die in 2020 leiden tot een positieve bijstelling op 

de uitgaven met € 1,2 miljoen.

Voor berekening van de weerstandsratio is uitgegaan van de laatst 

bekende risico’s zoals bekend bij de jaarrekening 2019.  


